WYBRANE METODY TERAPEUTYCZNE DO WYKORZYSTANIA
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Zajęcia świetlicowe stwarzają okazję do takiej pracy z dzieckiem, która może wspierać jego
wszechstronny rozwój. Przedstawione poniżej metody i techniki terapii zajęciowej mogą być użyte
też w domu rodzinnym i pomagać usprawnić te działania poprzez:
• rozwijanie zdolności percepcyjno – poznawczych,
• wspomaganie procesu socjalizacji,
• kształcenie umiejętności uzewnętrzniania przeżyć i doznań,
• usprawnienie ruchowe,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
• podnoszenie poziomu samoakceptacji.
PLASTYKOTERAPIA - to terapia z użyciem technik plastycznych. Najpopularniejsze techniki
plastykoterapeutyczne to:
Rysunek - kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, ołówkiem, kredą, węglem;
Malarstwo - farbami plakatowymi, akwarelą, witrażowymi, olejnymi, do szkła, farbami
window collors, tuszem drukarskim;
Rzeźba - masy plastyczne (masa solna, glina, modelina, plastelina, masa papierowa, wosk
itp.); rzeźbienie w drewnie i innych twardych materiałach; papieroplastyka, origami
(motywy postaci, przedmiotów, kwiatów); tworzenie laurek;
Sztuki użytkowe - witraż (na okna, drzwi, butelki itp.); fotografia; plakat, projekty okładek,
opakowania, ulotki reklamowe; collage (wycinanie, wyklejanie, wydzieranie z papieru
i tworzenie pracy łączonej różnymi technikami plastycznymi);
Zdobnictwo i dekoratorstwo - ikebana (układanie kompozycji z suszonych i żywych
kwiatów, roślin, owoców oraz darów natury, np. kory drzewa, szyszek, mchu, muszli,
drewna, piór itp., kompozycje w wazonie, w ramach obrazów, koszykach); dekoracje
(okolicznościowe, świąteczne, np. stroiki Wielkanocne, Bożonarodzeniowe, wycinane
ozdoby z papieru z okazji świąt i uroczystości); zdobienie różnych przedmiotów, np. ramek.
Cele możliwe do osiągnięcia dzięki plastykoterapii:
• usprawnienie manualne;
• rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej;
• wydłużanie okresu koncentracji uwagi;
• rozwijanie kreatywności;
• obniżenie napięć nerwowych, uspokojenie i wyciszenie;
• pobudzanie i rozwijanie wyobraźni;
• aktywowania sfery komunikacji niewerbalnej;
• rozwijania kreatywności;
• kształcenie umiejętności pozawerbalnego porozumiewania się;
• kształcenie umiejętności uzewnętrznienia świata własnych przeżyć i odczuć
• rozwijanie umiejętności wielozmysłowego postrzegania świata;
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MUZYKOTERAPIA I CHOREOTERAPIA - metoda wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki
na ustrój psychosomatyczny człowieka.
Muzykoterapia bierna - muzyka aktywizująca, relaksacyjna, trening relaksacyjny Schultza.
Muzykoterapia czynna - muzykowanie uczestników (instrumenty Orffa, gitara i inne),
nauka śpiewania nowych piosenek, śpiewanie utworów znanych i lubianych, popularnych
ludowych czy biesiadnych; akompaniowanie do śpiewu z wykorzystaniem instrumentów
muzycznych oraz klaskania, tupania itp.; przedstawianie ruchem treści słyszanej melodii;
wykonywanie ćwiczeń rytmiczno – ruchowych przy zabawach rytmicznych; improwizacje
ruchowe.
Taniec, układy choreograficzne.
Ćwiczenia muzyczno-ruchowe.
Improwizacje ruchowe przy muzyce.
Cele możliwe do osiągnięcia dzięki muzykoterapii i choreoterapii:
• wspomaganie ogólnego rozwoju,
• usprawnianie motoryczne,
• rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi i pamięci bezpośredniej,
• rozwijanie poczucia estetyki,
• rozwijanie kreatywności,
• umożliwianie swobodnego wyrażania siebie, własnej ekspresji werbalnej, ruchowej,
wokalnej i uczuciowej,
• rozładowanie napięć emocjonalnych,
• uspokojenie, rozluźnienie, stan relaksu lub pobudzenia
• wyciszanie agresji,

TEATROTERAPIA - terapia przez teatr. Leczniczy wpływ teatru wiąże się z jego funkcją
ekspresyjną - polega na ujawnianiu stanów emocjonalnych, ich przedstawianiu bądź wywołaniu
katharsis - oczyszczenia, rozładowania uczuć.
Techniki teatroterapeutyczne:
Psychodrama:
- granie roli samego siebie – w interakcji z kimś innym;
- monolog - uczestnik znajduje się sam na scenie i myśli głośno, ujawnia tu swój stan
wewnętrzny;
- sobowtór jako „sumienie” - jeden z aktorów pomocniczych jako „alter ego” uczestnika,
wyraża jego lęki, wypowiada te myśli, których protagonista nie ujawnia;
- wymiana ról - uczestnik przejmuje w konflikcie rolę drugiej osoby, a rolę uczestnika
przejmuje aktor pomocniczy; wymiana roli zmusza do tego, żeby wczuł się w sposób
myślenia drugiej osoby;
- zwierciadło - aktorzy pomocniczy prezentują portret uczestnika w jego obecności,
przedstawiają sceny z jego życia i sposób zachowania się.
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Drama:
- poza - przedstawienie w „stop – klatce” wybranej postaci, rzeczy, emocji, idei.
- obraz - realizowany poprzez „dostawianie”: prowadzący zarysowuje sytuację, np.
„W upalny dzień dzieci bawią się nad rzeką w Indian”, następnie pierwszy uczestnik
pokazuje postać, którą wymyślił, a pozostali „dostawiają” swoje.
- rzeźba - jeden uczestnik jest materiałem, a inni rzeźbiarzami, którzy kształtują materiał;
istotne jest omówienie odczuć towarzyszących osobom w roli materiału, bo często mają one
uczucie zniewolenia; należy zadbać o to, by wszystkie osoby miały okazję do odegrania obu
ról.
- wywiad - wchodzenie w rolę dziennikarza i wybranej postaci, np. literackiej
- stop - klatka - zatrzymanie akcji podczas scenki w celu lepszego uchwycenia mimiki,
sposobu ekspresji ciała; daje możliwość głębokiego wejścia w rolę.
- płaszcz eksperta - jedna z technik negocjacyjnych, pokazuje złożoność problemu,
postrzeganie go z różnych punktów widzenia; uczestnik wcześniej musi być zapoznany
z rolą, w jaką wejdzie, żeby zdobyć wiedzę o ekspercie, którego zagra (czym zajmuje się np.
prokurator, lekarz, agent ubezpieczeniowy); następnie różni eksperci wypowiadają się
o danej sytuacji ze swojego punktu widzenia.
Pantomima (scenki pantomimiczne)
Oglądanie spektakli
Cele możliwe do osiągnięcia dzięki teatroterapii:
• wyzwalanie emocji
• realizacja potrzeby wypowiedzenia się
• kształtowanie i wzbogacanie osobowości
• osiąganie równowagi wewnętrznej
• promowanie oryginalności, niepowtarzalności, indywidualności
• poszerzanie jednostkowego doświadczenia samych siebie i świata
• sposób na odniesienie sukcesu, który daje siłę i motywację do działań, wiarę w siebie
• nawiązywanie kontaktu, integracja z grupą
• przełamywanie wzajemnych uprzedzeń
• rozwijanie własnej aktywności i kreatywności
BIBLIOTERAPIA WYCHOWAWCZA jest to proces terapeutyczny, w którym odpowiednio
wyselekcjonowane i przystosowane materiały czytelnicze stosuje się jako środek wspierający
proces wychowawczy.
BAJKOTERAPIA to dziecięca odmiana biblioterapii, ukierunkowana na pracę z bajkami,
opowiadaniami i rymowankami.
Techniki biblioterapeutyczne i bajkoterapeutyczne:
Czytanie głośne fragmentów lub całości książki / tekstu przez uczestników zajęć i rozmowa
po przeczytaniu,
Słuchanie tekstów biblioterapeutycznych (aktywizujących bądź relaksacyjnych)
Poradnictwo biblioteczne – propozycje do samodzielnego czytania i rozmowa po
przeczytaniu.
Wieczory poezji.
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Cele możliwe do osiągnięcia dzięki biblioterapii i bajkoterapii:
• pomaga pokonać problemy,
• podaje wzorce zachowań i nadaje im znaczenie,
• koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania,
• integruje osoby niepełnosprawne i nieprzystosowane społecznie,
• niesie ulgę w cierpieniu,
• wzmacnia poczucie własnej wartości,
• przygotowuje do pełnienia ważnych ról,
• akceptuje siebie i własną sytuację,
• zmniejsza strach, lęk, stres, łagodzi agresję,
• wzmacnia motywację do uczenia się,
• pomaga w uaktywnianiu siebie,
• pomaga w procesie rozwoju,
• pomaga samotnym, nieśmiałym, zakompleksionym, mało aktywnym.
LUDOTERAPIA/ZABAWOTERAPIA to metoda polegająca na leczeniu zabawą.
Przykładowe techniki ludoterapii to:
Zabawy manipulacyjne - układanki, mozaiki, wycinanki
Zabawy tematyczne - naśladowanie czynności zaobserwowanych w otoczeniu
Zabawy konstrukcyjne - łączenie elementów, lepienie, nawlekanie
Zabawy i gry dydaktyczne
Zabawy ruchowe
Cele możliwe do osiągnięcia dzięki ludoterapii:
• rozwój spostrzegawczości, uwagi, pamięci, wyobraźni i myślenia.
• kształtowanie sprawności, koordynacji ruchowej, wzrokowo – ruchowej i orientacji
przestrzennej
• poznanie norm, reguł postępowania i zasad obowiązujących w grupie
• kształcenie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie
• usprawnianie manualne
• stymulowanie twórczego myślenia
• doskonalenie sprawności motorycznej
• stwarzanie podstaw do komunikacji.
• rozbudzanie kreatywności.
• uspołecznienie
• relaksacja i aktywizacja
• wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i o sobie samym
METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE to system ćwiczeń
mających źródło w naturalnych potrzebach dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi.
Metoda wyrasta z tak zwanego baraszkowania, które pojawia się u każdego dziecka we wczesnym
dzieciństwie. Metodę Weroniki Sherborne można zaliczyć do niewerbalnych treningów
interpersonalnych.
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Ćwiczenia stosowane w metodzie Weroniki Sherborne:
Leżenie przodem
Czołganie się na brzuchu do przodu.
Cofanie się na brzuchu, następnie podciąganie do przodu (powtórzyć kilka razy).
Leżenie na plecach
Giganty i krasnoludki. Dzieci leżąc na plecach na zmianę rozciągają się (giganty) i kulą
się jak najmocniej (krasnoludki).
Odpychanie się nogami i przemieszczanie do tyłu po całej sali.
Ręce wzdłuż tułowia, na sygnał podnoszenie rąk do góry, mocne zaciskanie w pięści,
potem rozluźnianie - próba wstania bez pomocy rąk.
Uderzanie o podłogę na przemian stopami i dłońmi w dowolnym rytmie, potem próba
podporządkowania się podanemu rytmowi.
W kręgu:
Powitanie. Składamy wszyscy wszystkim głęboki ukłon; „przybijamy piątki” (każdy
z każdym); przesyłamy „iskierkę”
Witają się prawe dłonie i lewe kolana, lewe łokcie i prawe biodra itd. (każdy z każdym).
Robimy minę smutną, minę wesołą; powtarzamy kilka razy.
Śmieszne miny. Wytrzeszczanie oczu, mrużenie oczu, wysuwanie języka, oblizywanie się,
szczerzenie zębów.
Napoleon. Siadanie i wstawanie z rękami założonymi „po napoleońsku".
Siedząc i trzymając się za ręce, próbujemy jednocześnie wstać, a potem usiąść nie
puszczając rąk.
Stojąc. Dotykamy po kolei swojego ciała (od głowy począwszy, na stopach skończywszy).
W pozycji stojącej na sygnał unosimy ręce i próbujemy położyć się bez pomocy rąk.
Powtórzyć dwa - trzy razy.
Stanie w kole - objęcie się ramionami, kołysanie się.
Siad w kole - wytrzeszczanie oczu - duże oczy, małe oczy (mrużenie).
Siad w kole - wyczuwanie twarzy: robienie zabawnych, smutnych, wesołych min.
Siad podparty - uderzanie o podłogę całą stopą - szybko i wolno.
Pozycja stojąca - uderzanie dłońmi o kolana, najpierw dowolnie, potem równo, rytmicznie
wszyscy razem.
Bociek. Stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczyma przez 10 sekund.
Taniec rytualny - objęcie się ramionami, 3 kroki w jedną stronę, 3 kroki w drugą.
Marsz rytmiczny po okręgu przy muzyce w obie strony.
Objęcie się ramionami, stopniowe zmniejszanie dystansu, aż do ciasnego kręgu, kołysanie
się.
Leżenie na plecach, na dany znak wszyscy przesuwają się na plecach do środka koła (stopy
wszystkich dotykają się) i powrót na swoje miejsce. Ćwiczenie powtórzyć kilkakrotnie.
Dzieci siedzą w kręgu na podłodze, trzymając się za ręce. Przesuwają się na siedząco do
tylu, tworząc coraz większe koło, a następnie do przodu, jak najbliżej środka koła (cały czas
trzymając się za ręce).
Czarodziejski klej. Czarodziejskim klejem smarujemy różne części ciała np. uszy. Gdy
słychać muzykę, tańczymy w parach dotykając się uszami.
W parach:
Lusterko. W parach robimy na przemian groźne lub wesołe miny - partner nas naśladuje.
Siad w parach twarzami do siebie z zamkniętymi oczyma. Wodzenie rękoma (po twarzy,
głowie, karku, ramionach i przedramionach).
Spacer. Jedno dziecko ma zamknięte oczy i idzie z drugim na spacer, pozwala się
prowadzić. Zmiana ról.
Opieranie się plecami w siadzie, całkowite przejmowanie ciężaru jednego partnera. Zmiana.
5

Siad w parach plecami do siebie - najpierw delikatne ocieranie się, przytulanie,
"wyczuwanie" plecami partnera, potem - pchanie partnera plecami.
Razem w parach. Partnerzy siedzą złączeni plecami, po czym wstają nie odrywając się od
siebie, napierając na siebie plecami tak, aby obydwaj powstali.
Masaż. Jedno dziecko leży, oczy zamknięte, drugie masuje, głaszcze jego całe ciało. Zmiana
Równowaga. Stojąc do siebie twarzą i trzymając się za ręce, ćwiczący odchylają się
i przechodzą do siadu, a następnie razem wstają.
Próba sił. Stojąc twarzami do siebie odpychamy się rękami.
Kamień u nogi. Leżąc na podłodze dziecko łapie oburącz nogę partnera, który spacerując po
sali ciągnie je za sobą po podłodze.
Wycieczka po sali. Ciągnięcie leżącego partnera za ręce po sali.
Jedno z dzieci robi mostek (klęk podparty), drugie obchodzi je na czworakach, przechodzi
nad, pod, przez, dookoła. Zmiana.
Konik. Jedno z dzieci jest „konikiem”, kolega siada mu na plecach i "jadą" dookoła sali.
Zmiana pozycji.
Klęk podparty, poklepywanie partnera po plecach. Zmiana ról.
Skała. Jedno dziecko siedzi mocno zaparte o podłoże - jest skałą, drugie próbuje przesunąć
skałę, pchając lub ciągnąc w różnych kierunkach;
Wspólne siadanie na podłodze i wstawanie równocześnie z trzymaniem się za przeguby.
Paczka. Dziecko siedzi skulone w kłębek, a współćwiczący próbuje "rozwiązać paczkę",
ciągnąc za nogi i ręce.
Worek. Dziecko leży na brzuchu lub plecach, a partner próbuje przewrócić go na drugą
stronę.
Zrzucanie ciężaru. Jedno dziecko leży na brzuchu, drugie "przykrywa" go swoim ciałem. Na
sygnał leżący przewraca się na bok, zrzucając jednocześnie leżący na nim "ciężar"
(utrudnienie: dziecko leżące na górze nie pozwala się zrzucić) – zmiana.
Ciągnięcie za kostki leżącego na plecach po sali – zmiana.
Mocowanie się. Dziecko leży na brzuchu, partner na nim, w poprzek jego ciała, dziecko
leżące na podłodze próbuje wydostać się spod ciężaru kolegi - zmiana.
Turlanie się w parach. Leżenie na brzuchach twarzami do siebie, ręce wysunięte za głowę,
trzymanie się za nadgarstki i wspólne przetaczanie się.
Odpychanie się. W pozycji stojąc odpychanie się plecami, bokiem, trącanie biodrami,
przejście do siadu i podobne odpychanie się.
Odklejanie. Jedno z dzieci leży "przyklejone do podłogi”. Drugie próbuje go oderwać.
Siad tyłem i dotykanie się plecami, próby wspólnego wstawania i siadania.
W pozycji siedzącej naprzeciw siebie, podanie dłoni i "piłowanie drzewa".
Rowerek. W leżeniu, uniesienie nóg, oparcie stóp o stopy partnera i kręcenie "rowerka".
Jedno dziecko na sztywnych nogach wychyla się do tyłu, drugie je przyciąga z powrotem do
pionu. Zmiana ról.
Rolowanie dywanu. Jedno dziecko leży na podłodze, drugie go turla.
Spacer na palcach. W parach dzieci przytulają się przodem do siebie, obejmując się
i
przytrzymując w pasie rękami. Jedno dziecko stawia stopy na stopach partnera i maszerują.
Zmiana.
Patrz i słuchaj. Dzieci trzymają się za ręce i biegają po sali w rytm muzyki. W przerwie
w muzyce prowadzący podaje hasło np. drewno, metal, plastik. Pary szybko odnajdują
przedmiot wykonany z takiego materiału i dotykają go. Kiedy usłyszą znowu dźwięki
muzyki mogą biegać.
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Ćwiczenia z kocem
Wycieczka po sali I. Dziecko leży na kocu, partner ciągnie go po sali. Zmiana ról.
Wycieczka po Sali II. Dziecko leży na kocu, dwie osoby go ciągną. Zmiana ról.
Huśtawka. Jedno dziecko leży na kocu, pozostali trzymają krawędź koca i usiłują huśtać.
Na kocu. Dzieci siadają, kładą się na rozłożonym kocu. Na dany sygnał wchodzą pod koc
(chowają się tak , by nie było widać żadnej części ciała). Potem siadają dookoła koca, przed
kocem i za kocem.
Naleśnik. Zawijanie się w koc, odwijanie z koca.
Składanie. Dzieci składają koce w kostkę (w mały kwadrat lub prostokąt).
Dobranoc. Jedno dziecko zawija partnera w "becik" z koca i usypia go, nucąc mu cichutko
i głaszcząc po głowie. Dziecko śpi i nagle budzi się z „wesołym” krzykiem i wyskakuje
z koca. Po chwili zamiana.
Ćwiczenia dla grupy
Wszyscy siedzą w dwuszeregu, plecami do siebie, w niewielkim odstępie. Jedna osoba
przeciska się w tej uliczce na czworaka.
Tunel. Chłopcy w pozycji na czworaka tworzą tunel - dziewczynki przechodzą pod nimi.
Zmiana ról.
Berek. Każde dziecko dostaje szarfę i wkłada ją sobie z tyłu za spodenki. Dzieci uciekają
przed berkiem. Zadaniem berka jest pozbieranie wszystkich szarf od dzieci.
Dzieci stoją w dwuszeregu opierając się plecami. Na sygnał zmiana partnera aż do chwili
powrotu do swojej pary.
Kłody. Połowa dzieci leży na brzuchach w dowolnych miejscach w sali, pozostałe dzieci
ostrożnie przechodzą nad nimi na stojąco na czworakach
Marsz dookoła sali na piętach, na palcach, na sztywnych nogach, na "gumowych" nogach.
Krzesełko. Ćwiczenie w trójkach, dwie osoby splatają swoje dłonie i robią z nich krzesełko,
na które siada trzecie dziecko i jest przez partnerów noszone. Zmiana.
Ćwiczenie kolan - chód bociana po okręgu, zmiana kierunku, chód na "gumowych nogach",
zmiana kierunku, chód na "sztywnych" nogach.
Cele możliwe do osiągnięcia dzięki Metodzie Ruchu Rozwijającego:
• rozwijanie świadomości własnego ciała,
• rozwijanie świadomości przestrzeni i działania w niej,
• kształcenie umiejętność dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi,
• kształcenie umiejętności nawiązywania z innymi ludźmi bliskiego kontaktu,
• usprawnienie motoryki,
• rozwijanie świadomości swojej siły
METODA DENNISONA to proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby
zintegrować pracę ciała i umysłu. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych
latach życia. Ruchy te są niezbędne dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała.
Ruchy naprzemienne Wykonaj ruch naprzemienny, kolanem dotknij dłoni lub łokcia. Wykonuj to
ćwiczenie dość wolno, bądź świadom ruchu. Możesz go wykonać krzyżując przeciwległą rękę
z tyłu ciała. Ćwiczenie powtórz 5-7 razy z każdej strony.
Leniwa ósemka W powietrzu lub na dużym arkuszu papieru rysuj duży znak nieskończoności (to
właśnie jest leniwa ósemka). Zaczynaj od środka, rysuj w lewą stronę do góry. Głowę trzymaj
nieruchomo, podążaj za rysowaną ósemką wzrokiem. Ćwiczenie wykonaj każdą ręką osobno trzy
razy, zakończ oburącz również trzema ósemkami.
7

Słoń Przyłóż ucho do wyprostowanego ramienia ręki, ręką tą rysuj w powietrzu "leniwą ósemkę"
(znak nieskończoności). Zacznij od środka i poruszaj się w lewą stronę do góry. Rysując ósemkę
patrz w dal i balansuj ciałem przenosząc jego ciężar z jednej nogi na drugą, uginając przy tym
kolana. Wykonaj możliwie obszerne ruchy. Powtórz to ćwiczenie dla drugiej ręki.
Sowa Lewą ręką chwyć mocno mięśnie barku (czworoboczny część górną) z prawej strony, obróć
głowę maksymalnie w prawą stronę, zrób wdech i powoli odwracaj głowę w lewą stronę
jednocześnie wydychaj powietrze, utrzymuj brodę na jednej wysokości. Powtórz ten ruch kilka razy
i wykonaj to ćwiczenie na drugim ramieniu.
Energetyczne ziewanie Połóż palce obu rąk na połączeniu żuchwy i szczęki (poczujesz to miejsce
otwierając i zamykając usta). Masuj te obszary jednocześnie szeroko otwierając i zamykając usta,
udawaj, że ziewasz i wydawaj relaksujące dźwięki ziewania. Po kilku powtórzeniach, kiedy
udawane ziewanie zmieni się w prawdziwe, wykonaj je jeszcze kilka razy.
Kapturek myśliciela Palcami obu rąk chwyć brzegi małżowin usznych. Masuj jednocześnie
obydwoje uszu rozwijając małżowinę uszną zaczynając od góry kończąc na dolnych płatkach.
Wykonaj to ćwiczenie 3-5 razy, na koniec rozciągnij ucho we wszystkich kierunkach.
Pozycja Dennisona Ćwiczenie to składa się dwóch części:
Część 1. Wyciągnij ręce przed siebie, skieruj kciuki w dół, skrzyżuj ręce i spleć dłonie, podciągnij
je do klatki piersiowej. Skrzyżuj nogi. Oddychaj powoli przez nos, język trzymaj na podniebieniu.
Ćwiczenie wykonuj ok. 1 minutę.
Część 2. Palce złącz opuszkami, stopy ustaw równolegle do siebie, oddychaj luźno i głęboko.
Pozostań w tej pozycji ok. 1 minutę.
Punkty pozytywne Palcami delikatnie dotknij punktów, które znajdują się na czole w połowie
odległości między brwiami a linią włosów. Zamknij oczy i pomyśl o sytuacji stresowej, pozostań
w tej pozycji aż emocje z nią związane opadną, pozwól sobie na przeżycie tego stresu w wyobraźni.
Oddychaj spokojnie do chwili aż poczujesz, że napięcie minęło a ciało się rozluźniło.
Cele możliwe do osiągnięcia dzięki Metodzie Dennisona:
• przygotowanie do bilateralnej pracy w bliskiej odległości
• rozwijanie prawa-lewa oraz góra-dół
• usprawnienie koordynacji wzrokowej pole środkowe - peryferia
• usprawnienie motoryki małej
• rozwijanie koordynacji ruchowej, wzrokowo - ruchowej, słuchowo - ruchowej oraz
wzrokowo - słuchowo - ruchowej
• usprawnienie umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności manualnych
• rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
• obniżenie napięć nerwowych, uspokojenie i wyciszenie
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