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Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18 
Tel : (12) 266 - 19 - 50
e-mail :  ppp3krakow@gmail.com
www : www.poradnia3.krakow.pl

Korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i nie jest wymagane skierowanie.  Rejestracji   dziecka  
można   dokonać  telefonicznie   pod  numerem 12 266-19-50 lub osobiście w sekretariacie. 
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00

II Małopolskie Forum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych „Dobre 
praktyki we współpracy: poradnia-rodzic-szkoła”- Nowe zagrożenia – 
skuteczna interwencja – podsumowanie 

„Połączenie sił to początek,
 pozostanie razem to postęp,

  wspólna praca to sukces”

Wzorem ubiegłego roku, z  inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 
w Krakowie, odbyło się już II Forum o zasięgu regionalnym. Zostało objęte honorowym 
patronatem przez Pana Tadeusza Matusza – Wiceprezydenta Miasta Krakowa, Panią Martę 
Patenę – Przewodniczącą Komisji Edukacji RMK oraz Pana Aleksandra Palczewskiego – 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

Wzięło w nim udział 160 dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów 
i doradców zawodowych z 40 poradni psychologiczno – pedagogicznych całej Małopolski 
oraz gości z instytucji współpracujących na rzecz dziecka, rodziny  i szkoły. Forum odbyło się 
w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 
¾ w dniu 25 listopada 2013 roku.

Miało na celu, podobnie jak poprzednio: zacieśnienie  współpracy w środowisku 
poradnianym, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz zaprezentowanie przykładów dobrych 
praktyk w obszarze skutecznych rozwiązań w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 
w temacie „Nowe zagrożenia – skuteczna interwencja”.
Zależało nam na przedstawieniu ogromnych możliwości jakie niosą ze sobą nowe 
technologie, umiejętności korzystania z nich, z jednoczesnym zwróceniem uwagi 
na zagrożenia .

Forum otworzył Wiceprezydent Pan Tadeusz Matusz i skierował słowa uznania 
do uczestników spotkania, za inicjatywę podjęcia działań dotyczących bardzo ważnego 
aktualnie problemu oraz życzenia podejmowania dobrych decyzji. W podobnym duchu 
przemawiał także Pan Artur Pasek Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego 
Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

mailto:ppp3krakow@gmail.com
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Gościem specjalnym była Pani Anna Maria Wesołowska – sędzia, popularyzatorka wiedzy 
prawniczej, autorka licznych artykułów i opracowań, znana powszechnie z wystąpień dla 
dzieci i młodzieży na terenie całego kraju. Przedstawiła w niezwykle obrazowy sposób, 
ogromnie trudny problem nowych zagrożeń, jakimi są: grooming, cyberprzemoc, zbyt 
wczesna inicjacja seksualna. Odniosła się w konkretny sposób do możliwości interwencji ze 
strony placówek oświatowych w tym temacie. 

W trakcie spotkania miały miejsce także inne ciekawe wystąpienia. O tym „Dlaczego 
dobre dzieci robią niedobre rzeczy  – profilaktyczne działania PPPP w Tarnowie” mówiła Pani 
Magdalena Jabłońska oraz Pani Dorota Orłowska z Powiatowej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Tarnowie, filia Żabno. Temat: „Inkluzja. Dzieci z zaburzeniami komunikacji 
w przedszkolach i szkołach masowych” to wystąpienie Pani Anny  Skoczek z Specjalistycznej 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym. „Krok za, krok 
przed - nowe zagrożenia w społecznym kontekście rozwoju w adolescencji” zaprezentował 
Pan Patryk Hajdo z Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej z Tarnowa. 
Z kolei „Zagrożenia współczesnej zabawy” to tytuł wystąpienia Pani Agaty Gładowicz-
Bojarskiej i Pani Ewy Kubali z Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla 
Dzieci w Wieku Przedszkolnym, a „Zagrożenia w sieci – profilaktyka reagowania” 
to prezentacja Pana Wojciecha Chechelskiego z  Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Krakowie. 

Odbyła się także dyskusja panelowa, która pozwoliła na refleksje i zaowocowała 
pomysłami na rozwiązanie problemu jakimi są nowe zagrożenia. Wzięli w niej udział 
zaproszeni goście: Pan Dariusz Domajewski Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Krakowa, Pan Artur Pasek Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego 
Kuratorium Oświaty  w Krakowie, Pan kom. Wojciech Chechelski z Zespołu ds. Prewencji 
Kryminalnej, Nieletnich  i Patologii Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, Pani Agnieszka 
Haś z Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych, Pani Monika Borkowska 
– Żebrowska Kierownik Działu Profilaktyki i Terapii Miejskiego Centrum Profilaktyki 
Uzależnień w Krakowie oraz Pani sędzia Anna Maria Wesołowska.

Moderatorem dyskusji była Pani Wanda Szaszkiewicz – specjalista psychologii 
klinicznej, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne psychoterapeuta i superwizor. W trakcie dyskusji wszyscy biorący w niej 
udział przedstawiali wagę problemu z punktu widzenia różnych instytucji i odnosili się 
do możliwości współpracy  i systemowych rozwiązań w tym zakresie. Mówiono o nowym 
modelu współpracy krakowskich poradni z Młodzieżowymi Domami Kultury, który został 
wprowadzony w życie w październiku i który Pani Lucyna Frąckiewicz-Godyń, Prezes 
Stowarzyszenia Placówek Wychowania Pozaszkolnego, gość Forum, uznała za bardzo cenny 
we współpracy środowisk działających na rzecz dzieci. Dyrektor Poradni Małgorzata Piec 
poinformowała też, że do wszystkich Poradni, Młodzieżowych Domów Kultury  oraz 
placówek oświatowych Podgórza zostanie rozesłany e-mailowo Poradnik dla Rodziców 
do Kącika Prawnego. Poradnik ten opracowała Pani Ewa Wilk – psycholog z PPP-3, a jest 
on odpowiedzią na zachętę sędzi Anny Marii Wesołowskiej do tworzenia takich kącików 
w placówkach oświatowych.

Na koniec odbyło się także spotkanie z inicjatywy Pani sędzi Anny Marii 
Wesołowskiej z przedstawicielami Rad Rodziców z Krakowa i regionu, w którym 
uczestniczyli również przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Urzędu Miasta Krakowa oraz 
Pani Marta Patena Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. 
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Założone i opisane na wstępie cele spotkania zostały w pełni osiągnięte. Wysoki 
poziom wystąpień i możliwość bezinteresownego dzielenia się dorobkiem swojej pracy 
zawodowej, a szczególnie niezwykle konkretne przybliżenie tematu Forum przez Panią sędzię 
Annę Marię Wesołowską usatysfakcjonował wszystkich uczestników Forum. Rozstaliśmy się 
z nadzieją na kolejne ciekawe spotkanie za rok.

Podsumowaniem spotkania niech będą – tak jak w ubiegłym roku- słowa Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Opracowała:  Małgorzata Piec – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPIA

W tutejszej Poradni w kontakcie z klientem stosuje się zarówno szeroko rozumianą 
pomoc psychologiczną, jak i psychoterapię, uwzględniającą techniki różnych nurtów i szkół 
psychoterapeutycznych.

 Psychoterapia różni się od pomocy psychologicznej swoim celem. Celem pomocy 
psychologicznej jest dostarczenie osobie poszukującej pomocy możliwości zaspokojenia jej 
aktualnych dążeń czy  potrzeb. Natomiast celem psychoterapii jest  zmiana, sprowadzająca się 
do usunięcia zaburzeń i ich przyczyn; chodzi tu o zaburzenia przeżywania, zaburzenia 
czynności narządów ciała i szeroko rozumianego zachowania jednostki. Pomoc 
psychologiczna to zazwyczaj działanie doraźne, nie ingerujące w osobowość klienta. 
Psychoterapia natomiast to oddziaływanie, które uruchamia odpowiednie mechanizmy 
psychologiczne. To oddziaływanie na jednostkę, najczęściej słowne oraz organizowanie 
sytuacji społecznej tworzą specyficzny  związek interpersonalny między klientem, a terapeutą, 
nazywany związkiem terapeutycznym.

Twórcą egzystencjalnej szkoły psychoterapii, której założenia i techniki 
są wykorzystywane w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi oraz starszą 
młodzieżą ,także w tutejszej Poradni,  jest Viktor Emil Frankl. Jego koncepcja leczenia jest 
warta omówienia ze względu na rosnącą liczbę rodziców borykających się z trudnymi 
sytuacjami życiowymi oraz młodzieży zdezorientowanej i zagubionej w przestrzeni wolnych 
wyborów oferowanej przez świat współczesnej demokracji. To oni,  otwierając się przed 
psychologiem w czasie spotkań terapeutycznych, upewniają nas coraz częściej, że istnieje 
określony porządek świata, że istnieją wartości czy też jakości uniwersalne, takie jak dobro i 
zło, coś, 
co jest w życiu ważne, i coś, co jest zupełnie nieważne, coś, co jest prawdziwe i naturalne –                            
w przeciwieństwie do czegoś, co jest fałszywe i sztuczne.
Logoterapia – psychoterapia skoncentrowana na sensie.

Wiedeński neuropsychiatra Viktor Frankl (1905-1997), twórca logoterapii, uważał, 
że podstawową potrzebą ludzką jest  dążenie do znalezienia sensu życia, gdyż jego brak 
najbardziej go niszczy – rozbija, depersonalizuje - wręcz zabija. Tworząc logoterapię, sięgał 
zarówno do swoich doświadczeń klinicznych, jak też doświadczenia życiowego. 

V.E.Frankl przyjmuje trójwymiarowy model człowieka, co oznacza, że życie każdej 
osoby realizuje się na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej i duchowej. Zgodnie                   
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z założeniami filozofii klasycznej przyjmuje realne (nie tylko intencjonalne) istnienie 
rzeczywistości duchowej oraz istnienie obiektywnej hierarchii wartości. Na to kim jesteśmy     
i kim się nieustannie stajemy w swojej egzystencji mają wpływ wszystkie trzy płaszczyzny, 
które przenikają się, ale nie dają się do siebie sprowadzić; nie można też  którejś z nich 
odrzucić. 

Niemożność zaspokojenia potrzeby sensu życia V.E.Frankl nazwał frustracją 
egzystencjalną, która sama w sobie nie jest jeszcze zjawiskiem patologicznym, ale                 
w pewnych okolicznościach może stać się czynnikiem patogennym i w konsekwencji 
wywołać nerwicę lub depresję z tendencjami samobójczymi. 

Powstałą w ten sposób nerwicę Frankl nazywa nerwicą noogenną (noos – rozum, 
umysł).    

Szczególną formą tej nerwicy jest wg Frankla tak zwana nerwica niedzielna, której 
ludzie doświadczają w sytuacjach kiedy  kończą swoje codzienne zajęcia i uświadamiają sobie 
pustkę egzystencjalną.

Pierwotną siłą człowieka jest dążenie do spełnienia się w świecie poprzez 
transcendencję samego siebie, którą jest konieczność stawiania czoła coraz to nowym 
zadaniom i trudnościom, wynikającym zarówno z własnej aktywności, jak i ze zrządzenia 
losu (np. choroba). 
Transcendencja samego siebie dokonuje się także przez miłość i obdarzanie nią drugiego 
człowieka.
W nerwicy transcendencja samego siebie nie jest możliwa. Dążenia rozwojowe neurotyka 
są zahamowane przez poczucie pustki i bezsensu; zdarzenia życiowe interpretowane są przez 
niego jako bezsensowne i przypadkowe, co wyzwala lęk, niepokój oraz cierpienia psychiczne 
i fizyczne. 
Podstawowe zasady logoterapii.

1. Proces psychoterapii ukierunkowany jest na pomoc człowiekowi w przywróceniu 
sensu życia.

2. Terapia jest realizowana w formie indywidualnej i polega na prowadzeniu wspólnie      
z pacjentem analizy jego egzystencji.

3. Terapeuta nie interpretuje, nie poucza, nie daje rad. Poprzez zadawane pytania skłania 
pacjenta do refleksji na temat przyjmowanej przez niego postawy  wobec własnej 
osoby  i zdarzeń losowych, w których musi on uczestniczyć; chce uczynić go zdolnym 
do znalezienia własnego indywidualnego sensu.

4. Podczas spotkań poruszane są problemy dotyczące systemu wartości. Ponieważ 
człowiek może nadać sens swemu życiu poprzez realizowanie wybranych wartości, 
logoterapia pomaga pacjentowi rozszerzyć jego dotychczasowy system wartości. 
Frankl dzieli wartości na: twórcze (praca), przeżyciowe/doznaniowe (percepcja 
sztuki, studia, miłość) i postawy.

5. Ostateczny sens cierpienia Frankl próbuje znaleźć w nawiązaniu do systemów 
wartości absolutnych.

6. Poczucie szczęścia pojawia się łatwiej, gdy jest uboczną konsekwencją spełnionego 
zadania, niż wtedy, gdy jest celem samym w sobie.

7. Odkrycie, że jestem komuś potrzebny, mogę realizować cele ponadosobiste, pozwala 
łatwiej znosić trudności i brak sensu w życiu. Dramatyczne pytanie osób 
podejmujących próby samobójcze: czego mogę spodziewać się jeszcze od życia?, 
Frankl  przeformułował na: czego jeszcze życie oczekuje ode mnie?
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Reasumując można stwierdzić, że: 
• Proces zmian w logoterapii przebiega w toku pogłębiania samoświadomości pacjenta, 

czyli poznawania samego siebie – wyznawanego systemu wartości, celów życiowych, 
rodzaju postaw przyjmowanych wobec okoliczności losowych i innych procesów.

• Prowadzi to z reguły do samookreślenia, to znaczy stania się tym, kim się jest              
w swojej istocie – człowiekiem wolnym, odpowiedzialnym i zdolnym do głębokiej 
miłości.  

Logoterapię można definiować także jako wychowanie do odpowiedzialności. Dzięki 
temu, że człowiek jest zdolny do refleksji nad sobą, może się doskonalić, poprawiać, stawać 
się i stanowić o sobie.  
W szerokim rozumieniu logoterapeutycznym wartością dla człowieka jest to, co go pociąga 
ukierunkowuje i tworzy jego osobę we wszystkich wymiarach egzystencji.
Człowiek potrzebuje takich wartości, które byłyby dla niego satysfakcjonujące, dawały 
mu poczucie bezpieczeństwa  i przynależności oraz stanowiły punkt odniesienia w każdym 
okresie rozwoju i dla całej egzystencji, a nie tylko dla pewnego jej etapu czy wymiaru.
Literatura:
Karol Mausch – Referat wygłoszony na konferencji PTPT – 2004 r.
Lidia Grzesiuk – Psychoterapia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury - 2005 r.
Piotr Fijewski – Więź – sierpień-wrzesień – 2003 r.
Beata Kilian, Agnieszka Rejsler-Doroszewska – Propozycje ćwiczeń z logoterapii.

Opracowała: Danuta Kozina - psycholog
ZABURZENIA PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO (SPD)
 – NA CZYM POLEGA DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI 

SENSOMOTORYCZNEJ ( SI ).

Dla kogo ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej?
Deficyty przetwarzania sensorycznego mogą współwystępować z wieloma 

zaburzeniami rozwojowymi (m.in. ADHD, autyzmem, Zespołem Downa, szczególną 
grupą są wcześniaki). Często stanowią jednak nierozpoznaną przyczynę pojawiających się 
trudności w czytaniu i pisaniu, koncentracji, nawiązywaniu kontaktów społecznych, 
samodzielności, niechęci do zajęć sportowych, W uczestniczeniu w zajęciach 
przedszkolnych/szkolnych (nadmierna aktywność lub jej brak, zachowania agresywne, 
gubienie i zapominanie rzeczy). Charakterystyczne może być też preferowanie 
określonych potraw, ubrań, nadmierna lub niedostateczna reakcja na bodziec dotykowy 
(np. bardzo nieprzyjemne jest mycie głowy, obcinanie paznokci, zastrzyk), słuchowy              
(np. lęk przed mikserem, odkurzaczem, „niesłyszenie” poleceń)  albo mała elastyczność                  
w działaniu, problem z organizowaniem wolnego czasu, zabawy i nauki. SPD diagnozuje 
się wtedy, gdy dziecko ma problemy w codziennym funkcjonowaniu. 
Najważniejsze informacje:
• Terapia może być prowadzona tylko po wcześniejszych kompleksowych badaniach 

dziecka (diagnoza SI)  wykonanych przez certyfikowanego terapeutę. Diagnoza 
pozwala nam zrozumieć zachowania dziecka i wskazać prawdopodobne przyczyny.  
Należy pamiętać, że terapia (nie ma gotowych zestawów ćwiczeń) jest dobierana 
indywidualnie i tylko wówczas przynosi oczekiwane rezultaty. 
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• Terapia integracji sensorycznej to terapia przez ruch. Rozwój fizyczny  ściśle łączy  się 
z rozwojem stąd jedna nazwa: rozwój psychomotoryczny.

• Zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas zabawy, która jest 
kontrolowana przez terapeutę, odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych,  
co powoduje poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak                   
i jego ciała. 

• Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego dziecka                         
i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze ruchowej, emocjonalnej, społecznej 
oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa 
na lepszą efektywność uczenia. Prowadzona jest na sali wyposażonej 
w specjalistyczny sprzęt posiadający atesty.

• Czas trwania terapii i częstotliwość spotkań zależy od stopnia nasilenia zaburzeń 
przetwarzania sensorycznego oraz tempa postępów dziecka.

 Terapia pomaga dziecku przetwarzać bodźce zmysłowe, aby stanowiły zgraną całość. 
Pozwala to na dobrą reakcję adaptacyjną, która wpływa na zachowanie, uczenie się, 
sposób poruszania, odnoszenie się do innych i myślenie o sobie (samoocena jest istotna 
w rozwoju dziecka). 
Czym są zmysły?

Za pomocą zmysłów nasze ciało odbiera informację o otaczającym świecie, tak 
abyśmy mogli przetrwać, zapewniają nam bezpieczeństwo i pomagają być aktywnymi 
i twórczymi. Im lepiej przetwarzamy informacje, które do nas napływają, tym łatwiej nam 
żyć (ma to wpływ na rozwój emocjonalny, społeczny, nabywanie nowych umiejętności). 

Każde nasze działanie jest źródłem wrażeń zmysłowych, co pozwala nam 
odpowiednio reagować np. w przypadku niebezpieczeństwa bronimy się lub uciekamy. 
Im ważniejsza jest czynność, tym więcej zmysłów angażujemy i kluczowym procesem 
jest integracja intersensoryczna - proces, który natychmiast informuje nas, co, gdzie 
i dlaczego się dzieje i czy jest to ważne, czyli, że musimy odpowiednio zareagować. 

Problem pojawia się, gdy na jakimś etapie rozwoju dochodzi do zakłóceń 
w przetwarzaniu sensomotorycznym  i odpowiedź na dany bodziec nie jest adekwatna.
Dziecko np. rozprasza się, gdy w pobliżu lata mucha co uniemożliwia mu koncentrowanie 
się na lekcji. Nie potrafi rozróżnić bodźców ważnych od tych nieistotnych reagując 
na wszystko i w konsekwencji widzi co dzieje się za oknem, a nie widzi tablicy lub nie 
słyszy nauczyciela. Dzieci w naturalny sposób poszukują i dostarczają sobie potrzebnej 
stymulacji np. huśtając się na krześle, jednak, gdy są deficyty, należy je rozpoznać 
i rozpocząć terapię, gdyż z „problemu się nie wyrasta”. 

Zmysły odbierają informację zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz naszego 
ciała. Zmysły zewnętrzne to: wzrok, słuch, dotyk, zapach i  smak. 
Pomimo braku uszkodzeń tych zmysłów – co w pierwszej kolejności należy diagnozować 
medycznie, dziecko, które słyszy, może nie usłyszeć.
Zmysły wewnętrzne są zlokalizowane wewnątrz ciała, jest to: układ przedsionkowy 
znajdujący się w uchu wewnętrznym oraz układ proprioceptywny w mięśniach i stawach.

Przetwarzanie to proces neurologiczny, który  polega na organizowaniu 
informacji pochodzących z wewnątrz ciała jak i świata zewnętrznego w celu 
wykorzystania ich w codziennym życiu. Wszystkie zmysły kiedy działają wydajnie 
i automatycznie stanowią podstawę prawidłowego rozwoju dziecka.
Na czym polega proces przetwarzania sensorycznego?
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Jest to skomplikowany mechanizm wymagający wiedzy anatomicznej 
i neurologicznej, ale pokrótce składa się z trzech elementów: 

• wejście - kiedy odbieramy informację za pomocą zmysłów – wtedy  widzę, słyszę, czuję, 
dotykam, 

• organizacja - nasz mózg przetwarza te informacje, 
• wyjście - nasza odpowiedź - tj. zachowanie się w konkretnej sytuacji. 

Co dzieje się w mózgu?
W mózgu dochodzi do integracji wszystkich wrażeń sensorycznych, które łączą 

się, aby nasze reakcje były bardziej wydajne np. dotyk łączy  się ze wzrokiem itp. 
Następnym etapem jest modulacja, czyli dostrojenie, regulacja informacji sensorycznych. 
Przychodzące wrażenia aktywują proces zwany pobudzeniem, który ma charakter alarmu 
i kieruje naszą uwagę na znaczące informacje. Większość wrażeń jest jednak nieistotna  
i dlatego w ramach procesu zwanego „hamowaniem” nasz mózg przefiltrowuje nieistotne 
informacje, abyśmy mogli koncentrować się na tym co ma znaczenie w danym momencie. 
Musi być równowaga pomiędzy pobudzaniem i hamowaniem. 

U dzieci nadpobudliwych przeważa proces pobudzania, a u dzieci wycofanych – 
hamowania). Człowiek musi być w optymalnym poziomie pobudzenia, żeby mógł działać 
efektywnie. Istotnym jest fakt, że wcześniejsze nieistotne informacje kiedyś zaprzątały 
naszą uwagę, ale dzięki habituacji – przyzwyczajamy się do znanych informacji i nie 
reagujemy na nie nadmiernie. Nie u wszystkich jednak występuje ten proces i dlatego ich 
mózg działa jakby stale był w gotowości, interpretując bodźce znane jako nie znane, przez 
co jesteśmy dłużej rozkojarzeni, np. przeszkadza nam metka przy ubraniu.

Uczenie się prawidłowego odbioru wrażeń płynących z ruchu i zmysłów jest 
podstawą do rozwijania umiejętności orientacji w przestrzeni i schemacie ciała. Dzieci 
potrafiące dobrze ocenić położenie swojego ciała, adekwatnie do sytuacji odbierające 
wrażenia płynące z ciała (przedsionek i propriocepcja) mają szansę na właściwe 
do zadania zaplanowanie ruchu szczególnie w nowej aktywności. Wtedy lepiej określają 
części swojego ciała, rozwijają zdolności do wyobrażenia sobie swojego ruchu.
Nie musimy świadomie kontrolować swojego ciała. Ja bez patrzenia wiem gdzie mam 
ręce i jak są ułożone i jak je ułożyć, żeby coś wykonać, wiem jak ułożone są moje usta,  
gdzie patrzą oczy, mam nad tym kontrolę. Mając to wszystko zautomatyzowane, mogę 
równocześnie zająć się czymś innym. Często o tym nie myślimy, bo wydaje nam się 
to takie oczywiste, ale wystarczy przypomnieć sobie naukę jazdy samochodem. Trzeba 
wiele czynności skoordynować. Najpierw człowiek cieszy się, że jedzie prosto i jeszcze 
zmienia biegi, potem dopiero skręca. Wszystkie czynności muszą być wykonane 
pojedynczo i ćwiczone. Gdy są już zautomatyzowane podstawy, jak np. kierowanie, 
możemy na tej bazie rozwijać kolejne umiejętności. Inaczej byłoby to niemożliwe. Nie 
można zacząć nauki jazdy od centrum Krakowa, bez przygotowania i pomocy instruktora, 
ale w końcowym efekcie jest możliwe słuchanie radia, rozmawianie z pasażerem, zjadanie 
kanapki i jednocześnie kontrolowanie tego co dzieje się na drodze  z możliwością 
adekwatnego zareagowania, np. słyszę karetkę to zjeżdżam.

Prawidłowy rozwój ruchowy zapewni dziecku integrację wszystkich wrażeń 
zmysłowych jt. koordynacja ruchowo – sensoryczna, która pozwoli właściwie odbierać 
świat  oraz adekwatnie i efektywnie odpowiadać na różne zadania. 
Im więcej człowiek posiada różnych doświadczeń tym łatwiej jest  mu uczyć się nowych 
rzeczy. 
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Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić:    
• sprawność w zakresie dużej i małej motoryki;
• uwagę i koncentrację;
• zdolności wzrokowe i słuchowe;                                        
• samoocenę;
• funkcjonowanie emocjonalne;
• funkcjonowanie społeczne;

wszystkie powyżej opisane aspekty są niezbędne dla prawidłowego procesu uczenia się.
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