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Dzieci niepe³nosprawne intelektualnie bardziej ni¿
inne potrzebuj¹ blisko�ci drugiej osoby, chocia¿ nie za-
wsze jasno to wyra¿aj¹. S¹ nadwra¿liwe na bod�ce
zmys³owe (s³uchowe, wzrokowe, dotykowe czy kineste-
tyczne), czêsto izoluj¹ siê, sprawiaj¹c wra¿enie, jakby ni-
kogo nie potrzebowa³y. Budowanie wiêzi emocjonalnej
z dzieckiem, które rozwija siê nieprawid³owo pod
wzglêdem psychoruchowym, wymaga nie tylko wiê-
cej wysi³ku, ale przede wszystkim optymizmu i wiary
w sukces.

Bardzo popularna w ostatnich latach sta³a siê tera-
pia z drzewami. Jak siê okazuje, jest to metoda przyno-
sz¹ca bardzo du¿e efekty w dzia³aniu. G³ównymi zale-
tami drzewoterapii, czyli przejmowaniu pozytywnej
energii z drzewa, jest uspokojenie wewnêtrzne oraz od-
prê¿enie. Terapia z drzewami bardzo dobrze wp³ywa na
stan psychiczny, a tak¿e samopoczucie fizyczne. Pole-
ga na prostej czynno�ci oparcia siê o drzewo lub jeszcze
lepiej � objêcia drzewa i przytulenia siê do jego pnia.
Najlepiej, aby drzewo by³o w spokojnym, odosobnionym
miejscu. Gdy znajdziemy ju¿ takie miejsce, nale¿y po
prostu spróbowaæ obj¹æ drzewo swoimi rêkoma i przy-
³o¿yæ do jego pnia g³owê. Mo¿na tak¿e usi¹�æ przy drze-
wie i oprzeæ siê o nie plecami. Taka pozycja w u�cisku
z drzewem powinna trwaæ nie mniej ni¿ 5 minut, a im
d³u¿ej, tym lepiej. Mo¿na przy tym zamkn¹æ oczy i sta-
raæ siê o niczym nie my�leæ � tylko je czuæ. Istotne jest,
aby drzewo by³o zdrowe. Daje nam ono bowiem praw-
dziw¹ energiê pozytywn¹, a chore, zmursza³e mo¿e prze-
kazywaæ nam w odczuciach swoje choroby.

Drzewoterapia jest znany od setek lat i widnieje
w licznych legendach o ludziach drzew czyli Driadach.
Wspó³czesna technika pozwoli³a na zbadanie i jedno-
znaczne stwierdzenie, ¿e drzewa przekazuj¹ nam pozy-
tywn¹ energiê, gdy z nimi przebywamy. Dobrej mocy
drzewa w drzewoterapii mo¿na za¿ywaæ bez obaw
i w dowolnych ilo�ciach � nikomu nie wyrz¹dzi ona
krzywdy, a tylko pomo¿e uspokoiæ ducha i znale�æ spo-
kój wewnêtrzny oraz odprê¿yæ siê.

Dziecko upo�ledzone odbiera �wiat specyficznie, bo
poprzez swoje korowo uszkodzone zmys³y, bez s³ów,
najczê�ciej dotykiem. Danie mu mo¿liwo�ci bezpo�red-
niego kontaktu z natur¹ ma na celu uatrakcyjnienie pro-
cesu edukacji. Dziecko upo�ledzone w stopniu g³êbo-
kim ¿yje w wyizolowanym �wiecie i pracê z najciê¿ej
upo�ledzonymi nale¿y rozpocz¹æ od rzeczy najprostszych.
Sylwoterapia to jedna z najstarszych i najprostszych
metod alternatywnej medycyny, któr¹ mo¿na wykorzy-
staæ w pracy terapeutycznej z g³êbiej upo�ledzonymi.

Wielozmys³owe poznawanie �wiata
SYLWOTERAPIA W PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z G£ÊBIEJ UPO�LEDZONYMI

U³atwia powrót do równowagi z natur¹ czyli z ca³ym
organizmem. Dziêki temu cz³owiek mo¿e czerpaæ do-
broczynn¹ moc i energiê, a tym samym skuteczniej wal-
czyæ z chorobami.

Analizuj¹c wszystkie zalety drzewoterapii, posta-
nowi³y�my wypróbowaæ tê metodê w pracy z wycho-
wankami i uczniami Specjalnego O�rodka Szkolno-Wy-
chowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy �
filia w Machowinku. Tak oto zrodzi³ siê pomys³ przepro-
wadzenia na terenie naszej placówki innowacji peda-
gogicznej �Pobudzenie si³ witalnych organizmu po-
przez kontakt z drzewami�. Programem innowacji objêci
zostali nasi podopieczni z niepe³nosprawno�ci¹ umys³ow¹
w stopniu: umiarkowanym, znacznym i g³êbokim. Inno-
wacja prowadzona jest w ramach zajêæ rewalidacyjno-
wychowawczych i edukacyjno-terapeutycznych.

Podjêcie decyzji u³atwi³a nam znakomita lokaliza-
cja domu w Machowinku, po³o¿onego w piêknym parku
z licznymi starymi, olbrzymimi drzewami oraz blisko�æ
lasu, daj¹ca nam mo¿liwo�æ realizacji dzia³añ bez pono-
szenia dodatkowych kosztów finansowych, zwi¹zanych
z dojazdem i transportem dzieci. Tworz¹c program syl-
woterapii, czyli kontaktu cz³owieka z drzewami, kiero-
wa³y�my siê ³atwo�ci¹ realizacji tre�ci programu oraz
prze�wiadczeniem o jego wp³ywie na zachowanie dzie-
ci upo�ledzonych umys³owo z czêsto towarzysz¹cymi
im zaburzeniami w zdrowiu i zachowaniu. Sylwoterapia
wykorzystywana w pracy rewalidacyjnej z dzieæmi nie-
pe³nosprawnymi intelektualnie powoduje, ¿e ich organi-
zmy lepiej i szybciej wypoczywaj¹. Bezpo�redni kon-
takt z natur¹ przyczynia siê do zwiêkszenia ich akty-
wno�ci, lepszej pracy i poprawy nastroju.

Programem innowacji pedagogicznej �Meto-
da sylwoterapii w pracy z dzieckiem z niepe³no-
sprawno�ci¹ umys³ow¹� objêci zostali uczniowie i wy-
chowankowie SOSW w Damnicy. Zajêcia prowadzone
by³y w dwóch grupach podzielonych ze wzglêdu na sto-
pieñ niepe³nosprawno�ci. Sylwoterapia jest metod¹,
któr¹ mo¿na stosowaæ w pracy z ca³¹ grup¹, co nie
wyklucza jednocze�nie stosowania jej w kontek�cie in-
dywidualizacji zajêæ.

Terapia polega³a nie tylko na spacerowaniu i ob-
serwacji, dotykaniu odpowiednich gatunków drzew od-
krytymi czê�ciami cia³a: czo³em, d³oñmi, bosymi stopa-
mi i plecami, ale równie¿ na poznaniu poprzez wszystkie
zmys³y fragmentów danego drzewa, krzewu (kora, li-
�cie, ga³êzie, owoce, przetwory, olejki zapachowe). Za-
jêcia te odbywa³y siê przez ca³y rok szkolny, bez wzglêdu
na aurê, zarówno na powietrzu, jak i w sali terapeutycznej.
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Podczas zajêæ wykorzystywa³y�my w³asnorêcznie przy-
gotowane pomoce dydaktyczne, zebrane wspólnie z dzieæmi
podczas sesji na �wie¿ym powietrzu dary natury � li-
�cie, szyszki, kasztany, ¿o³êdzie, buczynê, korê drzew,
kwiatostany, owoce i inne oraz zakupione przez nas her-
baty, soki, olejki eteryczne, ma�ci, przetwory.

Oddzia³ywania terapeutyczne ukierunkowane by³y
na wszechstronny rozwój wychowanka. Podczas zajêæ
pracowa³y�my na wszystkich obszarach, maj¹c na
wzglêdzie indywidualny, zró¿nicowany i czêsto zmienia-
j¹cy siê stan psychofizyczny uczestników terapii.

Podczas prowadzenia innowacji najwiêkszym pro-
blemem okaza³o siê dopasowanie odpowiedniej garde-
roby do warunków atmosferycznych. Odbywaj¹ce siê
na powietrzu sesje terapeutyczne wymaga³y od nauczy-
cieli wcze�niejszych przygotowañ zwi¹zanych z dobo-
rem odpowiedniej odzie¿y dla danego dziecka bez zabu-
rzania harmonogramu zajêæ. Nauczyciele wykazywali
siê du¿¹ elastyczno�ci¹, dopasowuj¹c charakter zajêæ
do zmieniaj¹cych siê potrzeb i mo¿liwo�ci psychofizycz-
nych dzieci. W zale¿no�ci od ich nastoju, prowadzili�my
zajêcia o charakterze wyciszaj¹cym, pobudzaj¹cym i ak-
tywizuj¹cym oraz relaksacyjnym. Wielkim sukcesem
okaza³o siê zmniejszenie zapadalno�ci na infekcje i cho-
roby górnych dróg oddechowych, usprawnienie rucho-
we dzieci oraz poznawanie najbli¿szego otoczenia.

Zajêcia by³y �wietn¹ okazj¹ do zastosowania sty-
mulacji wielozmys³owej oraz komunikacji alternatywnej,
przyczyni³y siê do poprawy koncentracji uwagi i wzro-
stu �wiadomo�ci proekologicznej i prozdrowotnej. Pra-
ca w grupie stworzy³a warunki do bli¿szego poznania
siê uczestników, wzajemnej akceptacji i tolerancji. Nie-
które z dzieci opanowa³y umiejêtno�æ rozpoznawania
rodzajów drzew, prawid³owego identyfikowania li�ci,
owoców, kwiatostanu, kory. Zajêcia mia³y te¿ niema³y
wp³yw na poszerzenie �wiadomo�ci ekologicznej uczest-
ników innowacji oraz docenienie walorów zdrowotnych
i wypoczynkowych �rodowiska naturalnego. Sylwote-
rapia da³a mo¿liwo�æ poznania alternatywnych sposo-
bów spêdzania czasu wolnego w zgodzie z natur¹.

Podsumowuj¹c, mo¿emy stwierdziæ, ¿e metoda syl-
woterapii jest bardzo po¿¹dan¹ form¹ pracy z dzieæmi.
Wymaga jednak od osób prowadz¹cych du¿ej samody-
scypliny, odpowiedzialno�ci, elastyczno�ci i wra¿liwo�ci.
Podejmuj¹c dzia³ania, musimy mieæ �wiadomo�æ, ¿e nie
zawsze �wieci s³oñce i je¿eli chcemy osi¹gn¹æ sukces,
musimy byæ gotowi na dostosowanie siê do zmieniaj¹cych
siê warunków atmosferycznych i zawsze uwzglêdniaæ
zmieniaj¹ce siê potrzeby i mo¿liwo�ci dzieci.ö
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