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Sanatorium, które stworzy³a natura
TALASSOTERAPIA W PRACY Z DZIECKIEM

Z NIEPE£NOSPRAWNO�CI¥ INTELEKTUALN¥

Nauczyciel XXI wieku to osoba kreatywna, poszu-
kuj¹ca nowych metod pracy. Pracuj¹c z dzieæmi z nie-
pe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹, nale¿y traktowaæ swo-
je zadania jako wyzwanie, pasjê i misjê.

Du¿ym problemem w pracy rewalidacyjnej jest
wysoka absencja chorobowa uczniów, spowodowana
czêstymi i nawracaj¹cymi infekcjami oraz nisk¹ odpor-
no�ci¹ organizmu.

Podczas kilkuletniej pracy oraz na podstawie roz-
mów z personelem medycznym Domu Pomocy Spo-
³ecznej, wywiadu z opiekunami prawnymi i opiekunami
pierwszego kontaktu, zauwa¿y³y�my potrzebê wprowa-
dzenia �nowej�, alternatywnej metody pracy z dziec-
kiem g³êbiej upo�ledzonym, która przyczyni siê do pozy-
tywnych zmian w zakresie poprawy kondycji zdrowotnej,
fizycznej i psychicznej naszych podopiecznych, spowo-
dowanej licznymi dolegliwo�ciami, na które cierpi¹. Za-
stosowana przez nas metoda pozwala na wielozmys³o-
we poznawanie �wiata, co jest zdecydowanym atutem
w pracy z dzieæmi niepe³nosprawnymi intelektualnie.
Pozwala ka¿demu uczestnikowi innowacji na du¿¹ in-
dywidualno�æ w procesie poznawczym.

St¹d zrodzi³ siê pomys³ poprawienia tego stanu rze-
czy poprzez zastosowanie talasoterapii. Podjêcie decy-
zji u³atwi³o nam znakomite po³o¿enie Domu Pomocy
Spo³ecznej w pasie przybrze¿nym, co pozwoli³o nam
zminimalizowaæ koszty zastosowanej terapii. Talasote-
rapia czyli terapia morzem poprawia przemianê ma-
terii, samopoczucie, ³aknienie, produkcjê oraz kr¹¿enie
i ci�nienie krwi, reguluje gospodarkê ciepln¹, procesy
uk³adów wydalniczego i nerwowego, a tak¿e hartuje
i wspiera leczenie uczuleñ.

Talasoterapia (gr. thalassa � morze) � tera-
pia wykorzystuj¹ca spacery brzegiem morza.
Czynnikiem terapeutyczny jest kontakt z przy-
rod¹. Pojawiaj¹ siê tutaj równie¿ elementy
muzykoterapii: szum morza, �piew ptaków,
granie wiatru, szum w muszlach. Tak¿e poli-
sensoryczne do�wiadczanie �wiata: piasek
(dotyk), woda (smak, dotyk), kamienie (dotyk,
smak), wiatr (wêch).
�ród³o: Wikipedia
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�Sanatorium, które stworzy³a natura� czyli lecze-
nie klimatem i morzem, uzupe³nia niedobory jodu. Wy-
soka wilgotno�æ powietrza zwiêksza odporno�æ na in-
fekcje � pla¿e i pas przybrze¿ny s¹ naturalnym inha-
latorium. Ponadto nad morzem mo¿na wyleczyæ prze-
wlek³e infekcje oddechowe, choroby tarczycy, schorze-
nia serca i uk³adu kr¹¿enia. Dodatkowym atutem morza
jest szum fal, który uspokaja. Nagrzany s³oñcem piasek
pomaga na reumatyzm, nerwobóle, dolegliwo�ci miê�ni
i choroby skórne. Nad morzem odpoczywa nasz uk³ad
nerwowy, regenerujemy równocze�nie cia³o i duszê.
�rodowisko p³ynów ustrojowych ludzkiego organizmu
i morze s¹ identyczne pod wzglêdem fizjologicznym.

Programem innowacji pedagogicznej �Sanato-
rium, które stworzy³a natura. Metoda talassotera-
pii w pracy z dzieckiem z niepe³nosprawno�ci¹ in-
telektualn¹� objêci zostali wychowankowie i uczniowie
z niepe³nosprawno�ci¹ umys³ow¹ w stopniu: umiarko-
wanym, znacznym i g³êbokim, a zatem dzieci wymaga-
j¹ce od nauczyciela indywidualnego podej�cia, stosowa-
nia w pracy ró¿nych metod, wy³uskiwania z nich tego,
co najlepsze dla ich dzieci. Zajêcia prowadzone by³y
w dwóch grupach, podzielonych ze wzglêdu na stopieñ
niepe³nosprawno�ci: dzieci sprawniejsze (chodz¹ce)
i dzieci mniej sprawne. W filii O�rodka � w Domu Po-
mocy Spo³ecznej umiejscowionym w pasie nadmorskim,
realizowa³y�my trzy rodzaje sesji terapeutycznych:

§ zwyk³e sesje klimatoterapii: spacery na �wie¿ym
powietrzu (wykorzystanie helioterapii � leczenia
promieniami s³onecznymi),

§ wyjazdowe sesje terapeutyczne nad morzem: za-
bawy w piasku, brodzenie lub k¹piel w morzu � za-
le¿no�ci od warunków pogodowych i stopnia spraw-
no�ci dzieci w grupie,

§ k¹piele w wodzie z sol¹ morsk¹ � prowadzone wspólnie
z rehabilitantami Domu Pomocy Spo³ecznej,

§ cotygodniowe zajêcia hydroterapii,

§ inhalacje sol¹ morsk¹ (codziennie) � podczas pro-
wadzonych codziennych zajêæ z zakresu stymulacji
polisensorycznej metod¹ Porannego Krêgu wpro-
wadzono sesje inhalacji sol¹ morsk¹.

Po przeprowadzeniu ewaluacji okaza³o siê, ¿e na-
sze za³o¿enia by³y s³uszna. U uczestników programu
zauwa¿ono zmniejszenie zapadalno�ci na choroby uk³a-
du oddechowego, z³agodzi³y siê problemy skórne i dole-
gliwo�ci fizyczne wychowanków objêtych programem
innowacyjnym. Zwiêkszy³a siê ich odporno�æ na infek-
cje, a co za tym idzie: frekwencja i jako�æ pracy na za-
jêciach. Uczestnicy programu rozwijali aktywno�æ ru-
chow¹, stymulowali rozwój zmys³ów, porozumiewali siê

z otoczeniem, kszta³towali postawy i zachowania proz-
drowotne, do�wiadczali �rodowiska przyrodniczego,
kszta³towali postawy proekologiczne, poznali atrakcyjn¹
formê spêdzania czasu wolnego w sposób interesuj¹cy
i warto�ciowy. Ponadto poznali elementy krajobrazu nad-
morskiego oraz korzystny wp³yw klimatu na zdrowie
i funkcjonowanie cz³owieka.

Najwiêcej trudno�ci w realizacji programu sprawi-
³a nam organizacja transportu uczestników innowacji na
pla¿ê. Pomimo du¿ego wsparcia i ¿yczliwo�ci ze strony
Dyrekcji Domu Pomocy Spo³ecznej, nie zawsze by³o to
technicznie mo¿liwe � liczne obci¹¿enia �rodków trans-
portu DPS, spowodowane dowo¿eniem pensjonariuszy
na badania i konsultacje medyczne oraz nag³e wypadki,
potrafi³y wprowadziæ niez³y galimatias w nasze skrupu-
latnie przygotowane grafiki wyjazdów. Wiele emocji
dostarcza³o te¿ dobieranie naszym podopiecznym odpo-
wiednich � dostosowanych do pory roku � elementów
garderoby. Najwiêcej rado�ci i przyjemno�ci, pomimo
przeciwno�ci losu, sprawia³y naszym dzieciom zabawy
w piasku i szaleñstwa w morskiej wodzie. Trzeba do-
daæ, ¿e niektóre z dzieci mia³y okazje zobaczyæ morze
po raz pierwszy w ¿yciu.

Realizacja innowacji pedagogicznej �Sanatorium,
które stworzy³a natura. Metoda talassoterapii w pracy
z dzieckiem z niepe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹� utwier-
dzi³a nas w przekonaniu, ¿e nale¿y pod¹¿aæ za dziec-
kiem. Ka¿da ma³a zmiana w funkcjonowaniu podopiecz-
nego jest dla nas wielkim sukcesem.

Podsumowuj¹c, mo¿emy stwierdziæ, ¿e najwiêksz¹
sztuk¹ jest dostrzec i wykorzystaæ w pracy z naszymi
dzieæmi to, co mamy w zasiêgu rêki, a nie zawsze potra-
fimy to zauwa¿yæ. Nale¿y siê wiêc kierowaæ s³owami
Antoine de Saint-Exupéry: ...oczy s¹ �lepe. Trzeba szu-
kaæ sercem. Poszukuj¹c nowych metod, sk³aniamy siê
ku rzeczom bardzo skomplikowanym, wymagaj¹cym
du¿ych nak³adów finansowych, tymczasem sukces mo-
¿emy osi¹gn¹æ, czerpi¹c z dobrodziejstw natury, które
s¹ wokó³ nas.ö
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