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„Kinezjologia edukacyjna  

z ćwiczeniami  

Kreatywnej Jogi dla dzieci.” 

 

 

Program innowacji metodyczno – organizacyjnej  



WSTĘP 

 Kinezjologia Edukacyjna uczy w teorii i praktyce wykorzystania naturalnego ruchu 

fizycznego, niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała w celu 

samostrukturalizującego uczenia się (doświadczenia) i twórczej samorealizacji jednostki. 

Twórcami metody są Paul Dennison i jego żona Gail Dennison. Kierunek ten powstał na 

podstawie badań psychologów, pedagogów - Ortona, Domana, Delacato, Kepharta i innych. 

W szczególności przedstawia sposoby "ożywienia" mechanizmów pracy mózgu przez 

naturalny, fizyczny ruch ciała.  

 Naturalny rozwój fizyczny jest podstawą samodoskonalenia się nawyków widzenia, 

słuchania, organizowania wewnętrznych czynności psychicznych, konstruktu uzdolnień, 

umiejętności, spontaniczności i działań twórczych. Natura obdarzyła człowieka 

nieograniczonymi możliwościami rozwoju intelektualnego i fizycznego. Ruch fizyczny 

i rozwój intelektu szczególnie ściśle związane są ze sobą w dzieciństwie. Rozwój dziecka 

więc, powinien kroczyć naturalną drogą, w oparciu o naturalne mechanizmy integracji 

myśli i ruchu. 

 Dennisonowie odkryli ogromne możliwości ruchu fizycznego, które mogą być 

wykorzystane - zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych. Tym wybitnym 

spostrzeżeniem badaczy jest ujawnienie dwóch zasadniczych typów ruchów. 

 Typ pierwszy to ruchy przekraczające linię środkową (utworzoną przez lewą i prawą 

stronę ciała), np. praca oczu przy czytaniu, pisaniu, rysowaniu, praca narządów słuchu, 

praca rąk w trakcie wykonywania jakiejś czynności i in. Ruchy te są lepsze od innych - 

integrują myślenie i ruch (P.Dennison). Powodują one uaktywnienie naturalnych 

mechanizmów 

i w związku z tym dziesięciokrotnie zwiększają szybkość przekazywania informacji, 

umożliwiają swobodny rozwój funkcji psychofizycznych, zapewniają optymalną pracę 

układu nerwowego a także łatwość i spontaniczność uczenia się. Należy zauważyć, że 

mechanizmem tym natura obdarza każde dziecko. 

 Drugi typ to jednostronne ruchy ciała, powodujące rozdzielenie myśli i ruchu 

(P.Dennison). Mechanizm ten stanowi podstawę procesów upośrednienia czynności przez 

znak lub symbol. Wymaga on wytężonej pracy umysłu, znacznej energii mózgu i ciała. 

"Zamraża" on jakby ruch i prowadzi do "ustatkowania" w zachowaniu,które jest potrzebne 

do skupienia świadomości w sytuacji zarówno uczenia się, jak i stresu. Ten typ działań 



skupia w sobie ruchy i nawyki "pierwszego etapu" uczenia się – faza zapoznawania się 

z czymś, świadomego przeprowadzania operacji i działań. Jednak stosunkowo często 

mechanizm "rozdzielenia myśli i ruchu" jest wykorzystywany w sytuacji działania ze znaną 

już informacją. Pojawia się stres np. w przypadku zapisywania lub komentowania na głos 

rozwiązania jakiegoś zadania – z matematyki, z gramatyki - (zostaje zaburzony współudział 

mowy pisanej i ustnej). Dorośli często rezygnują z ruchu, gdy trzeba pomyśleć, nie biorą 

pod uwagę automatyzacji wykonywanych czynności. 

 Obydwa typy ruchów są konieczne, gdyż zapewniają dwa rodzaje mechanizmów 

będących podstawą zarówno czynności poznawczej, jak i każdej innej. Mechanizm 

rozdzielenia myśli i ruchu (jako podstawa ruchu drugiego typu) jest konieczny 

w początkowym etapie uczenia się dowolnej umiejętności szkolnej. Na etapie przyswojenia 

i automatyzacji nawyku ustępuje on miejsca mechanizmowi integracji myśli i ruchu. 

Zgodnie z tym, co zostało powiedziane powyżej, kształcenie pozbawia ruchu, a liniowość 

logiki abstrakcyjnej prowadzi do tego, że dzieci i dorośli "zapominają" o naturalnych 

możliwościach kształtowania nawyków i ucząc się oddzielają myślenie i ruch. 

 Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu, jak potwierdzają liczne badania przeprowadzone 

w wielu krajach, pobudzają określone jego części, mechanizmy integracji myśli i ruchu, 

dzięki czemu nowy sposób uczenia się jest bardziej naturalny, spontaniczny, sprzyja 

lepszemu zapamiętywaniu. Wiedza w sposób naturalny zostaje włączona w aktywne 

działanie, tworzy potrzebę samorealizacji, gdyż już na wstępnym etapie kształtowania jej 

włączony zostaje właśnie mechanizm integracji myśli i ruchu. Ćwiczenia Gimnastyki 

Mózgu nastawione są również na rozwój różnorodnych systemów koordynacji ruchu 

i funkcji psychofizycznych, np. układ "ręka-oko" (przy pracy wzrokowej, zharmonizowanie 

małej i dużej motoryki rąk w pisaniu, rysowaniu, komunikowaniu się itd). 

 Ćwiczenia dzięki ich naturalności wykonuje się z łatwością, jednocześnie odczuwa 

się zadowolenie z wysiłku fizycznego. Zostały one podzielone na cztery grupy: 

1 grupa - ćwiczenia umożliwiające przekroczenie linii środkowej, 2 grupa - ćwiczenia 

rozciągające mięśnie ciała, 3 grupa - ćwiczenia energetyzujące ciało, czyli zapewniające 

niezbędną prędkość i intensywność przebiegu procesów nerwowych pomiędzy komórkami 

i grupami komórek nerwowych mózgu, 4 grupa - ćwiczenia pogłębiające pozytywną 

postawę. 

 Ruch i ćwiczenia proponowane przez Gimnastykę Mózgu charakteryzuje też to, że 



sprzyjają ożywieniu podstawowych doświadczeń jednostki, w szczególności wzrokowych, 

słuchowych i czuciowo-ruchowych, podtrzymując tym samym tzw. nawyki rozwojowe. 

Nawyki rozwojowe są "białą plamą" w naukach psychologiczno-pedagogicznych. Mowa tu 

o szczególnej kategorii nawyków, zawierającej pierwotne, elementarne schematy ruchu. 

Stanowią one podstawę wszelkich nawyków, związanych z konkretnymi dziedzinami 

szkolnymi. 

 

 Ponadto Joga Kreatywna dla dzieci łączy pozycje jogi i techniki 

koncentracji, relaksacji z grą i zabawą, ekspresją ciała, tańcem, opowieściami i bajkami, 

delikatną stymulacją wrażeń sensorycznych, tworzeniem mandali, elementami 

muzykoterapii i edukacji emocjonalnej. Takie holistyczne ujęcie pozwala na to, by Joga dla 

Dzieci przyczyniła się do rozwinięcia całego potencjału w dziecku. Joga nie tylko rozwija 

świadomość ciała, prawidłową postawę,siłę, elastyczność, koordynację, ale również 

wzmacnia zaufanie i pewność siebie, wewnętrzny spokój i równowagę, zdolność 

koncentracji, uważność i wyobraźnię. Lekcja jogi dla dzieci to przestrzeń, w której dzieci 

czują się akceptowane i kochane takimi, jakimi są, w której mogą doświadczać i wyrażać 

swoją esencję. 

 Wszystko, co żywe- jest kreatywne, wzrasta, przeobraża się, staje się i tworzy 

nieustannie. Dzieci potrzebują przyjaznej przestrzeni do tworzenia, wolnej od lęku przed 

popełnieniem błędu. Na zajęciach Jogi Kreatywnej dzieci mają przestrzeń, by odkrywać 

i poszukiwać, dlatego nie tylko uczymy je jak wykonać pozycję jogi drzewa, węża, czy 

księżyca, ale proponujemy, by zamieniły się w różne elementy natury tak, jak to czują. 

W ten sposób pozwalają wyrazić się kreatywnie ciału, uczą się "myśleć ciałem". A ciało 

i umysł to odbijające się wzajemnie zwierciadła. Afirmacja kreatywnej ekspresji 

w dzieciach wzmacnia ich poczucie własnej wartości, odwagę do działania, do bycia sobą, 

uczy że twórczość (mam na myśli twórczość w szerokim rozumieniu czyli nie tylko taniec 

czy malowanie, ale np. gotowanie czy w ogóle tworzenie własnego życia) to naturalna 

cecha każdego człowieka (musi tylko mieć sprzyjającą przestrzeń, by zakwitnąć). 

Najczęściej podajemy dzieciom wszystko "z zewnątrz", a poprzez otwarcie przestrzeni 

kreatywności, eksperymentowania, doświadczają, że ich własne wnętrze może być punktem 

odniesienia. 

 Joga Kreatywna dla Dzieci to nie tylko zajęcia jogi, to model pedagogiczny, 



pokrewny takim metodom edukacji jak Montessori, Steiner, educación libre (free 

education), edukacja holistyczna (która kontempluje człowieka jako całość: ciało, umysł, 

emocje i duchowość). Podążaj za dzieckiem. (M.Montessori). Joga przekazuje dzieciom 

w formie opowieści i poprzez doświadczanie własnego ciała i oddechu, wartości 

uniwersalne, takie jak: szacunek do swojego domu-ciała, do innych, do planety Ziemi i jej 

wszystkich manifestacji życia, zaufanie, wytrwałość w realizowaniu marzeń, naukę 

koncentracji, zdolność zarządzania własną energią -naukę relaksacji. Joga zasiewa 

w dzieciach ziarenka - by kreatywnie-w pełni, w totalności, szczęśliwie i świadomie 

przeżywać życie.  

 

 

CHARAKTERYSTYKA ADRESATÓW INNOWACJI  

 Uczestnikami zajęć innowacyjnych będą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem, uczęszczający do Szkoły 

Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie.  

 

PRZEDMIOT INNOWACJI  

 Przedmiotem niniejszej innowacji jest wykorzystanie metody „Gimnastyki Mózgu”® 

oraz Jogi Kreatywnej do procesu edukacyjno – terapeutycznego w celu wspierania uczniów 

w procesach poznawczych oraz emocjonalnych, wzmacniania poczucia wartości, 

równowagi, pomocy im w uwalnianiu emocji, wyrażaniu siebie oraz harmonii wewnętrznej. 

 

CZAS TRWANIA INNOWACJI 

 15.02.2021 r. – 26.06.2021 r., kontynuacja w roku szkolnym 2021/2022. 

 

KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  

 Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania.  

 

CELE, METODY I FORMY PRACY  

 

Cel główny:  

 Celem głównym innowacji jest wspieranie uczniów w procesach poznawczych oraz 



emocjonalnych, wzmacniania poczucia wartości, równowagi, pomocy im w uwalnianiu 

emocji, wyrażaniu siebie oraz harmonii wewnętrznej. 

Cele szczegółowe:  

 integracja myślenia i ruchu, 

 swobodny rozwój funkcji psychofizycznych, 

 zapewnienie optymalnej pracy układu nerwowego, 

 stymulacja pracy motoryki dużej i małej, 

 integracja połączeń prawej i lewej półkuli mózgu, 

 pogłębienie prawidłowej postawy,  

 rozciągnięcie mięśni ciała, 

 poznanie możliwości własnego ciała, 

 redukcja stresu,  

 rozwijanie pozytywnych wartości: wdzięczność, szacunek do siebie i świata. 

 

METODY I FORMY PRACY  

 Innowacja realizowana będzie w formie zabaw i ćwiczeń fizycznych 

charakterystycznych dla Kinezjologii Edukacyjnej oraz Jogi Kreatywnej. Dzieci uczą się 

poprzez zabawę budując prawidłową postawę ciała, stabilność emocjonalną, polepszą 

zdolność koncentracji, rozwiną uważność, zaufanie, równowagę, wzbogacają wyobraźnię, 

ekspresję, co doda im odwagi, wiary w siebie i własne możliwości. 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ  

 W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu dla klas 8aU, 

7bU, 5aU, 5aL w ramach zajęć rewalidacyjnych. Innowacja będzie realizowana również 

w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z harmonogramem zajęć opracowywanym na 

początku roku szkolnego. 

 

EFEKTY WDROŻENIA PROGRAMU  

 zaufanie do samego siebie, 

 zdolność koncentracji, 

 rozwinięcie świadomości ciała, a także otoczenia, przyrody zwierząt, 

 elastyczność, zdrowie, koordynacja, równowaga, 



 relaks, pozytywne nastawienie do życia. 

 

EWALUACJA  

 Ewaluacja będzie dotyczyła zarówno przebiegu zajęć jak i osiągniętych wyników. 

Będzie obejmowała obserwację zachowań uczniów objętych innowacją.  
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