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Psychomotoryka jako holistyczna metoda wspierania rozwoju dzieci 

przez zabawę. 

Pojęcie psychomotoryki wywodzi się od grecjiego psyche- dusza, umysł oraz motorike 

techne- sprawność ruchowa. W związku z tym oznacza poruszanie duszy i ciała. Na przestrzeni 

ostatnich 55 lat metodyka psychomotoryki przeszła drogę od koncepcji opartych na 

wyjaśnianiu (skupiających się na zaburzeniach-ich diagnozowaniu i leczeniu) do koncepcji 

opartych na rozumieniu ( koncentrujących się na wieloprzyczynowych aspektach zachowania 

dziecka lub na fenomenach rozwoju). Pionierką pedagogiki uzdrawiającej oraz wspierania 

przez ruch była Marianne Frostig. W latach sześdziesiątych stworzyła koncepcję 

kompleksowego wspierania rozwoju osobowości dziecka oraz terapii zaburzeń nauki Ruch-

wzrost-nauka. Łączyła w swej pracy elementy pedagogiki, psychologii, neurologii 

neuropsychologii oraz socjologii. Utorowała ona drogę udoskonalonym metodom między 

innymi Ernesta Kipharda, Friedhelma Schilinga, Kristy Martens oraz Renate Zimmer. W Polsce 

znaną odmianą psychomotoryki jest Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 

W trakcie tych zajęć, podobnie jak podczas zabawy, dzieci poznają swoje otoczenie i uczą czuć 

się w nim bezpiecznie, dzięki czemu otwierają se na twórcze działanie i nawiązują relacje 

z innymi osobami. Jolanta i Andrzej Majewscy stworzyli Psychomotorykę IPTW 

(empowermentu). Łączy ona w sobie elementy innych metod i korzysta zarówno z wieloletnich 

doświadczeń, jak i najnowszych badań oraz opracowań. Łaczy tradycję z aktualnymi 

osiągnięciami pedagogiki, psychologii oraz badań mózgu. Opisując poniżej założenia 

psychomotoryki będę odwoływała się do IPTW jako najbardziej kompleksowego podejścia 

w tym zakresie jakie do tej pory powstało. 

Terapia psychomotoryczna jest systemem usprawniania dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym, które wykazują łagodne objawy neuropsychologiczne określane jako 

minimalna dysfunkcja mózgu lub jako dysharmonia rozwojowa. Objawy obejmują głównie 

funkcje ruchowe (niezgrabność, brak koordynacji, dyspraksja, dysgrafia), mowę (opóźnienie 

konstrukcji zdań, dysfazja, zaburzenia artykulacji), somatognozję (brak świadomości schematu 



i obrazu własnego ciała, organizacji w przestrzeni oraz lateralizacji, dysleksja rozwojowa) 

i emocje (nadwrażliwość, nadpobudliwość, agresja, lęki, trudności adaptacji w rodzinie lub 

w przedszkolu czy szkole, zaniżenie samooceny). Równolegle obserwuje się u tych dzieci brak 

współdziałania ze sobą tych funkcji, którch rozwój powienien być równoległy i równoczesny. 

Dyscharmonię rozwojową wywołują czynniki: 

• Biologiczne - przedwczesny poród i zburzenia dojrzewania OUN u bardzo niedojrzełych 

wczesniaków, patologia okresu okołoporodowego i noworodkowego dzieci 

donoszonych, choroby neurologiczne, czynniki genetyczne, rozpatrywane na podstawie 

obserwacji wyraźnej przewagi liczby chłopców z objawami dysharmonii rozwojowej 

(70%-80% w stosunku do dziewczynek) i analogicznych cech u ojców, a także 

występowania wad rozwojowych. 

• Psychospołeczne, środowiskowe i społeczno-wychowawcze – są to przeżycia dzieci 

interpretowane przez nie jako traumatyczne (np. wyjazd ojca do pracy za granicę, 

rozwód rodziców, urodzenie się rodzeństwa, przeprowadzka, hospitalizacja). Jest to 

także nieprawidłowo funkconująca rodzina, z jednej strony nadopiekuńczość, 

wygórowane wymagania, a z drugiej zaniedbywanie podstawowych potrzeb 

emocjonalnych i bytowych. Ponadto obecnie obserwuje się ograniczenie swobody 

ruchowej dziecka wynikający z niekontrolowanej konsumpcji mediów. Powoduje to 

przyrost liczby dzieci mających: wady postawy, problemy z koordynacją, trudności 

w szkole, nieadekwatnie do wieku rozwinięte umiejętności  społeczne oraz niedojrzałą 

koncepcję samego siebie. 

Psychomotoryka opiera swoje działanie na zasadzie plastyczności mózgu. Zakłada ona, że 

bodźce czuciowe i emocjonalne płynące z otoczenia powodują zarówno rozwój sieci połaczeń 

komórek nerwowych (aksonów i dendrytów) jak i modyfikują strukturę tych sieci 

neuronowych. Centralnym pojęciem w psychomotoryce są kompetencje stanowiące 

kompletny system wiedzy o samym sobie i otoczeniu oraz o ludziach z nim związanych 

i umożliwiają twórcze rozwiązywanie problemów – także społecznych. Należą do nich: 

• myślenie abstrakcyjne i zdolność kojarzenia,  

• wytrwałość, 



• redukcja redundacji czyli proces, dzięki któremu informacje percepcyjno-poznawcze 

występujące wielokrotnie, ale nie będące potrzebne, zostają klasyfikowane bez udziału 

ludzkiej świadomości jako rozwlekłe i nie są wprowadzane do pamięci. Dzięki temu 

następuje redukcja nadmaiaru wielokrotnie występujących tych samych informacji; 

• pamięć, 

• utrzymywanie równowagi i regulacja napięcia mięśniowego, 

• planowanie działania, postępowania, 

• umiejętnosci interpersonalne, 

• zdolność koncentracji, 

• świadomość ciała w trzech aspektach: faktyczną znajomość ciała i jego funkcji, 

trójwymiarowe postrzeganie ciała w systemie nerwowym jako wynik różnych 

doświadczeń ruchowych (pomaga to w automatycznej orientacji we własnym ciele bez 

udziału wzroku – zręczność, sprawność, koordynacja ruchowa) oraz stosunek do 

własnego ciała (np. czy je lubię i dlaczego) 

• lateralizacja, 

• zdolności organizacyjne, wydawanie i realizacja instrukcji, 

• zdolności pars pro toto – oznacza część za załość. Jest to zdolność naszego mózgu do 

snucia logicznych przypuszczeń bez dopływu dodatkowych informacji oraz zdolność 

sensownego uzupełniania brakujących informacji, 

• myślenie probabilistyczne (w kategoriach prawdopodobieństwa) – pozwala pogodzić 

to, co wydaje się godne pożądania, z tym, co jest realne do osiągnięcia, 

• odwracalność działania, rewersja – Piaget nadał tej zdolności status podstawowej 

funkcji inteligencji. Oznacza ona odwracalność pocesów myślowych, a więc przejście 

z jednego toku lub sposobu myślenia na dokładnie przeciwny, 

• zdolność społeczna przejawiająca się w zdolności do współdziałania z innymi osobami 

oraz odpowiedniego postępowania w sytuacjach konfliktowych. Jest to umiejętność 

połączenia własnych życzeń, dążeń lub celów z ustaleniami i wartościami danej grupy. 

Ponadto obejmuje ona takie cechy jak empatia połączona ze współczuciem, wysoki 

stopień odpowiedzialności, uczciwe zachowanie, poczucie sprawiedliwości, 

umiejętność pracy zespołowej oraz odpowiedniego wyrażania włanych intencji oraz 

innych osób, 



• zdolności językowe, 

• efekt zstępowania naszego postrzegania ( od ogółu do szczegółu), 

• transgresja – jako zdolność do rzucenia wyzwania samemu sobie, przesuwania 

własnych granic (społecznych, emocjonalnych, fizycznych, symbolicznych), 

• wyobraźnia, 

• kompetencja JA – samoświadomość, samoocena, samokontrola, samoregulacja. 

Zajęcia psychomotoryczne odbywają się w grupach jednolitych wiekowo, natomiast 

zróżnicowanych pod względem występujących zaburzeń, odchyleń i deficytów rozwojowych. 

Mają charakter zabawy, podczas której dzieci przeżywają liczne przygody i rozwiązują zagadki. 

Dzieci wchodząc w różne role mają możliwość eksperymentowania z alternatywnymi 

tożsamościami i zdobywania nowych doświadczeń emocjonalnych. W trakcie zajęć ruchowych 

dziecko zaspokaja naturalny pęd do przeżyć i ruchu. Przestrzeń do swobodnego skakania, 

biegania, wspinania się wspomaga rozwój dużej motoryki. Zabawy z wykorzystaniem palców, 

zabawy językowe (historyjki, rymy, bogate w obrazki książki) pomagają w realizacji celu 

usprawniania procesów myślowych oraz językowych. W zabawach o charakterze społecznym 

uczestnicy muszą podporządkować się okreslonym regułom i zasadom, uczą się wygrywać 

i przegrywać. Rozwijają ambicję i tolerancję. Kształtują empatię oraz uczą się obchodzenia ze 

swoimi emocjami oraz emocjami innych. Pokonując własne ograniczenia dzieci podnoszą 

poczucie własnej wartości. Potwierdzają to badania opublikowane w 2008 roku w „European 

Psychomotoricity Journal” przez Kaliopi Trouli przeprowadzone w przedszkolu na Krecie. 

W tym samum roku ukazała się także praca So Young Choi i Eun Joung Lee: „Wpływ 

psychomotoryki na rozwój koncepcji własnej osoby oraz redukcję agresji u dzieci w wieku 

przedszkolnym” w Korei oraz opublikowane zostały wyniki badań Dietricha Eggerta dotyczące 

skuteczności psychomotorycznego wspomagania rozwoju w przedszkolach. Wg autorów 

oferta psychomotoryczna wpłynęła pozytywnie na rozwój dzieci. Stwierdzono znaczny wzrost 

zdolności motorycznych, przede wszytkim zwinności oraz koordynacji ruchowej, a także 

kondycji (siły i wytrzymałości). Ponadto zaobserwowano pozytywne zmiany w zachowaniu 

społecznym. Dzieci miały większą świadomość siebie, były bardziej elastyczne i kreatywne 

w sposobie myślenia, szukania strategii rozwiązania problemu oraz przeprowadzania działań. 

Znacznie zmniejszyła się agresja. 



Podumowując można powiedzieć, że psychomotoryka pomaga dzieciom osiągnąć 

optymalny, psychiczny, emocjonalny i motoryczny rozwój. Przyspiesza dojrzewanie mózgu i 

poprawia jego funkcje. Ponadto wpływa pozytywnie na rozwój społeczny i kognitywny 

człowieka. Dzieki formie zabawowej dzieci chętnie w niej uczestniczą. 
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