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Szanowni państwo, 

W  imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego prezentujemy 
Państwu kolejną, dziesiątą już publikację, wchodzącą w  skład cyklu „BI-
BLIOTEKA NESTORA” – serii poradników popularyzujących kwestie i  pro-
blemy, łączące się z procesem starzenia się organizmu. 

Niniejsza publikacja poświęcona została problematyce profilaktyki oraz 
rehabilitacji zaburzeń poznawczych u osób starszych. Zachowanie spraw-
ności umysłu w wieku senioralnym, będące jednym z ważnych czynników 
wpływających na jakość codziennego funkcjonowania, w  dużej mierze 
zależy od stylu życia, jaki prowadzimy. Aktywność intelektualna i fizyczna, 
zdrowa zbilansowana dieta oraz umiejętność zrelaksowania się i  odstre-
sowania to istotne elementy wspierające kondycję naszego mózgu. Stąd 
warto dbać o  jego dobrą formę przez całe życie, jednak nawet w  wie-
ku senioralnym poprzez różnego rodzaju działania również można dbać 
o sprawność umysłu. 

Prezentowana publikacja obejmuje zagadnienia szeroko związane 
z aktywizacją funkcji poznawczych – trening umysłu i pamięci, muzykote-
rapię i terapię w środowisku wodnym oraz „zieloną opiekę” jako narzędzia 
wspierające sprawność psychofizyczną osób starszych, w  tym również 
u osób cierpiących na zaburzenia poznawcze.

Podobnie jak poprzednie publikacje w  serii „BIBLIOTEKA NESTORA”, 
również ta skierowana jest do szerokiego spektrum odbiorców – przede 
wszystkim samych seniorów i  ich rodzin, ale również do kadr służb spo-
łecznych, m.in. pracowników socjalnych, lekarzy, pielęgniarek środowi-
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skowych, opiekunów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, czyli 
wszystkich profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z  seniorami. 

Wierzymy, że całokształt działań przez nas podejmowanych przyczyni 
się do tego, by osoby starsze – mieszkańcy Dolnego Śląska, miały szansę 
na godne, aktywne i wartościowe życie także w okresie starości.

Piotr Klag
Dyrektor DOPS, 

Zespół Redakcyjny 
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TREnInG umySŁu

Funkcje poznawcze: co składa się na sprawność naszego 
umysłu. Jak dbać o dobrą kondycję umysłu w wieku 
senioralnym

Czynności poznawcze to czynności wykonywane przez ludzki mózg, które po-
zwalają organizmowi na rozpoznawanie właściwości i postaci zarówno świata ze-
wnętrznego, jak i wewnętrznego (uwaga, spostrzeganie), pozwalają na utrwalenie 
tych informacji (pamięć) i scalenie ich w harmonijny i trwały układ indywidualnej 
wiedzy o otaczającym świecie (myślenie, język). To wszystko ma umożliwić orga-
nizmowi właściwe reagowanie wobec zmieniających się warunków zewnętrznych 
lub wewnętrznych. Istotą procesów poznawczych jest dostarczanie informacji. Po-
przez narządy zmysłów bodźce docierają do ośrodkowego układu nerwowego, 
w którym zostają zmienione na informację dostępną świadomości człowieka. 

Przetwarzanie informacji odbywa się w  różnych kierunkach:
•   Wstępującym, czyli proste bodźce docierające do organizmu wiążą się 

z  obecnymi już w  mózgu informacjami, tworząc bardziej złożone struk-
tury lub uzupełniając istniejącą wiedzę (od podstawowych informacji do 
najbardziej złożonych, pogłębiając posiadaną wiedzę),

•  Zstępującym, czyli posiadana wiedza pozwala organizmowi właściwie re-
agować na docierające bodźce,

•   Szeregowo, czyli bodźce docierające do organizmu są przyswajane stop-
niowo, co zapewnia dużą dokładność poznania informacji, ale spowalnia 
tempo jej przyjmowania,

•   Równolegle, czyli bodźce docierające do organizmu są przyswajane jed-
nocześnie, co przyspiesza przyjmowanie informacji i  zwielokrotnia możli-
wości ich przetwarzania, niestety kosztem dokładności.

Do czynności poznawczych należą:
1.  Spostrzeganie – odzwierciedlanie przedmiotów za pomocą zmysłów,
2.  Uwaga – ukierunkowanie czynności poznawczych, mechanizm ogranicza-

jący nadmiar informacji,
3.  Pamięć – czynność poznawcza, która polega na utrwalaniu (zapamięty-

wanie), przechowywaniu, rozpoznawaniu, odtwarzaniu informacji,
4.  Myślenie – przetwarzanie informacji w wyobrażenia, pojęcia, zdania oraz 

operowanie nimi (analiza, wnioskowanie, abstrahowanie, uogólnianie 
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itd.), a zatem tworzenie indywidualnego systemu wiedzy o świecie, które 
umożliwia przystosowanie się do wymogów życia. 

Dzięki umiejętności spostrzegania jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pyta-
nie „co to jest?”. Prawidłowe spostrzeganie to umiejętność rozpoznawania tego 
co się widzi, słyszy, dotyka, czuje, co pachnie i smakuje, jest jednym z niezbęd-
nych elementów, dzięki któremu jesteśmy w  stanie przyswajać nową wiedzę, 
rozwijać język. Na przykład czytając ten tekst spostrzegamy poszczególne litery, 
wyrazy, znaki interpunkcyjne. Następnie nadajemy im znaczenie tworząc z nich 
zdanie. Bez spostrzeżenia liter nie bylibyśmy w stanie zrozumieć treści zdania. 

Kiedy mówimy, że „coś widzimy”, mamy na myśli wykorzystanie wzroku. Jest 
to jednak bardziej złożony proces, bo spostrzeganie zachodzi także dzięki słu-
chowi, dotykowi oraz ruchowi, a często także smakowi i węchowi. Mówimy wte-
dy o  różnych modalnościach spostrzegania. 

Słowo modalność oznacza niewiele więcej niż typ lub sposób i  odnosi się 
nie tylko do procesów spostrzegania, ale też uwagi czy pamięci. Wiele osób po-
sługuje się dominującym rodzajem modalności na niekorzyść innych np. lepiej 
pamiętamy to, co zobaczymy, niż to, co usłyszymy. 

Rodzaje modalności (przykłady): 
•   modalność słuchowa – gdy wsłuchujemy się w  ulubioną piosenkę 

i  w  pewnym momencie jesteśmy w  stanie usłyszeć oddzielnie gitarę, per-
kusję lub głos wykonawcy,

•   modalność wzrokowa – najlepiej modalność wzrokową opisuje stare po-
rzekadło: „Kiedy jesteś młody, widzisz góry, gdy osiągasz wiek dojrzały, oprócz 
gór dostrzegasz drzewa, gdy jesteś stary, zachwyca Cię runo leśne”. Poprzez 
spostrzeżenia wzrokowe organizm zauważa i wyodrębnia te elementy oto-
czenia, na które patrzymy i które są ważne,

•   modalność dotykowa – dzięki spostrzeżeniu dotykowemu wiemy, że do-
tknęliśmy kogoś, a nie coś, podobnie jak w grze w „Ciuciubabkę”,

•   modalność kinestetyczna – organizm czuje ruch ciała, zna jego położe-
nie i położenie poszczególnych kończyn, czuje całe ciało. Jeżeli mamy za-
mknięte oczy, to czujemy, gdzie leży ręka,

•   modalność smakowa – pozwala ocenić czy spożywane potrawy mają wy-
kwintny czy przeciętny smak,

•   modalność węchowa – pozwala na ocenę potrawy lub ulubionego napoju 
na podstawie zapachu np. podczas degustacji wina.

Niestety wraz z wiekiem zachodzą w narządach zmiany, które osłabiają spo-
strzeganie. Z  powodu niedoborów witaminy B12 osłabieniu ulega słuch. Przy-
czynami wewnętrznymi są zwapnienia lub stany zapalne, powodujące usztyw-
nienie ucha środkowego – młoteczka, kowadełka i  strzemiączka. Wpływa to na 
słabsze przekazywanie dźwięków, szczególnie tych o  wysokiej częstotliwości. 
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Nerw słuchowy ulega z wiekiem zmianom zanikowym. Nazwą presbyacusis okre-
ślamy najczęstsze zaburzenia słuchu w  starości, charakteryzujące się pogorsze-
niem słyszenia dźwięków o wysokiej częstotliwości. 

W procesach widzenia najczęstszym problemem są zaburzenia akomodacji, ce-
chujące się dobrym widzeniem dali i złym widzeniem bliży. Pojawia się obniżona 
wrażliwość na widzenie kontrastowe. Również widzenie w  przyćmionym świetle 
pogarsza się z wiekiem. Jest to spowodowane mniejszą zdolnością do maksymal-
nego rozszerzenia źrenicy i gorszym metabolizmem komórek receptorowych. Tak-
że czas adaptacji wzroku do ciemności znacznie się wydłuża. Czas potrzebny do 
przywrócenia normalnego widzenia po oślepieniu ostrym światłem u  osób star-
szych jest kilkakrotnie dłuższy niż w młodszym wieku. Dochodzi także do zmiany 
percepcji kolorów. Kolory znajdujące się w spektrum żółci (ciepłe), są odróżniane 
bez problemów (czerwony, pomarańczowy, żółty). Natomiast kolory zimne (zie-
lony, niebieski, purpurowy), stają się trudne do odróżnienia. Spowolnieniu ulega 
przetwarzanie bodźców wzrokowych. Ludzie w  wieku senioralnym muszą dłużej 
się przypatrywać, zwłaszcza, gdy przedmiot nie jest kontrastowo oświetlony. Po 
75 roku życia następuje też zwężenie pola widzenia związane z  utratą widzenia 
obwodowego. Występuje widzenie lornetowe i  lunetowe. 

U  osób starszych obserwuje się też zanik podskórnej wyściółki tłuszczowej, 
przyrost tkanki łącznej i zanik gruczołów, co prowadzi do zaniku i suchości skóry 
oraz zaburzeń odczuwania dotyku. 

Zanikowi ulegają również gruczoły smakowe i po 75 r.ż. jedynym rozpoznawal-
nym smakiem pozostaje smak słodki, pozostałych osoby starsze nie rozpoznają. 

Wszystkie te zmiany powodują, że w wieku senioralnym zdolność do właści-
wego spostrzegania wewnętrznego i  doświadczania otaczającego świata jest 
osłabiona, a na ten stan „pracujemy” całe życie. 

Wiele osób w podeszłym wieku zgłasza problemy z pamięcią, na szczęście nie 
zawsze takie zaburzenia świadczą o chorobie. Osoby starsze częściej niż młodsze 
mają trudności z kojarzeniem i przyswajaniem nowych wrażeń, natomiast utrwa-
lone odruchy i przeżycia sprzed lat są odtwarzane bezbłędnie. Nie obserwuje się 
większych problemów w zakresie codziennego funkcjonowania i nie pogłębiają 
się one w miarę upływu czasu. Można jednak starać się dbać o dobrą kondycję 
umysłu i  spowolnić proces jego starzenia się przede wszystkim poprzez pro-
wadzenie: odpowiedniego trybu życia, dietę oraz regularne ćwiczenia pamięci. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia nie wymaga dużego wysiłku, wystarczy pa-
miętać o kilku zasadach: 

•   Dotleniaj swój mózg – staraj się jak najwięcej przebywać na świeżym po-
wietrzu, spaceruj, głęboko oddychając i  relaksując się. 

•   Dostarczaj swemu organizmowi wystarczającej dawki snu – pamiętaj, że 
organizm do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje odpowiedniej 
„porcji” odpoczynku, zaś długotrwałe niedosypianie powoduje osłabienie 
pamięci i  kłopoty z koncentracją. 
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•   Unikaj stresu – staraj się unikać stanu nadmiernego niepokoju i ekscytacji 
oraz próbuj rozładować nagromadzone napięcie np. poprzez aktywność 
fizyczną, zwłaszcza na świeżym powietrzu (spacer, bieganie, jazda na ro-
werze), również taniec (zwłaszcza walc) oraz śmiech. Pomocne może być 
słuchanie ulubionej muzyki – to uspokaja i  odpręża umysł oraz podnosi 
efektywność procesów myślowych. 

Również wprowadzenie drobnych zmian do diety pozwoli lepiej funkcjono-
wać całemu organizmowi. Dieta spowalniająca procesy starzenia mózgu powin-
na zawierać duże ilości glutationu. Posiada on silne właściwości antyoksydacyj-
ne (antyutleniające), chroni organizm przed toksynami oraz pomaga zwalczać 
bakterie, pasożyty i  wirusy, odgrywając kluczową rolę w  produkcji i  funkcjono-
waniu limfocytów. Glutation zawarty jest w  roślinach krzyżowych takich jak: 
kalafior, brokuły, kapusta, brukselka, rzepa, rzodkiew. Jego wysoki poziom 
obecny jest również w: surowym krowim mleku, surowym lub pasteryzowanym 
mleku kozim, serwatce, szparagach, czosnku, cebuli, w owocach awokado, musz-
tardzie, chrzanie, kalarepie, rzeżusze. 

Duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu/umysłu mają 
również witaminy z grupy B: chude mięso, drób, ryby, wątróbka, mleko i  jego 
przetwory (jogurt, kefir, maślanka, sery), jaja, orzechy, migdały, słonecznik, peł-
noziarnisty chleb, ciemny ryż, drożdże, warzywa (fasola, groch, soja, kapusta, 
brukselka, ziemniaki, szpinak, kalafior, brokuły, szparagi, pomidory, marchew), 
owoce (banany, pomarańcze, awokado, melony, ciemne winogrona). Bardzo 
ważnym dla utrzymania sprawności mózgu pierwiastkiem jest magnez – które-
go bogatym źródłem są: migdały, czekolada, pestki dyni, koper, natka pietruszki, 
soja, kasza gryczana, fasola, orzechy włoskie, jabłka. 

Ćwiczenia umysłowe mają bardzo istotne znaczenie dla zachowania prawi-
dłowej pracy mózgu. Wiele osób w starszym wieku uważa, że nie jest zdolna do 
wysiłku umysłowego, tłumacząc to wiekiem, zakończeniem kariery zawodowej 
lub obecnością chorób somatycznych. Również społeczeństwo nie oczekuje od 
osób starszych wysiłku umysłowego, często nie tylko nie korzysta się z posiada-
nej przez nich wiedzy, ale wręcz się ją lekceważy. Tym niemniej zdrowe osoby 
starsze mają takie same możliwości nauki nowych rzeczy jak młodsi, chociaż 
przyznać trzeba, że seniorzy potrzebują na to nieco więcej czasu. 

Chcąc zachować jak najdłużej sprawność umysłu warto – w  każdym wie-
ku – pamiętać, że istnieje szereg ćwiczeń, których zadaniem jest poprawienie 
sprawności umysłowej oraz stymulacja mózgu do efektywnego uczenia się i za-
pamiętywania. Ćwiczenia te są stosunkowo proste i  nie wymagają wielkiego 
wysiłku fizycznego, co sprawia, że również osoby starsze mogą je wykonywać. 
Należą do nich m.in. głośne czytanie książek i gazet, rozwiązywanie krzyżówek, 
rozwiązywanie zadań logicznych, układanie puzzli, gra w scrabble, modelarstwo 
– sklejanie lub tworzenie modeli, nauka nowych języków. Warto poświęcić im kil-
ka – kilkanaście minut dziennie, po to, by dłużej cieszyć się sprawnością umysłu. 
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Poniżej kilka przykładów ćwiczeń służących usprawnianiu pamięci:
1.  Rankiem wysłuchaj uważnie wiadomości radiowych. W ciągu dnia postaraj 

się wynotować te z  usłyszanych wydarzeń, które pozostały Ci w  pamięci. 
Powtórz tę samą czynność wieczorem. 

2.  Gdy spotykasz się z kimś, spróbuj znaleźć jak najszybciej kilka anagramów 
jego nazwiska (anagram to wyraz utworzony z liter lub sylab słowa „bazy”) 
– np. z  nazwiska Pantarkiewicz da się utworzyć m.in. następujące ana-
gramy: pantera, pan, teraz, arkan, parkan, kierat, wiek, kier, natarcie, piec, 
zapiec, kat, kant, weck, wata, taran, tarpan, tarka, pakiet, Itaka, panterka, 
tarcie, wiara, kawa, kara, karta, kartacz.

3.  Gdy widzisz jakieś słowo, nieważne jakie, znajdź szybko w  pamięci kilka 
innych słów zaczynających się od dwóch lub trzech pierwszych liter tego 
słowa.

4.  Znajdując się w  jakiejś sytuacji życia codziennego, postaraj się znaleźć 
określenia, jakimi można by ją opisać. Im więcej określeń znajdziesz, tym 
lepiej.

5.  Gdy czytasz książkę, wyobraź sobie pod koniec rozdziału, że musisz zwięź-
le przekazać zawartą w nim treść komuś, kto jej nie zna. Spróbuj w myśli 
streścić przeczytany fragment. 

Pamięć – jak z niej korzystamy, jak ją ćwiczyć, żeby mniej 
z niej uciekało

Pamięć pozwala gromadzić wiadomości, przechowywać je i  wykorzystywać 
w odpowiedniej sytuacji. Jest niezbędna i obecna w każdym momencie naszego 
życia. Bez pamięci nie nauczylibyśmy się nawet chodzić, nie wiedzielibyśmy kim 
jesteśmy, skąd pochodzimy i nie nauczylibyśmy się mówić ani w ojczystym, ani 
w obcym języku. Pamięć ma związek ze spostrzeganiem i myśleniem. 

Tradycyjnie wyróżnia się trzy składniki pamięci:
•   Zapamiętywanie (kodowanie, zapisywanie)
•   Przechowywanie (magazynowanie)
•   Odtwarzanie (przypominanie).

W psychologii nie istnieje pojęcie jednego rodzaju pamięci. Inaczej nazywa-
my pamięć, gdy wspominamy pierwszą randkę, inaczej, gdy mówimy, że umie-
my jeździć na łyżwach czy kiedy musimy zapamiętać na krótko adres nowo 
poznanego znajomego. 

Rodzaje pamięci
Istnieje wiele rodzajów pamięci, poniżej opisane zostały najpopularniejsze. 
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Pamięć bezpośrednia (zwana także pamięcią sensoryczną, ultrakrótką) 
pozwala na przetworzenie ogromnej ilości docierających do mózgu informacji 
z  narządów zmysłu; informacja zatrzymywana jest w  pamięci na czas krótszy 
niż sekunda. Pamięć bezpośrednia ma bardzo dużą pojemność. Stanowi nieja-
ko wstęp do zapamiętania. Ten rodzaj pamięci tylko rejestruje informacje, bez 
nadawania im znaczenia. 

Pamięć krótkotrwała (zwana także pamięcią pierwotną lub operacyjną) 
ma ograniczoną pojemność, z reguły obejmuje naraz od 2 do 7 elementów, np. 
numer telefonu. Informacje te zostają zwykle zapomniane po 15–30 sekundach, 
o  ile nie są utrwalone lub przekształcone w  pamięć długotrwałą. Mechanizm 
utrwalania polega na krążeniu informacji w obwodach neuronalnych.

W  pamięci długotrwałej (zwanej pamięcią wtórną) przechowywane są 
przez okres od kilku minut do dziesiątek lat wszystkie przetworzone i  zrozu-
miane przez umysł informacje.

Pamięć długotrwała dzieli się na:
•   pamięć świeżą, dotyczącą informacji zmagazynowanych w  pamięci kilka 

minut, godzin, dni, tygodni lub miesięcy temu,
•   pamięć odległą, obejmującą informacje zmagazynowane wiele lat temu.

Pamięć deklaratywna obejmuje informacje jawne, dostępne świadomości 
i  możliwe do wyrażenia słowami lub w  inny sposób. Dotyczą one właściwości 
i  znaczenia obiektów oraz relacji między nimi (pamięć semantyczna) oraz wła-
ściwości znaczeń i  relacji wiążących wydarzenia (pamięć epizodyczna), w  tym 
doświadczeń dotyczących własnej osoby (pamięć autobiograficzna). Nie obej-
muje wczesnych lat życia. 

Pamięć niedeklaratywna to pamięć ukryta, nieuświadamiana sobie, groma-
dzi przede wszystkim nasze doświadczenia w postaci związków między pewny-
mi bodźcami i reakcjami (np. że czerwone światło sygnalizacji świetlnej oznacza 
„stój”). Informacje z  pamięci niedeklaratywnej wydobywane są automatycznie, 
najczęściej bez kontroli świadomości (tak jak np. jazda na łyżwach). Jest groma-
dzona od urodzenia.

W zależności od sposobu zapamiętywania wyróżnia się: 
•   pamięć logiczną – zapamiętywanie materiału w formie myślowych struk-

tur uwzględniających związki zachodzące między jego elementami,
•   pamięć mechaniczną – polegającą na wiernym zapamiętaniu, a następnie 

odtworzeniu danego materiału bez wnikania w  jego sens.

Procesy pamięciowe u  różnych osób mogą przebiegać w  odmienny sposób 
w związku z odmiennymi składowymi następujących procesów pamięci: 
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•   Szybkość pamięci – mierzona jest czasem lub liczbą powtórzeń potrzeb-
nych do przyswojenia sobie materiału np. numeru telefonu czy wiersza. 

•   Pojemność pamięci – określa ilość i  różnorodność materiału, który może 
być zapamiętany po jednorazowym przekazie. 

•   Trwałość pamięci – wiąże się z przechowywaniem zapamiętanego mate-
riału i  mierzona jest czasem, w  którym się zgromadzone informacje prze-
chowuje. 

•   Wierność pamięci (dokładność) – mierzona zgodnością przypomnianego 
materiału z wcześniej zapamiętanym.

•   Gotowość pamięci – łatwość przypominania sobie materiału wyrażana 
czasem potrzebnym danej jednostce na przypomnienie. 

U  każdego człowieka wraz z  wiekiem zmniejsza się wielkość i  ciężar mó-
zgu; pomiędzy 20 a  90 rokiem życia ciężar mózgu zmniejsza się od 5 do 10%. 
Zmiany zachodzące w  ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) nie są jednoli-
te. Najmniej komórek nerwowych zanika w  pniu mózgu. Natomiast około 65 
roku życia możemy zaobserwować zanik prawie połowy neuronów w  miejscu 
sinawym, co jest przyczyną skrócenia czasu snu do 5–6 h na dobę. Około 60 
roku życia gwałtownie spada również liczba komórek Purkinjego w móżdżku, co 
powoduje upośledzenie funkcji motorycznych (mniejsza precyzja ruchów, wol-
niejsze tempo ruchu). Degeneracja hipokampu zaczyna się już około 30 roku 
życia, a w wieku senioralnym liczba neuronów w tym obszarze jest mniejsza aż 
o  około 30%, efektem czego są kłopoty z  przyswajaniem przez osoby starsze 
nowych informacji oraz wydłużenie się czasu niezbędnego do ich przyswojenia. 
Osoba starsza potrzebuje znacznie więcej czasu niż osoba młodsza, aby przy-
swoić, zrozumieć i  zapamiętać nowy materiał. 

Stan pośredni pomiędzy fizjologicznym starzeniem się organizmu a  otępie-
niem nazywamy łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych (ang. Mild Cogni-
tive Impairment – MCI). Jest to złożony zespół objawów klinicznych z  większym 
ryzykiem rozwoju otępienia. Uważa się, że u około 50% chorych może rozwinąć 
się otępienie. Osoby te skarżą się na osłabienie pamięci, co może prowadzić do 
pogorszenia aktywności złożonej (robienie zakupów, zarządzanie finansami, po-
dróżowanie do nowych miejsc) przy zachowanej aktywności prostej (ubieranie 
się, mycie, jedzenie). Pozostałe funkcje poznawcze są zachowane na prawidło-
wym poziomie. Obserwuje się obniżenie jakości życia. 

Wyróżniamy różne rodzaje łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI):
•   Amnestyczne MCI → najprawdopodobniej może przekształcić się w  cho-

robę Alzheimera (AD)
•   MCI z  nieznacznie zaburzonymi wieloma funkcjami poznawczymi → naj-

prawdopodobniej może przekształcić się w otępienie naczyniopochodne
•   MCI z zaburzoną jedną funkcją poznawczą, ale nie pamięcią → najprawdo-

podobniej może przekształcić się w otępienie czołowo-skroniowe, otępie-
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nie z rozsianymi ciałami Lewy’ego, pierwotną afazję postępującą, otępienie 
w chorobie Parkinsona, otępienie naczyniopochodne, chorobę Alzheimera. 

Przystępując do ćwiczeń pamięci warto zastosować poniższe wskazówki: 
•   Ćwicz regularnie.
•   Przygotuj mózg do ćwiczeń – dotleń się na spacerze.
•   Usuń z  otoczenia wszystko, co może Cię rozpraszać np. włączone radio, 

telewizor czy zbędne bibeloty na biurku. 
•   Nie poddawaj się, nawet gdy na początku zapamiętywanie będzie trudne 

– trzeba ćwiczyć, a za każdym razem będzie coraz lepiej. 
•   Stopniowo rezygnuj z zapisków.
•   Zainteresowanie przedmiotem sprzyja zapamiętywaniu. Spróbuj czytać 

artykuły popularnonaukowe, książki odnoszące się do problematyki, którą 
chciałbyś lepiej poznać – staraj się systematycznie poszerzać swoją wiedzę 
z  danej dziedziny oraz regularnie odwoływać się do tego, co już na ten 
temat wiesz. Porządkowanie wiedzy umożliwia lepsze zapamiętywanie.

•   Nie wystarcza sama znajomość faktów, chcąc lepiej zapamiętać poznane 
informacje, zwracaj uwagę na dostrzeganie przyczyn i  skutków między 
nimi, wzajemnych zależności i powiązań.

•   Staraj się zadawać samemu sobie pytania i odpowiadać na nie.
•   Pamiętaj o  skoncentrowaniu, skupieniu uwagi tylko na tym, czego się 

uczysz.
•   W  czasie nauki rób 2–3 minutowe przerwy (można wyjrzeć przez okno). 

Sprzyja to utrzymaniu prawidłowej koncentracji.
•   To, co poznaliśmy, najlepiej pamiętamy dzień, dwa, trzy po nauczeniu, 

czwartego dnia pamiętamy już nieco gorzej. Dlatego ważne jest, by czwar-
tego dnia zrobić sobie powtórkę materiału oraz kolejne dwa razy po upły-
wie następnych czterech dni.

•   Odwołuj się do mnemotechniki. To sposób zapamiętywania przy współ-
udziale całego mózgu i układu nerwowego. Co masz zapamiętać – zrymuj. 
Nie myśl, czy są to treści logiczne, stylistyczne, czy mądre. Pozwól mózgo-
wi płynąć po falach rytmu. Takie szkolne wierszyki pamiętamy do późnej 
starości. Pierwsze litery: nazwy produktów, które masz kupić w  sklepie, 
nazwiska, imiona, zadania, które masz wykonać, można ułożyć w  niero- 
zerwalną całość, bliską tylko Tobie. Możesz tu wykorzystywać inicjały człon-
ków rodziny, przyjaciół, osób znanych z telewizji, aktorów, pisarzy, postaci 
fikcyjnych itp.

•   Każdego dnia wybierz dowolny przedmiot (np. afisz, osobę), narysuj go 
natychmiast. Pod koniec tygodnia odtwórz z  pamięci wszystkie siedem 
obiektów.

•   Gdy odbierasz telefon, ćwicz natychmiastowe rozpoznawanie swojego roz-
mówcy. Zapamiętuj nazwiska osób, z  którymi rozmawiałeś i  numery ich 
telefonów. Pod koniec tygodnia sporządź bilans zapamiętanych informacji.
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•   Zwróć uwagę na szczegóły ubrania (kolor, krój, dodatki) osób, z  który-
mi przebywasz. Wieczorem utrwal te wiadomości w pamięci. Pod koniec 
tygodnia spróbuj sporządzić bilans zapamiętanych szczegółów z  sześciu 
dni. 

Więcej o technikach wspomagania pamięci możesz znaleźć w książce „Ponad-
-czasowa pamięć. Jak zatrzymać młodość umysłu i  radzić sobie z  zaburzeniami 
pamięci u  osób starszych”, dostępnej w  wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej pod adresem http://dops.
wroc.pl/publikacje.php

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, poproś kogoś bliskiego o wydrukowanie 
publikacji.

Uwaga. Jak poprawić koncentrację

Uwaga jest to czynność poznawcza, której rolą jest ograniczanie nadmiaru 
docierających do mózgu informacji na wszystkich etapach ich przetwarzania, 
od odbioru wrażeń zmysłowych, poprzez procesy myślenia, kodowania i odtwa-
rzania śladów pamięciowych, aż po wybór uruchamianej reakcji. Uwaga jest 
procesem umożliwiającym nam odróżnianie bodźców ważnych od nieważnych 
i  skupianie się na tych pierwszych. 

Funkcje uwagi:
1.  Selektywność – koncentracja, ogniskowanie – to umiejętność wyboru 

ważnego dla nas elementu spośród wielu dostępnych. Dzięki właściwej 
selektywności uwagi, z  10 takich samych sukienek wybierzemy tę, która 
będzie akurat w naszym rozmiarze. 

2.  Trwałość – wytrwałość podtrzymywania uwagi – zdolność do wytrwałego 
wyczekiwania na pojawienie się określonego bodźca czy informacji, np. 
oczekiwanie podczas koncertu na chwilę, w  której pojawi się nasz ulu-
biony utwór. 

3.  Przerzutność – przeszukiwanie – zdolność do aktywnego badania pola 
uwagi w  celu znalezienia określonych informacji, dzięki czemu możemy 
zauważyć ważne dla nas składniki otaczającego świata, np. podczas prze-
glądania katalogu wędek wśród wielu z nich szybko zauważamy tę, którą 
chcemy kupić. 

4.  Podzielność – czyli zdolność do szybkiego przełączania uwagi w celu jed-
noczesnego wykonywania kilku czynności, np. podczas jazdy samocho-
dem musimy kontrolować samochód, zauważać znaki drogowe, uwzględ-
niać obecność innych samochodów i pieszych. 

5.  Zakres – rozpiętość – czyli liczba elementów pola uwagi, którą można 
objąć jednocześnie. 
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6.  Podatność na dystraktory – to umiejętność odrzucania wszystkich bodź-
ców, które w  danej chwili przeszkadzają nam robić to, co dla nas ważne, 
np. możliwość czytania książki w parku, choć występuje tam wiele różnych 
dźwięków. 

Uwaga to funkcja, która wspomaga zapamiętywanie, jest umiejętnością wyboru 
pomiędzy tym, co jest dla naszego umysłu w  danej chwili najistotniejsze, cze-
go potrzebujemy, a  tym, co możemy zignorować. Decyduje o  tym, jak bardzo  
jesteśmy w  stanie skupić się na tym, co wykonujemy. Czynnikiem niekorzyst-
nie wpływającym na naszą zdolność koncentracji jest lęk, dlatego redukcja lęku 
usprawni naszą uwagę. 

Przystępując do ćwiczeń wspomagających koncentrację uwagi należy prze-
strzegać kilku zasad:

•   Wyeliminuj wszystko, co może Cię rozpraszać.
•   Pracuj etapami po 15–45 minut.
•   Rób pomiędzy zadaniami krótkie przerwy.
•   Zrozum, po co wykonujesz zadanie i  jaką przyniesie Ci korzyść.
•   Jeśli zadanie jest złożone – podziel je na części.
•   Pracuj zawsze nad jednym zadaniem.
•   Podczas przejazdu autobusem oceniaj „na oko” np. ilu mężczyzn albo ile 

kobiet z gołą głową wchodzi lub wychodzi z autobusu.
•  Ćwicz odróżnianie po głosie poszczególnych osób, które spotykasz. Wie-

czorem sporządź listę usłyszanych mężczyzn, kobiet, dzieci, wskazując na 
różne charakterystyczne cechy ich głosów.

Język – jak z niego korzystamy. Co zrobić, żeby  
nie brakowało słów

Przeciętny człowiek nie zastanawia się nad istotą procesu porozumiewania 
się i posługiwania językiem ojczystym. Wydaje się, że proces ten jest łatwy, oczy-
wisty i  naturalny. Tymczasem jego występowanie i  przebieg są warunkowane 
przez cały zespół mechanizmów oraz nieuświadomioną wiedzę, zwaną kompe-
tencją językową. 

Język jest narzędziem poznania i porozumiewania się. Pełni więc w życiu czło-
wieka dwojaką funkcję: symboliczną i komunikacyjną. Pierwsza, poprzez znacze-
nia nadawane pojęciom i  elementom rzeczywistości, pozwala zrozumieć świat 
w  umyśle człowieka, a  druga porozumiewać się z  innymi ludźmi. Należy jednak 
wyraźnie podkreślić różnicę pomiędzy językiem a  mową. Językiem określamy 
zbiór symboli (litery) i reguł nimi rządzących. Służy do opisu świata oraz do komu-
nikacji między ludźmi. Odpowiednie uaktywnienie procesów językowych pozwala 
na to, aby nauczyć się płynnie posługiwać językiem ojczystym. Aby dobrze posłu-
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giwać się językiem, trzeba posiadać odpowiedni zasób słów, tzw. leksykon oraz 
znać i potrafić zastosować reguły łączenia słów ze sobą. Zasób leksykalny to słowa, 
które rozumiemy (słownik bierny) i których używamy (słownik czynny). Reguły to 
zasady odmiany części mowy (np. odmiana rzeczowników i przymiotników przez 
przypadki i liczby oraz czasowników przez czasy i tryby). Równie ważne są reguły, 
które określają, jak wygląda poprawne pod względem gramatycznym zdanie. 

Mowa to zespół czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek po-
znając rzeczywistość i  przekazując jej interpretację innym uczestnikom życia 
społecznego. Powstawanie mowy wiąże się z  szeregiem umiejętności, które 
prawidłowo funkcjonujący człowiek opanowuje w  ciągu pierwszych lat życia. 
Przez następne lata rozwija i wzbogaca ją. W pierwszym roku życia dziecko po-
sługuje się około trzema wyrazami, w drugim wykorzystuje od 300 do 400 słów, 
w  trzecim – 1000, w piątym – 2000, w siódmym – 4000. 

Język to kod stanowiący zamknięty zbiór symboli i  połączeń między nimi – 
fonicznych, leksykalnych, morficznych, frazeologicznych i prozodycznych (nota-
bene dobrym ćwiczeniem funkcji poznawczych może być sprawdzenie w słow-
niku znaczenia pojęć składowych języka, które są nieznane lub niezrozumiałe). 
Jest on dziełem społeczeństwa i  stanowi dla niego narzędzie porozumiewania 
się oraz jest ważnym elementem kultury. Przekaz informacji językowej może 
odbywać się przez mówienie, pisanie lub używanie innego układu graficznego 
czy palcowego np. miganie w przypadku osób głuchych. Mowa umożliwia więc 
werbalne porozumiewanie się ludzi przez użycie znaków językowych (dźwięko-
wych, graficznych lub migowych). Jednak podstawowym warunkiem zachodze-
nia tego procesu jest obecność nadawcy i odbiorcy mowy. 

Aby doszło do prawidłowo przebiegającego aktu mowy:
•   muszą istnieć przynajmniej dwie osoby (nadawca i odbiorca), posługujące 

się tym samym kodem (językiem),
•   zarówno nadawca, jak i  odbiorca „odczuwają potrzebę podjęcia takiej 

czynności, są zainteresowani podjętym tematem”
•   każda z  tych osób powinna mieć prawidłowo ukształtowane i  funkcjonu-

jące narządy mowy,
•   każda z  tych osób powinna mieć prawidłowo rozwinięty i  funkcjonujący 

ośrodkowy układ nerwowy.

W badaniach nad mechanizmem mowy można wyróżnić trzy podstawowe teorie:

a)  Teoria lokacyjna (wąskolokacyjna)
Zwolennicy tej teorii twierdzą, że każda funkcja nerwowa ma swoją anatomicz-

ną reprezentację w mózgu. Uszkodzenie określonej struktury mózgowia powodu-
je więc określone zaburzenia. Zgodnie z tą koncepcją ośrodki mowy są od siebie 
odizolowane i  działają niezależnie. Na podstawie badań klinicznych Broca i Wer-
nickego niemiecki neurolog, Kordian Brodmann, stworzył model mapy mózgu. 
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b)  Teoria antylokacyjna
Zgodnie z  tą teorią mózg działa jako nierozerwalna i  autonomiczna całość. 

Istotne dla tej koncepcji były prace Jacksona, który stwierdził, że każda funkcja 
psychiczna ma różne poziomy organizacji, a  patologia pojawia się jako odpo-
wiedź na zaburzenia na najwyższym poziomie.

c)  Teoria kompromisowa
Powstała na gruncie poprzednich teorii – lokacyjnej i antylokacyjnej. Główni 

twórcy, Pawłow i  Łuria, stwierdzili, że żadnej z  powyższych czynności umysło-
wych nie można zamknąć w ściśle określonym obszarze mózgu. Zastąpili pojęcie 
ośrodka danej funkcji poprzez pojęcie dynamicznego łańcucha funkcjonalnego. 
Realizacja czynności elementarnych może zależeć od prawidłowego funkcjono-
wania określonego obszaru mózgu, ale czynności bardziej złożone (np. mowa) 
wymagają współpracy wielu ośrodków. Zaburzenie pracy któregoś z  ogniw 
tego łańcucha na skutek uszkodzenia mózgu powoduje określone problemy. 
Odzyskanie utraconego łańcucha wymaga przebudowy układu funkcjonalne-
go – inne części mózgu przejmują, z  mniejszym lub większym powodzeniem, 
funkcje uszkodzonego obszaru. 

Za tzw. „obszar mowy” odpowiedzialny jest obszar górno-bocznej powierzch-
ni półkuli (lewej u praworęcznych), położony wokół bruzdy bocznej mózgowia. 
Czynności mowy kierowane są przez liczne struktury zlokalizowane w  lewej 
półkuli. 

I  tak kolejno:
1.  Ośrodek ruchowy mowy (ośrodek Broca) odpowiedzialny jest za formu-

łowanie płynnych wypowiedzi poprzez łączenie głosek w  wyrazy i  zda-
nia oraz odpowiada za ekspresję mowy. Przekazuje informacje słuchowe 
z ośrodka czuciowego do pierwotnej kory ruchowej. Stroną semantyczną 
wypowiedzi (jej znaczeniem) kieruje obszar kory leżący ku przodowi od 
ośrodka Broca.

2.  Okolica przedczołowa kieruje rozumieniem treści i  wpływem mowy we-
wnętrznej i  zewnętrznej na zachowanie.

3.  Ośrodek Wernickego (pole słuchowo-gnostyczne, ośrodek czucia mowy) 
odpowiada za słuch fonematyczny tj. rozpoznaje głoski, wyrazy, zdania 
i  jest niezbędny do nadawania mowy. Uszkodzenie tego ośrodka powo-
duje, że wypowiedzi są niezrozumiałe, choć artykulacja słów pozostaje 
niezaburzona.

4.  Ślady pamięciowe niezbędne do rozpoznania mowy i  formułowania wy-
powiedzi są przekazywane przez okolicę płata skroniowego otaczającego 
ośrodek Wernickego. 

5.  Ułożenie narządów artykulacyjnych zależy od wieczka czołowo-ciemie-
niowego, umiejscowionego w  bocznej, dolnej części zakrętu środkowo-
-tylnego.
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6.  Zdolnościami posługiwania się systemami logiczno-gramatycznymi oraz 
kształtowania pojęć kieruje okolica styku skroniowo-ciemieniowo-poty-
licznego.

7.  Ośrodek gnozji wzrokowej, tj. ośrodek mowy pisanej, znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie ośrodka Wernickego. W tym ośrodku obrazy koja-
rzone są ze słuchem i  wrażeniami odczucia dotyku, a  także ma miejsce 
zmiana jednych symboli na drugie.

8.  Ośrodek ruchowy pisania Exnera kojarzy symbole słowne z pamięciowymi 
wzorcami czynności pisania. 

Broca Wernicke

Rysunek 1. Lokalizacja ośrodków mowy lewej półkuli [http://pl.wikipedia.org/wiki/Afazja]

Poszczególne ogniwa tego układu są niewymienne i  uszkodzenie któregoś 
z  nich objawia się specyficznymi trudnościami, np. zaburzenia słuchu fonema-
tycznego powodują nie tylko trudności w  rozumieniu mowy, ale także w  przy-
pominaniu i aktualizacji wyrazów, w czytaniu i pisaniu, bowiem analiza i synteza 
słuchowa wchodzi w skład struktury każdej z wymienionych czynności, możliwa 
jest jednak ponowna ich realizacja poprzez przebudowę układu funkcjonalnego. 

Sfera psychiczna zachowań językowych wiąże się z funkcjonowaniem w umy-
śle abstrakcyjnego systemu znaków i  reguł gramatycznych, pozwalających ze 
znaków prostych budować znaki złożone. Wiedza o ich użyciu nie musi być przez 
człowieka uświadamiana. 

Aby poprawnie mówić, mowa powinna wykazywać poniższe cechy: 
•   kreatywność, czyli zdolność do tworzenia nieskończonego zbioru zdań ze 

skończonego zbioru elementów językowych oraz umiejętność tworzenia 
nowych zdań spójnych;

•   gramatyczność, czyli proces budowania zdań, poprawność formalna mowy;
•   akceptabilność, czyli zdolność innego użytkownika języka ojczystego do 

uznawania wypowiedzi za poprawną, tj. zgodną z obowiązującą normą;
•   interioryzacja, czyli proces nieuświadamianego opanowania ojczystego ję-

zyka (dziecko nie wie, że jest uczone języka).
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Aby nie zabrakło nam słów, musimy stale powtarzać te, które znamy oraz 
próbować nauczyć się nowych. Czynnością, która pozwala nam osiągnąć ten cel, 
a jednocześnie daje przyjemność, jest czytanie książek lub czasopism. Przyswaja-
niu nowych słów sprzyja także zapoznawanie się z instrukcjami obsługi sprzętów 
codziennego użytku czy nowymi przepisami kulinarnymi. Dla uzyskania lepsze-
go efektu powinniśmy czytać „na głos”, gdyż wówczas wykorzystujemy dwa na-
rządy zmysłów – wzrok i  słuch, aktywizując większe obszary naszego mózgu. 

Ćwiczenie mowy może odbywać się również podczas codziennego życia – 
w  celu zwiększenia zasobu słownictwa z  powodzeniem możemy wykorzystać 
ćwiczenia służące poprawianiu pamięci (strona 13). 

Myślenie – co to znaczy? Jak ćwiczyć pomysłowość

Myślenie to przetwarzanie informacji w  wyobrażenia, pojęcia, zdania oraz 
operowanie nimi (analiza, wnioskowanie, abstrahowanie, uogólnianie itd.), 
a zatem tworzenie indywidualnego systemu wiedzy o świecie, który umożliwia 
przystosowanie się do wymogów życia, pozwala na rozwiązywanie problemów 
i  tworzenia rozwiązań w  oparciu o  istniejącą wiedzę oraz niewiedzę (czyli jeśli 
wiem, że czegoś nie wiem, to poszukuję odpowiedzi). 

Myślenie abstrakcyjne. Istnieją jabłka, gruszki, śliwki, czereśnie, wiśnie. Sło-
wo „owoce” to pojęcie abstrakcyjne, pod którym kryją się wszystkie części roślin 
o  grubej warstwie miąższu i  przyjemnym smaku i  zapachu. Myślenie abstrak-
cyjne to inaczej zdolność do tworzenia takich pojęć, a  także dopasowywania 
istniejących elementów do danej kategorii. 

Myślenie przyczynowo-skutkowe to umiejętność zauważenia związku po-
między wydarzeniem a  jego następstwem, ale także przewidzenia takiej relacji. 
Np. wiemy, że gdy coś ukradniemy, to zostaniemy za to ukarani, ale także po-
trafimy wpaść na pomysł, jak wyglądałby świat za tysiąc lat. 

Planowanie to zdolność efektywnego przygotowania, zastosowania, a  także 
aktywnej oceny podczas wdrożenia oraz zdolność do oceny efektu interesującej 
aktywności. Np. kiedy remontujesz mieszkanie najpierw widzisz cel, czyli odno-
wione pokoje, następnie opracowujesz procedurę, czyli określasz, co zmienisz 
w mieszkaniu. W trakcie remontu robisz krok w tył, ponieważ okazuje się, że musisz 
przesunąć ścianę. Po zakończeniu remontu okazuje się, że rozmieszczenie kontak-
tów jest nieodpowiednie dla nowego sprzętu i całą procedurę trzeba powtarzać. 

W myśleniu przez analogię mózg musi odnaleźć jakieś prawidłowości w za-
daniu, które wykonuje, a  następnie zastosować tę prawidłowość w  nowym za-
daniu. Kiedy kupujesz sobie nowy telewizor, najpierw szukasz tych funkcji, które 
znałeś ze starego telewizora.

Myślenie twórcze to taki typ myślenia, który wzbogaca naszą wiedzę. Np. 
dzięki myśleniu twórczemu powoli zaczynamy rozumieć, w jaki sposób powstał 
wszechświat. 
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Aby ćwiczyć pomysłowość trzeba zacząć myśleć w odmienny, nietypowy do 
dotychczasowego sposób. Jeśli przyjmiemy, że szukamy rozwiązań, które spra-
wią, iż nasze życie będzie łatwiejsze, zwiększy to naszą motywację do ćwiczeń. 

Chcąc zwiększyć swą kreatywność: 
•   Wymyślaj nowe rozwiązania i nowe sposoby postępowania. Zadawaj pyta-

nia „Co by było gdyby” i „Dlaczego” (np. Co by było gdyby pszczoły były wiel-
kości konia?). Poszukuj odpowiedzi na zadawane sobie pytania – możesz 
wychodzić poza standardowe rozwiązania i wysilać twórczo wyobraźnię. 

•   Weź zdanie z  gazety. Tworzy ono logiczną całość. Używając tych samych 
słów, zbuduj inne logiczne zdanie. 

•   Weź kartkę, na której zapisano jakiś tekst (może to być fragment książki, 
artykułu, wiersz, instrukcja obsługi, przepis kulinarny itp.) i  przeczytaj go. 
Następnie kartkę potnij nożyczkami na kawałki, rozsyp je i  zmuś się do 
odtworzenia tekstu. W  swojej pracy uwzględniaj fakt, że składany tekst 
powinien być poprawny zarówno pod względem gramatycznym, jak i sen-
sowny.

•   Otaczający nas świat jest pełen ciekawych, niezwykłych rzeczy – staraj się 
je poznać, znajdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, np. jak działa tele-
wizor? Dlaczego pada deszcz?, Jakie zabytki warto zwiedzić w Rzymie? itp. In-
formacje te mogą wydać Ci się niepotrzebne, jednak kiedyś, w przyszłości, 
mogą okazać się bardzo przydatne, ponadto rozbudzają Twoją ciekawość 
świata i przyczyniają się do jego lepszego zrozumienia. 

•   Co jakiś czas zainteresuj się dziedziną, której dotąd nie znałeś.
•   Jeśli rozwiązujesz jakiś problem, zrób to dogłębnie, postaraj się znaleźć 

więcej niż jedno rozwiązanie. 
•   Dyskutuj, spotykaj się z innymi ludźmi i wspólnie rozwiązujcie zadania lub 

problemy. 
•   Staraj się ulepszać wszystko co Cię otacza. Każde urządzenie, system czy 

organizacja może być ulepszona. 
•   Możesz pomyśleć o  napisaniu opowiadania, wspomnień z  dzieciństwa, 

a nawet książki. 
•   Rozwijaj swoje zainteresowania i  talenty. Wróć do marzeń z  dzieciństwa 

i  staraj się je spełnić. 
•   Graj w różne gry (szachy, warcaby, brydż, mahjong, strategiczne gry kom-

puterowe itp.). Układaj pasjansa. Pamiętaj, by działania pobudzające kre-
atywność były urozmaicone – bazując tylko na jednym rodzaju aktywności, 
nie wykorzystasz całego potencjału swojego umysłu. 

•   Znajdź osoby, które będą Ci towarzyszyć w  rozwijaniu nowych pasji i  za-
interesowań. 
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Planowanie i  rozwiązywanie problemów – twórcze podejście 
do tematu

Problem to taka sytuacja, w której zwyczajowo odczuwa się dyskomfort psy-
chiczny lub/i fizyczny. Każdy człowiek boryka się z różnego rodzaju problemami. 
Niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to trudna sytuacja (wynikająca z aspek-
tów fizycznych czy psychicznych, mająca naturę osobistą czy też zawodową etc.), 
nie może ona być ignorowana w  nieskończoność. Jeżeli pojawi się problem, 
należy go rozwiązać – najlepiej w  sposób twórczy. Twórczego rozwiązywania 
problemów można spróbować się nauczyć.

Do kwestii problemu można podejść na dwa sposoby, pozytywny i  nega-
tywny. 

W przypadku podejścia negatywnego mamy do czynienia z:
•   udawaniem, że problem nie istnieje, 
•   ignorowaniem problemu,
•   unikaniem jego rozwiązania.

Pozytywne podejście do problemów ma miejsce wówczas, gdy:
•   rozwiązanie problemu jest pokonywaniem własnych słabości i barier, prze-

zwyciężaniem trudności,
•   rozwiązanie problemu jest drogą do kształtowania twórczego myślenia 

i możliwością nauki,
•   rozwiązywanie problemu stanowi sposobność do wyciągnięcia wniosków, 

jak na przyszłość unikać podobnych problemów.

Początkowo problem, który wydaje się wyjątkowo trudny i przytłaczający, po 
zastanowieniu okazuje się nierzadko sprawą prostą do rozwiązania. Zastanowie-
nie się pozwala odkryć wiele różnych możliwości rozwiązania problemu. Rozwi-
kłanie trudności często wymusza wprowadzenie zmian w naszym życiu, a  tego 
niestety nie lubimy. Pojawienie się kłopotów wywołuje uczucie dyskomfortu, 
strach, zniechęcenie. Dlatego, aby zmienić nasze podejście, lepiej jest je zacząć 
nazywać „wyzwaniem” lub „szansą”. Wówczas nasza motywacja do działania bę-
dzie większa. To prosty zabieg, a  jakże skuteczny!

Jakie przeszkody mogą utrudniać rozwiązywanie problemów? 
•   pochopna i zbyt wczesna ocena własnych pomysłów – gdy odrzucimy jakiś 

sposób, nie dajemy sobie szansy, aby go dopracować,
•   stosowanie starych, zawodnych rozwiązań,
•   kierowanie się emocjami,
•   negatywne nastawienie,
•   strach przed podejmowaniem decyzji,
•   brak zdolności do obiektywnego postrzegania rzeczywistości,
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•   nieumiejętność zachowania dystansu,
•   strach i opór przed wprowadzeniem zmian.

Rozwiązywanie problemów to zajęcie, z  którym każdy z  nas codziennie ma 
do czynienia. W  pracy, w  mieszkaniu czy w  relacjach z  drugim człowiekiem. 
Mimo iż problemy są różnego rodzaju i  wagi, nie istnieje uniwersalny sposób, 
który pomoże Ci się ich pozbyć. Można natomiast „uzbroić się” w  strategię po-
stępowania, ułatwiającą zmierzenie się z sytuacją problemową i znalezienie od-
powiedniego rozwiązania. 

Elementy strategii poszukiwania rozwiązania problemu:
1.  Nazwanie problemu i zauważenie potrzeby zmiany 

Wiele rzeczy wydarza się, ponieważ „ktoś” „kiedyś” „coś” wymyślił i  tak już 
zostało. Jeśli istniejące rozwiązanie z  jakiegoś powodu nam nie odpo- 
wiada, warto się zastanowić, czy nie powstał bardziej efektywny sposób 
wykonywania danego zadania. Jeśli uświadomimy sobie, że dana sy- 
tuacja jest dla nas trudna i rodzi dyskomfort, wtedy możemy podjąć kroki 
zmierzające do znalezienia pozytywnego rozwiązania.

2.  Zrozumienie problemu
Jeśli nie zrozumiemy istoty problemu, zdarza się że tworzymy rozwiąza-
nie … innego problemu. Istotą problemu są jego najważniejsze elementy, 
które musimy uwzględnić, aby go rozwiązać. 
Albert Einstein powiedział, że: Nie możemy rozwiązać problemu, używa-
jąc tego samego schematu myślenia, jakim posługiwaliśmy się przy jego 
powstawaniu.
Dlatego, próbując określić istotę problemu, musimy popatrzeć na problem 
z wyższego poziomu ogólności. Np. gdy mamy kłopoty finansowe, wiąże-
my tę sytuację z niskimi zarobkami, a może problemem jest niewłaściwe 
gospodarowanie pieniędzmi. 

3.  Analiza problemu
Większość problemów jest złożona. Nie jesteśmy w  stanie zajmować się 
wszystkimi aspektami problemu jednocześnie. Dlatego należy zidentyfikować 
elementy problemu, pogrupować je według ważności i  w  pierwszej kolej-
ności skoncentrować się na tych najważniejszych, stanowiących jego istotę. 
W poszukiwaniu rozwiązania pomocne będą odpowiedzi na pytania – co ko-
niecznie musimy zrobić, by wyjście z trudnej sytuacji było skuteczne? Jakie są 
ograniczenia, które należy uwzględniać, a które mogą wpłynąć na ostateczny 
wynik? Określamy, co realnie jesteśmy w stanie zrobić w danej sytuacji. 

4.  Generowanie rozwiązań
Zapisujemy wszystkie, nawet najdziwniejsze czy najmniej realne metody 
rozwiązania problemu. Im więcej będziemy mieli możliwych rozwiązań, 
tym łatwiej będzie znaleźć właściwe. Chcemy mieć jak najwięcej warian-
tów postępowania. Pierwsze pomysły mogą być zwyczajne i mało odkryw-
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cze, ale wraz z  upływem czasu przeznaczonego na namysł nad zagad-
nieniem, zaczną nam przychodzić do głowy pomysły mniej oczywiste, za 
to bardziej kreatywne. Nawet jeśli jakieś rozwiązanie wyda się nam zbyt 
nierzeczywiste czy wręcz śmieszne – nie skreślajmy go, zanim nie przyj-
rzymy mu się bliżej. Warto również poprosić o pomoc osoby, które nie są 
zaangażowane w problem i mają wobec niego więcej dystansu. 

5.  Selekcja rozwiązań
Należy ustalić, które kryteria rozwiązania problemu są dla nas najważniej-
sze, np. czas, koszt, zaangażowanie innych ludzi, skuteczność. A następnie 
dopasować kryteria do rozwiązań, można to zrobić w formie pisemnej, aby 
wybrać najlepsze rozwiązanie problemu. 

6.  Modyfikacja rozwiązania
Niestety, ponieważ problemy są różne i czasem skomplikowane, może się 
zdarzyć tak, że pierwsze wybrane przez nas rozwiązanie nie zawsze bę-
dzie dobrze dopasowane do problemu. Czasami zdarzają się też sytuacje, 
w  których warto połączyć ze sobą dwa lub trzy pomysły, by zwiększyć 
skuteczność podejmowanych działań. 

7.  Realizacja
Zdarza się również, że podczas realizacji wybranych wariantów rozwią-
zania okazuje się, że w  analizie nie uwzględniliśmy wszystkich elemen-
tów sytuacji, a  które teraz w  istotny sposób mogą zakłócić powodzenie 
naszego przedsięwzięcia. Dlatego nie należy bezwarunkowo trwać przy 
wcześniejszych ustaleniach, ale elastycznie i  na bieżąco dopasowywać 
rozwiązanie do rozwoju wydarzeń. 

8.  Ocena przydatności rozwiązania
Na koniec sprawdzamy, czy problem zniknął. Warto przy tym wyciągnąć 
wnioski na przyszłość, czyli ustalić, co należy zrobić, aby w przyszłości ten 
problem nie pojawił się ponownie, jak również określić, jak można obecny 
sposób wykorzystać do rozwiązywania innych problemów. 

Zaburzenia o charakterze otępiennym – diagnoza

U części osób zaburzenia funkcji poznawczych mogą stanowić fazę wstępną, 
przedkliniczną zespołu otępiennego. Obserwuje się wówczas osłabienie pamięci, 
problemy z uczeniem się i  trudności w koncentracji. Zauważalne staje się także 
pogorszenie sprawności funkcjonowania w życiu codziennym. Dlatego, mając na 
uwadze dobro osoby starszej, nie powinno się lekceważyć łagodnych zaburzeń 
pamięci, a ludzie zgłaszający tego typu kłopoty powinni być pod opieką lekarza, 
zgłaszając się na badanie co 6 miesięcy, po to, by móc jak najszybciej uchwycić 
ewentualne nasilenie zmian w  ich aktywności poznawczej. 

Należy pamiętać, że zaburzenia pamięci, które zakłócają codzienne 
funkcjonowanie, nie są naturalnym efektem procesu starzenia się, ale za-
wsze są objawami choroby. 
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Do 10 wczesnych objawów choroby należą:
 1.  Utrata pamięci – jednym z najwcześniejszych objawów otępienia jest za-

pominanie. Dla osób starszych naturalne jest częstsze niż dawniej zapo-
minanie o  umówionych spotkaniach, nazwiskach, numerach telefonów, 
ale w  otępieniu zdarza się to ustawicznie, a  jednocześnie obserwuje się 
brak możliwości przypomnienia sobie tych wiadomości. 

 2.  Trudności z  wykonywaniem codziennych obowiązków – osoby z  otę-
pieniem mają pogłębiające się problemy z  wykonywaniem dotychcza-
sowych, powtarzalnych czynności. Nawet proste zadania wymagają za-
stanowienia, namysłu; osoby chore mają kłopoty z  przygotowywaniem 
posiłków, robieniem zakupów, opłacaniem rachunków, właściwym uży-
waniem sprzętów domowych czy pielęgnowaniem swych pasji. 

 3.  Problemy językowe – pojawiają się trudności ze znalezieniem właściwe-
go słowa, zapominanie prostych określeń lub używanie wyrazów blisko-
znacznych czy określeń opisowych typu „szczotka do zębów = ta rzecz dla 
moich ust”. Często język staje się mniej płynny i  zrozumiały. 

 4.  Dezorientacja w  czasie i  przestrzeni – chorzy nie potrafią podać aktualnej 
daty, mylą kolejność wydarzeń, gubią się w znanym sobie terenie, nie pamię-
tają, w jaki sposób znaleźli się w danym miejscu i jak można wrócić do domu. 

 5.  Obniżenie krytycyzmu – osoby z otępieniem nie potrafią właściwie oce-
nić sytuacji. Powoduje to zmiany w zachowaniu lub ocenie rzeczywisto-
ści, np. ubieranie się nieadekwatnie do pogody, zakładanie swetra latem 
lub cienkiej bluzki zimą, nieumiejętność posługiwania się pieniędzmi, zła 
ocena ich wartości, płacenie dużych sum za drobne przedmioty, kupo-
wanie niepotrzebnych przedmiotów. 

 6.  Zaburzenia myślenia abstrakcyjnego – chorzy mają kłopoty z  liczeniem, 
rozumieniem przysłów, potocznych określeń, wyciąganiem wniosków 
o charakterze przyczynowo-skutkowym. 

 7.  Zapominanie o zwyczajowym położeniu różnych przedmiotów – chowa-
nie ich w  różne nietypowe miejsca – np. żelazko wkładane do lodówki, 
zegarek w  pudełku z  cukrem, kanapki za wersalką, klucze w  pojemniku 
na brudne ubrania, itp. 

 8.  Zmiany zachowania i  nastroju – obserwuje się gwałtowne, niczym nie-
uzasadnione zmiany nastroju, od smutku czy apatii do agresji. 

 9.  Zmiany osobowości – osoby stają się nadmiernie oszczędne, podejrzliwe, 
bojaźliwe, uzależniają się od członków rodziny, najczęściej zaostrzeniu 
ulegają negatywne cechy naszej osobowości. 

10.  Utrata inicjatywy – pasywność, bezczynność, senność. 

Jeżeli u osoby starszej zostanie rozpoznanych kilka z podanych powyżej ob-
jawów, zalecany jest kontakt z lekarzem. Może to być lekarz rodzinny lub lekarz 
specjalista – geriatra, psychiatra lub neurolog. Należy wiedzieć, że nie istnieje 
jeden test, który pozwoliłby rozpoznać otępienie. Proces diagnostyczny obejmu-



28SpRAWny umy SŁ…

je wiele procedur: od bardzo dokładnego wywiadu lekarskiego, poprzez wyniki 
badań laboratoryjnych, badanie lekarskie i  neurologiczne, do oceny psychia-
trycznej i  testów psychologicznych. Wszystkie procedury powinny zostać prze-
prowadzone przez zespół lekarzy – lekarz rodzinny, neurolog, psychiatra oraz 
psycholog. Przeprowadzenie wszystkich procedur diagnostycznych może trwać 
dłużej niż jeden dzień i  powinno zostać dokonane w  trybie ambulatoryjnym, 
w miarę możliwości w wyspecjalizowanym ośrodku. 

Pamiętaj: wczesna diagnoza zaburzeń otępiennych jest niezwykle ważna, 
gdyż umożliwia wprowadzenie właściwego leczenia, opieki oraz podjęcie 
innych działań, np. prawnych. 

Najważniejszym elementem procesu diagnostycznego jest dobrze zebrany 
wywiad chorobowy zarówno z osobą chorą, jak i z członkami rodziny lub opie-
kunami. Lekarz pyta o  codzienne funkcjonowanie, obecne problemy fizyczne 
i psychiczne oraz o przebyte w przeszłości choroby. Proces diagnostyczny należy 
zacząć od oceny stanu somatycznego. Lekarz rodzinny ocenia stan odżywienia, 
sprawdza podstawowe parametry życiowe (ciśnienie tętnicze, puls). Powinien 
ocenić też stan układu krążenia, oddechowego, sprawdzić funkcjonowanie wą-
troby, nerek czy tarczycy, wykluczyć lub potwierdzić obecność miażdżycy, wy-
konując badanie tętna na kończynach. 

Należy pamiętać przy tym, że również inne schorzenia, nie tylko psychia-
tryczne, mogą wywoływać objawy podobne do otępienia. Wiele z  nich może 
być skutecznie leczonych, dlatego bardzo ważne jest postawienie właściwej 
diagnozy. Do innych przyczyn otępienia należy: nieodpowiednie zastosowanie 
lub przyjmowanie dużych ilości leków. Dlatego bardzo ważne jest, aby poinfor-
mować każdego lekarza, jakie leki się przyjmuje. 

Sześćdziesiąty piąty rok życia to zazwyczaj czas zakończenia pracy zawo-
dowej. Wiele osób nie zawsze potrafi odnaleźć się w  nowej sytuacji. Czują się 
opuszczone, niepotrzebne, nie wiedzą, jak zagospodarować wolny czas. To także 
okres, kiedy doświadcza się utraty bliskiej osoby. Mogą pojawić się wówczas 
zaburzenia emocjonalne, takie jak depresja czy zaburzenia lękowe. W  starszym 
wieku, ze względu na zaburzenia równowagi organizmu lub choroby somatycz-
ne, częściej występują zaburzenia świadomości (np. majaczenia) oraz inne scho-
rzenia, wywołane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. 

Diagnozując otępienie należy wykluczyć istnienie zaburzeń metabolicznych, 
takich jak: niedoczynności tarczycy, hiperkalcemia (nadmiar wapnia w  organi-
zmie), niedobory kwasu foliowego, niewydolność wątroby lub nerek, wrodzone 
choroby metaboliczne, np. choroba Wilsona czy zatrucie metalami ciężkimi. 

Kłopoty z  prawidłowym funkcjonowaniem w  życiu codziennym mogą być 
również wynikiem zaćmy, jaskry, ale także niewłaściwie dobranych okularów. 
Nawet zdrowe osoby starsze mają słabszy wzrok i  słuch. Jest to naturalny pro-
ces starzenia się. Dlatego wiele osób nosi okulary korekcyjne i  nie wstydzi się 
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ich. Niestety, gdy pojawia się osłabienie słuchu, wiele osób nie przyznaje się do 
tego lub lekceważy problem. Bardzo często trudno jest namówić osoby starsze 
do założenia aparatu słuchowego, chociaż dostępne są już nowoczesne i  małe 
urządzenia poprawiające komfort słyszenia. 

Kolejnymi powodami otępienia mogą być: wodogłowie z  prawidłowym ci-
śnieniem śródczaszkowym, otwarte urazy głowy, krwiak podtwardówkowy, 
urazy związane z  udziałem w  walkach bokserskich, pierwotne lub przerzutowe 
guzy nowotworowe, zespół paraneoplazmatyczny. Możliwą przyczyną otępie-
nia mogą być także zakażenia: bakteryjne (borelioza, kiła ośrodkowego układu 
nerwowego, bruceloza), grzybicze (zakażenie kryptokokowe), wirusowe (HIV), 
choroba Creutzfelda-Jacoba. 

Wysokie poziomy cholesterolu prowadzą do rozwoju miażdżycy, co może po-
wodować rozwój otępienia naczyniowego. Zmiany w naczyniach krwionośnych 
zaburzające prawidłowe ukrwienie mózgu mogą wystąpić w przebiegu chorób 
układowych np. tocznia układowego. Często pomijaną przyczyną otępienia jest 
przewlekła choroba alkoholowa. Zdarza się, że chorzy zaprzeczają nadmiernemu 
piciu, ale każdy lekarz powinien zapytać o stosowanie używek. 

Przeprowadzenie badania neurologicznego jest niezbędne w celu wyklucze-
nia uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Pozwala ono wykryć objawy 
przebytego udaru mózgu, choroby Parkinsona, wodogłowia (gromadzenie się 
płynu mózgowo-rdzeniowego), guza mózgu lub innych schorzeń, mogących wy-
woływać objawy otępienia. W  czasie badania ocenia się koordynacje ruchów, 
napięcie i  siłę mięśni, ruchy gałek ocznych, mowę oraz przytomność. Lekarz 
uderza pacjenta w  kolano, badając odruchy kolanowe, sprawdza zdolność od-
czuwania, dotykając skóry rąk i nóg. Lekarz psychiatra ocenia orientację w czasie 
i  przestrzeni, ocenia zdolności zapamiętywania i  rozumienia, sprawdza umie-
jętność swobodnej rozmowy oraz zdolności liczenia. W  czasie badania lekarz 
może zadać pytania: „Jaki mamy rok?”, „Jaki jest dzień tygodnia?’, „Jak nazywa się 
prezydent?”, itp. Stałym elementem badania są proste testy, jak np. literowanie 
słów wspak, pisanie zdań lub kopiowanie figur geometrycznych. W ocenie stanu 
psychicznego lekarz uwzględnia również poziom wykształcenia pacjenta, wyko-
nywany zawód czy sposób życia. 

Celem badania psychiatrycznego jest wykluczenie innych schorzeń psychicz-
nych, takich jak zaburzenia lękowe czy depresja. W przebiegu tej choroby rów-
nież występuje osłabienie pamięci, spowolnienie toku myślenia, co może przy-
pominać otępienie. Lekarz zleci wykonanie badań laboratoryjnych (pobranie 
krwi i  moczu), ale jedynie tych, które są niezbędne dla uzyskania prawidłowej 
diagnozy. Należą do nich badanie morfologii krwi z  rozmazem, ocena bioche-
miczna w celu wykluczenia anemii, zakażenia, cukrzycy, chorób wątroby i nerek. 
Poziom kwasu foliowego i witaminy B12 może być oznaczany, jeśli lekarz stwier-
dzi inne objawy świadczące o  ich niedoborze. Bardzo wysoki lub niski poziom 
hormonów tarczycy może wywoływać objawy podobne do otępienia, ocenić 
powinno się wówczas poziom tych hormonów. 
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Lekarz może zalecić również wykonanie badania EEG (elektroencefalogram) 
w  celu wykrycia nieprawidłowości w  pracy fal mózgowych. Badanie to pozwala 
wykryć zaburzenia padaczkowe, podostre stwardniające zapalnie mózgu i  inne 
schorzenia. Niezbędne jest wykonanie badania obrazowego mózgu. Należy do 
nich tomografia komputerowa – TK oraz rezonans magnetyczny – MR. TK polega 
na uzyskaniu poprzecznych przekrojów mózgu na podstawie pomiarów współ-
czynnika osłabienia promieniowania rentgenowskiego przez detektory umieszczo-
ne naprzeciwko lampy. Natomiast MR polega na umieszczeniu pacjenta w silnym 
polu magnetycznym, a następnie zadziałaniu na to pole falą elektromagnetyczną 
o odpowiedniej częstotliwości, co wywołuje zjawisko rezonansu magnetycznego 
protonów wodoru. Gdy następuje ich powrót do stanu spoczynkowego, zostaje 
wypromieniowana energia, która jest przetwarzana na obraz. 

Do oceny stanu mózgu mogą być także stosowane badania oceniające nie 
tylko stan struktur mózgu, ale także ich funkcjonowanie. Do metod tych należą 
pozytronowa tomografia emisyjna – PET oraz tomografia emisyjna pojedyn-
czego fotonu – SPECT. PET polega na rejestracji emisji cząstek radioaktywnych 
w poszczególnych warstwach mózgu. Rolę tych cząstek pełnią dodatnio nałado-
wane pozytrony. SPECT, podobnie jak poprzednia metoda, polega na rejestracji 
rozmieszczenia radioizotopów w  mózgu, najczęściej stosuje się technet-99m, 
ksenon-133, jod 131, jod 123, tal 201. Testy psychologiczne służą do potwierdze-
nia lub wykluczenia zaburzeń funkcji poznawczych i  pozwalają ocenić stopień 
nasilenia choroby. Ich wykonanie może zająć kilka godzin, a  poprzedzone jest 
rozmową z psychologiem. W przypadku potwierdzenia diagnozy niezbędna staje 
się konsultacja z pielęgniarką, rehabilitantem lub terapeutą zajęciowym w celu 
zaplanowania wszelkich działań niefarmakologicznych, stanowiących bardzo 
ważny element terapii wspomagającej codzienne funkcjonowanie osoby chorej. 

Rola opiekunów w procesie diagnostycznym 

Coraz większa wiedza o chorobach otępiennych powoduje, że osoby w pode-
szłym wieku często same zgłaszają się do lekarza, aby sprawdzić, czy występujące 
u nich problemy z pamięcią są początkiem choroby, czy też naturalnym procesem 
starzenia się. W  wielu jednak przypadkach seniorzy nie zauważają zmian, baga-
telizują je, a  nawet starają się je ukrywać. Wówczas to członkowie rodziny lub 
opiekunowie powinni zadbać o to, by osoba, u której podejrzewa się zaburzenia 
pamięci jak najwcześniej zgłosiła się do lekarza. Im szybciej trafi ona do lekarza, 
tym szybciej będzie można postawić diagnozę i w  razie potwierdzenia zaburzeń 
otępiennych podjąć działania na rzecz spowolnienia przebiegu choroby. 

Jak można pomóc? 
•   Zarejestruj osobę do lekarza, 
•   Pomóż jej dojechać do lekarza, 
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•   Zapoznaj się z  informacjami dotyczącymi choroby,
•   Skontaktuj się z  lokalnymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób 

z  otępieniem – jeśli diagnoza się potwierdzi, będą one stanowić cenne 
wsparcie dla osoby chorej i  jej bliskich,

•   Zaoferuj swoją pomoc i  towarzystwo w procesie diagnostycznym. 

Na badania należy zabrać ze sobą:
•   okulary,
•   aparat słuchowy, 
•   sprzęt pomagający w poruszaniu się, 
•   całą dokumentację medyczną (karty informacyjne z  pobytów w  szpitalu, 

wyniki wcześniejszych badań), 
•   listę przyjmowanych leków, z określeniem przyjmowanych dawek.

Poniżej zestaw kilku pytań które mogą zostać zadane w  trakcie badania. Aby 
lepiej się przygotować i pomóc lekarzom w postawieniu trafnej diagnozy, warto 
wcześniej przemyśleć i  zapisać sobie odpowiedzi: 

•   Jakie niepokojące objawy zauważył/a Pan/Pani u swojego bliskiego? 
•   Od kiedy występują opisywane objawy? 
•   Czy opisywane objawy zmieniają się? Na czym polegają te zmiany?
•   Czy bliski ma kłopoty z wykonywaniem czynności dnia codziennego? 
•   Czy zaburzenia pamięci dotyczące wydarzeń z niedawnej przeszłości wpły-

wają na funkcjonowanie zawodowe, społeczne lub rodzinne? 
•   Czy bliski ma kłopoty z właściwą oceną różnych sytuacji? 
•   Na jakie choroby choruje? 
•   Jakie leki i w  jakich dawkach przyjmuje? 
•   Czy ktoś w  rodzinie miał problemy z pamięcią? 

Pacjenci i  ich rodziny często nie znają procedur stosowanych przez lekarzy 
w  procesie diagnostycznym, nie wiedzą, jak się do nich przygotować, odczu-
wają strach przed diagnozą. Pomocne mogą być pytania, które można zadać 
lekarzowi na pierwszym spotkaniu: 

•   Jakie testy i badania będą u mnie wykonywane? 
•   Czy podczas wykonywania testów i badań mogę odczuwać ból lub dyskomfort? 
•   Ile czasu zajmie wykonywanie testów i badań?
•   Jak długo trwa oczekiwanie na wyniki testów i badań? 

Uzyskanie diagnozy potwierdzającej otępienie, nie tylko nie przynosi rozwiąza-
nia, ale staje się początkiem nowych wyzwań, problemów i  rodzi wiele pytań. 
Pacjent może, a  wręcz powinien zapytać lekarza o  wiele niezrozumiałych i  nie-
znanych dla niego zagadnień: 

•   Co oznacza usłyszana diagnoza? 
•   Jakie objawy mogą wystąpić w czasie trwania choroby? 
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•   Na ile choroba zmieni moje życie? 
•   Jaki rodzaj pomocy ze strony innych osób będzie potrzebny i kiedy będzie 

ona niezbędna? 
•   Jakie są możliwości leczenia farmakologicznego? 
•   Jakie mogą wystąpić objawy niepożądane? 
•   Jaka jest skuteczność leczenia farmakologicznego? 
•   Co należy zmienić w  domu, aby był bezpieczny dla mnie/dla bliskiej mi 

osoby? 
•   W jakich instytucjach mogę szukać pomocy? 
•   Czy istnieje leczenie eksperymentalne? 
•   Jakie korzyści mogę z niego odnieść? 
•   Jakie ryzyko się z nim wiąże?

Poniżej znajdziesz szereg ćwiczeń, których zadaniem jest trening różnych 
funkcji poznawczych i  wspomaganie pamięci. Możesz wykonywać je sam dla 
siebie, możesz także dać je bliskiej osobie starszej, jak również możesz wykonać 
je wspólnie z bliskim sobie seniorem. Są to ćwiczenia przykładowe – na ich bazie 
możesz tworzyć różnorodne warianty zadań. 

Ważne jest, by nie były one dla seniora źródłem stresu, lecz pozytywnie sty-
mulowały jego zdolności zapamiętywania. 

Pamiętaj: w żaden sposób nie możesz ich traktować jako diagnozy, tym nie-
mniej jednak, jeśli coś budzi twój niepokój, skonsultuj się z  lekarzem. 

Poniższe ćwiczenia w wielu przypadkach zawierają również warianty od-
powiedzi, jeśli nie chcesz poznać rozwiązania za wcześnie, w  drugiej czę-
ści książki (od strony 187) znajdziesz „Zeszyt ćwiczeń” do samodzielnego 
uzupełnienia. 
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Program ćwiczeń do stosowania na co dzień

ĆWICZENIE NR 1
Dorysuj symetrycznie:
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ĆWICZENIE NR 2
Znajdź nazwy zwierząt (czas 2 min):

A Q W E R T Y U I O P K O G U T H
D R G H J K L L K Z X C V G B N M
Q A E R J E Ż T N Y U I O P L A S
S K F G A G Q H I P O P O T A M V
D F G H S J K L E Z X I V B M N M
B W P R Z T Q W D E R E T Y A U I
Z A J Ą C A D F Ź G K S J K L Z X
Ć V N M Z R Q Ę W T R C G B K E R
A S D F U A K G I H O J O K L Z X
C V B N R N M Q E W K Ę Ł R T Y U
I Z W D K T Ó P D A O S Ą K O T D
F P U M A U K L Ź Z D X B Ć S V B
N M Q W E L E R T G Y U I O I P A
S B O C I A N D F G L E W H O J K
Ą S F G Ż Q W Ł E R T Ę Y U Ł O Ś
Z X C V B T Y G R Y S Ń W M Q T U
R E K I N A S D F G H J L Ź V R D

 1.  JASZCZURKA   11. KOT
 2.  KROKODYL    12. JEŻ
 3.  LEW    13. TARANTULA
 4.  BOCIAN    14. RAK
 5.  HIPOPOTAM   15. OSIOŁ
 6.  NIEDŹWIEDŹ   16. ZAJĄC
 7.  LAMA    17. REKIN
 8.  TYGRYS    18. GOŁĄB
 9.  PUMA    19. PIES
10.  KOGUT    20. ŁOŚ
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ĆWICZENIE NR 3
Podaj orientacyjną cenę danego artykułu:
CHLEB 
MASŁO 
MLEKO 
1 KG ZIEMNIAKÓW 
1 JAJKO 
LITR MLEKA 
BILET DO KINA 
LITR BENZYNY 
KURTKA ZIMOWA 
PARA BUTÓW 
SAMOCHÓD OSOBOWY 

ĆWICZENIE NR 4
Uzupełnij nazwy miesięcy i przy każdym z nich wpisz datę i nazwę ważnego 
wydarzenia z  twojego życia:
 1.  STYCZEŃ 
 2.  
 3.  
 4.  KWIECIEŃ 
 5.  
 6.  
 7.  LIPIEC 
 8.  
 9.  
10.  
11.  
12.  GRUDZIEŃ 

ĆWICZENIE NR 5
Uzupełnij przysłowie:
KTO PÓŹNO 
NIE CZYŃ 
KTO DAJE I 
GDZIE DWÓCH 
IDZIE LUTY, 
GOŚĆ W DOM, 
GDZIE KUCHAREK 
KTO POD KIM 
KUJ 
JEDNA JASKÓŁKA 
ZIARNKO DO 
BABA 
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SZEWC 
NIE WSZYSTKO 
ŻEBY KÓZKA 
CICHA WODA 
NIEDALEKO PADA 
FORTUNA 
BIEDNEMU 
GADAŁ DZIAD 
CO NAGLE, 
CUDZE CHWALICIE, 
KTO MIECZEM 
KTO JADA OSTATKI, 
JAKA PRACA, 
BEZ PRACY 
KWIECIEŃ PLECIEŃ, 
CO ZA DUŻO, 
KRUK 
TEN SIĘ ŚMIEJE, 
MĄDRY POLAK 
OLIWA 

WARIANTY ODPOWIEDZI:
 1. przychodzi, ten sam sobie szkodzi 17. jabłko od jabłoni
 2. drugiemu, co tobie niemiłe 18. kołem się toczy
 3. odbiera, ten się w piekle poniewiera 19. zawsze wiatr w oczy
 4. się bije, tam trzeci korzysta 20. do obrazu, a obraz do niego ani razu
 5. podkuj buty 21. to po diable
 6. Bóg w dom 22. swego nie znacie
 7. sześć, tam nie ma co jeść 23. wojuje, ten od miecza ginie
 8. dołki kopie, ten sam w nie wpada 24. jest piękny i gładki
 9. żelazo, póki gorące 25. taka płaca
10. wiosny nie czyni 26. nie ma kołaczy
11. ziarnka, aż zbierze się miarka 27. bo przeplata, trochę zimy, trochę lata
12. z wozu, koniom lżej 28. to niezdrowo
13. bez butów chodzi 29. krukowi oka nie wykole
14. złoto, co się świeci 30. kto się śmieje ostatni
15. nie skakała, to by nóżki nie złamała 31. po szkodzie
16. brzegi rwie 32. sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa

ĆWICZENIE NR 6
Podaj daty wymienionych poniżej wydarzeń:
 1.  DZIEŃ BABCI 
 2.  DZIEŃ KOBIET 
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 3.  DZIEŃ DZIECKA 
 4.  DZIEŃ MATKI 
 5.  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
 6.  BOŻE NARODZENIE 
 7.  ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI 
 8.  WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 
 9.  BITWA POD GRUNWALDEM 
10.  CHRZEST POLSKI 
11.  UCHWALENIE PIERWSZEJ KONSTYTUCJI POLSKI 
12.  PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 

WARIANTY ODPOWIEDZI: 
1. 21 stycznia    7. 11 listopada 1918 r.
2. 8 marca    8. 1 września 1939 r.
3. 1 czerwca    9. 15 lipca 1410 r.
4. 26 maja   10. 966 r.
5. 1 listopada   11. 3 maja 1791 r. 
6. 25 grudnia   12. 1 maja 2004 r.

ĆWICZENIE NR 7
Uzupełnij dane geograficzne:
 1.  STOLICĄ POLSKI JEST 
 2.  NAJWYŻSZY SZCZYT ŚWIATA TO 
 3.  WYMIEŃ NAZWY WSZYSTKICH KONTYNENTÓW 
 4.  PIRAMIDA CHEOPSA ZNAJDUJE SIĘ W 
 5.  PRZEZ WROCŁAW PRZEPŁYWA 5 RZEK, WYMIEŃ JE 
 6.  NAJWYŻSZY SZCZYT POLSKI TO 
 7.  WIEŻA EIFFLA ZNAJDUJE SIĘ W 
 8.  NAJWIĘKSZY OCEAN TO 
 9.  KONTYNENT, NA KTÓRYM POŁOŻONA JEST SAHARA TO 
10.  JAKIE KRAJE SĄ POŁOŻONE NA PÓŁWYSPIE SKANDYNAWSKIM 

WARIANTY ODPOWIEDZI:
 1. WARSZAWA
 2. MONT EVEREST
 3. EUROPA, AMERYKA PN, AMERYKA PD, AFRYKA, AZJA, AUSTRALIA
 4. EGIPT
 5. ODRA, WIDAWA, OŁAWA, ŚLĘŻA, BYSTRZYCA
 6. RYSY
 7. PARYŻ
 8. PACYFIK
 9. AFRYKA
10. NORWEGIA, SZWECJA, FINLANDIA 
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ĆWICZENIE NR 8
Uzupełnij słowa Roty:
Nie rzucim ziemi,   
Nie  pogrześć mowy.  
Polski my naród, ,  

 szczep piastowy.  
Nie damy, by nas gnębił wróg.  
Tak !  
Tak nam dopomóż Bóg!  
 
Do krwi ostatniej kropli z żył 
Bronić będziemy , 
Aż się rozpadnie w proch i pył 
Krzyżacka  

 nam będzie każdy próg. 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
 
Nie będzie  pluł nam w twarz, 
Ni  nam germanił, 
Orężny wstanie hufiec nasz, 
Duch będzie Nam hetmanił. 
Pójdziem, gdy  
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
 
Nie damy miana   zgnieść, 
Nie pójdziem żywo w trumnę. 
Na  imię, na Jej cześć, 
Podnosim czoła dumne. 
Odzyska ziemię dziadków wnuk. 

 Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.  
Nie damy pogrześć mowy.  
Polski my naród, polski lud,  
Królewski szczep piastowy.  
Nie damy, by nas gnębił wróg.  
Tak nam dopomóż Bóg!  
Tak nam dopomóż Bóg!  
 
Do krwi ostatniej kropli z żył 
Bronić będziemy ducha, 
Aż się rozpadnie w proch i pył 
Krzyżacka zawierucha. 
Twierdzą nam będzie każdy próg. 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
 
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, 
Ni dzieci nam germanił, 
Orężny wstanie hufiec nasz, 
Duch będzie Nam hetmanił. 
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
 
Nie damy miana Polski zgnieść, 
Nie pójdziem żywo w trumnę. 
Na Polski imię, na Jej cześć, 
Podnosim czoła dumne. 
Odzyska ziemię dziadków wnuk. 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg!

(sł. Maria Konopnicka)

ĆWICZENIE NR 9
Dopisz przeciwieństwa:
PÓŹNO – 
WOLNO – 
BLISKO – 
BRZYDKO – 
SZEROKO – 
KRZYWO – 
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KRÓTKO – 
TANIO – 
CIĘŻKO – 
CICHO – 
GORZKO – 
JASNO – 
PŁYTKO – 
PUSTO – 
MAŁO – 
SMUTNO – 
TRUDNO – 

ĆWICZENIE NR 10
Podkreśl niepasujące słowo w każdym wersie:
STÓŁ KRZESŁO SZAFA DYWAN
OGÓREK POMARAŃCZA MARCHEWKA POMIDOR
KOSZULKA SPODNIE APASZKA SPÓDNICA
GOŁĄB ORZEŁ KIWI JASKÓŁKA
MOTOR AUTOBUS ROWER SAMOCHÓD
CZERWONY CZERSTWY CZARNY CZWARTEK
DĄB LIPA TARNINA BRZOZA
STYCZEŃ WTOREK ŚRODA CZWARTEK
NOS USTA CZOŁO NOGA
AFRYKA AUSTRIA ARGENTYNA ANGLIA 
NOWELA DRAMAT  OPOWIADANIE POWIEŚĆ
ŚLIWKA KIWI JABŁKO GRUSZKA
ŁYŻKA WIDELEC NÓŻ TALERZ

ĆWICZENIE NR 11 
Wymień jak najwięcej słów z podanej kategorii:
 1.  OWOCE

 2.  ZWIERZĘTA
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 3.  KWIATY

 4.  ZAWODY

 5.  KOLORY

 6.  ŚRODKI LOKOMOCJI

 7.  POTRAWY

 8.  NARZĘDZIA

 9.  NAZWY KRAJÓW 
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10.  NAZWY MIAST

ĆWICZENIE NR 12 
Ułóż jak najwięcej słów z podanych poniżej wyrazów.
WERSJA TRUDNIEJSZA – każda litera może zostać wykorzystana tylko raz.

WNIEBOWSTĄPIENIE
ZATRZASKIWAĆ
SPOŁECZEŃSTWA
LUMINESCENCJA
USPRAWIEDLIWIENIE

ĆWICZENIE NR 13
Wymień rzeczy, które kojarzą Ci się z poszczególnymi porami roku:
WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA
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ĆWICZENIE NR 14
Spośród wymienionych wyrazów podkreśl czasowniki:
MĄDRY ZIELONY CZYTAĆ MEBLE  TABLICA BIEGAĆ
PARK  ZACZAROWANY KSIĄŻKA KUPOWAĆ CZERWONY
FILM NIEPRZYSTOSOWANY CZARNY JEŚĆ CHLEB
LAMPA  POMIDOR GOTOWAĆ DYWAN OSTRZEŻENIE PIĆ
UNIKAĆ   TELEFON NIEBIESKI SZUKAĆ WYŚCIGI TOR
LEKARZ  TRAMPOLINA WESOŁY CZĘSTO POMAGAĆ
SWETER TABLICA OGLADĄĆ  TELEWIZOR UŚMIECH
MORZE  KIEROWAĆ  SAMOCHÓD WESOŁY FIRANKA
WIERSZ  NAPRAWIAĆ MŁOTEK ZIELONY CZASOWY

ĆWICZENIE NR 15
Należy wyciąć obrazki i  każdemu z  nich przyglądać się przez 3 sekundy, 
a następnie opowiedzieć, co było na obrazkach – staraj się zapamiętać jak 
najwięcej szczegółów:
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ĆWICZENIE NR 16
Wykonaj poniższe polecenia: 
•  stań na prawej nodze i  licz do momentu, aż stracisz równowagę,
•   podskocz na lewej nodze 2 razy,
•   podrap się prawą ręką w  lewe ucho,
•   zrób pięć kroków do tyłu,
•   połóż poduszkę ze swojej lewej strony, potem przodem przed sobą,
•   zamknij oczy i powiedz, z której strony słyszysz klaskanie w  ręce,
•   usiądź na krześle,
•   siedząc, dotknij lewą ręką – lewą piętę i jednocześnie prawą ręką – prawą piętę,
•   stań przodem do drugiej osoby i prawą ręką dotknij jej prawej ręki, potem lewej ręki.

ĆWICZENIE NR 17 
Podczas spaceru spróbuj zapamiętać jak najwięcej elementów otoczenia. 
Po powrocie do domu: 
•   1 etap – wypisz zapamiętane elementy otoczenia,
•   2 etap – narysuj mapę i zaznacz trasę pomiędzy domem a końcowym punk-

tem spaceru,
•   3 etap – zabierz na spacer kogoś znajomego i dając mu stworzoną przez siebie 

mapę pozwól, aby poprowadził was trasą twojego spaceru.

ĆWICZENIE NR 18
Napisz czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Gdy zdanie jest fałszywe, 
dopisz prawidłową odpowiedź:
 1.  Szewc naprawia buty. 
 2.  Wilk jest zwierzęciem chronionym. 
 3.  Śnieg pada w  lipcu. 
 4.  Stolica Francji to Paryż. 
 5.  Piasek jest zawsze żółty. 
 6.  Tydzień ma 6 dni. 
 7.  Jaskółka i bocian to ptaki. 
 8.  Serce służy do oddychania. 
 9.  Każdy rok ma 365 dni. 
10.  Numer do Straży Pożarnej to 998. 
11.  Kolejne trzy litery w alfabecie to B, C, D . 
12.  Pingwiny mieszkają na półkuli północnej. 
13.  Firma Ferrari została stworzona w Niemczech. 
14.  Góra Fuji znajduje się w Chinach. 
15.  W Polsce kadencja Prezydenta wynosi 5 lat. 
16.  Kolumna Zygmunta znajduje się w Warszawie. 
17.  Polska ma dostęp do Morza Bałtyckiego. 
18.  W  tęczy są kolory: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, gra-

natowy, fioletowy. 
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19.  Barbórka jest obchodzona 06 grudnia. 
20.  Anakonda jest wężem z  rodziny dusicieli. 

WARIANTY ODPOWIEDZI:
 1.  TAK
 2.  TAK
 3.  NIE – śnieg pada zimą
 4.  TAK
 5.  NIE – piasek może być czarny
 6.  NIE – tydzień ma 7 dni
 7.  TAK
 8.  NIE – do oddychania służą płuca
 9.  NIE – rok przestępny ma 366 dni
10.  TAK
11.  NIE – kolejne trzy litery w alfabecie to B, C, Ć
12.  NIE – pingwiny mieszkają na półkuli południowej 
13.  NIE – firma Ferrari została stworzona we Włoszech
14.  NIE – góra Fuji znajduje się w Japonii
15.  TAK
16.  TAK
17.  TAK
18.  TAK
19.  NIE – Barbórka jest obchodzona 04 grudnia
20.  TAK

ĆWICZENIE NR 19
Z podanych wyrazów ułóż zdania:
JEST  POLSKI  WARSZAWA  STOLICĄ
DWA  SIĘ  TRZY  RÓWNA  DODAĆ  PIĘĆ 
SIERPIEŃ  ROKU   ÓSMYM  JEST   MIESIĄCEM 
JABŁKO  OWOCE  I   ANANASY  TO 
SZEŚCIU  SIĘ  KOSTKA  SKŁADA  Z   LITER  WYRAZ
WATYKANIE   MIESZKA  PAPIEŻ  W 
RATUNKOWEGO  TO  TELEFONU  999 NUMER  POGOTOWIA 
TO  KANAREK  I   PTAKI    PAPUGA
MUZYCZNY  TO  INSTRUMENT   GITARA
MAJĄ   ŚLIWKI  I   PESTKI    WIŚNIE
PAŁAC KULTURY  I  SIĘ  ZNAJDUJE  NAUKI  W   WARSZAWIE 
NAPRAWIA   HYDRAULIK   KRANY
WŁOSY  MAJĄ   BRUNECI  CIEMNE 
TRUSKAWKOWE  LUBIĘ  PIEC CIASTO 
BIBLIOTECE   KSIĄŻKI  WYPOŻYCZAMY W
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ĆWICZENIE NR 20
Uzupełnij informacje: 
PODAJ TWOJE IMIĘ I NAZWISKO 
PODAJ DATĘ TWOJEGO URODZENIA 
PODAJ MIEJSCE TWOJEGO URODZENIA 
PODAJ MIEJSCE TWOJEGO ZAMIESZKANIA 
PODAJ IMIONA TWOICH RODZICÓW 
PODAJ NAZWISKO PANIEŃSKIE MATKI 
PODAJ IMIONA TWOICH DZIADKÓW 
PODAJ IMIĘ MĘŻA/ŻONY 
PODAJ IMIONA TWOICH DZIECI 

PODAJ IMIONA TWOICH WNUKÓW 

PODAJ DATĘ TWOICH IMIENIN 
PODAJ DATĘ IMIENIN TWOJEGO MĘŻA/TWOJEJ ŻONY 
PODAJ IMIĘ TWOJEGO PRZYJACIELA/PRZYJACIÓŁKI 
PODAJ DATĘ URODZENIE PRZYJACIELA/PRZYJACIÓŁKI 
PODAJ, JAKĄ SZKOŁĘ UKOŃCZYŁEŚ/AŚ 
PODAJ, JAKI ZAWÓD WYKONYWAŁEŚ/AŚ 
WYMIEŃ MIASTA POLSKI, KTÓRE ODWIEDZIŁEŚ/AŚ 

WYMIEŃ KRAJE, KTÓRE ODWIEDZIŁEŚ/AŚ 

WYMIEŃ TWOJE ULUBIONE SERIALE LUB FILMY 

WYMIEŃ TWOJE ULUBIONE KSIĄŻKI 

PODAJ IMIĘ I NAZWISKO PREZYDENTA POLSKI 
PODAJ, GDZIE ODBYŁY SIĘ OSTATNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE (LETNIE I ZIMOWE)

PODAJ, KTÓRA DRUŻYNA WYGRAŁA W OSTATNIM ROKU LIGĘ MISTRZÓW 

PODAJ WAŻNE WYDARZENIE, KTÓRE OSTATNIO MIAŁO MIEJSCE W POLSCE 

PODAJ WAŻNE WYDARZENIE, KTÓRE OSTATNIO MIAŁO MIEJSCE NA ŚWIECIE 
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ĆWICZENIE NR 21
Znajdź różnice między obrazkami:

ĆWICZENIE NR 22
Ile strzałek znajduje się na rysunku?
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ĆWICZENIE NR 23
Popraw błędy w tekście:

NAJSTARSI LUZIE NIE PAMIĘTALI JAKIEJ ZIMY. SINIEGU BYŁO POPAS, SAMOCHO-
DY JEŹDZIŁY SBECJATNIE WYDRĄRZONYMI TÓNELAMI, SIARZYSTY MRUZ PIEK 
W PALICZKI. TYLKO DZIECI BYŁY ZAHWYCONE – MATERIŁU NA ŚŃEŻNE FORTECE 
I BAŁWANY BYŁO W BRUD. POZA TYM WIELU OJCUW POWYDOBYWAŁO Z PIWIC 
KARMIKI DA PTAKÓW, WIENC MORZNA BYŁO OBSERWOWAĆ JAK GILE I SIKORKI 
PRACOWCIE WYDZIOBUJĄ SŁONINE I OKRÓCHY CHLEBA. ODŁOSY PTASICH SFA-
RÓW WYPEŁNŁY PARKI I SKFERY.

ĆWICZENIE NR 24 
Rozdziel słowa, zaznacz zdania i popraw błędy ortograficzne:

NAZACHUDODMURUROZCIĄGASIĘLASNAPOŁUDNIULERZYSPOKOJNEJEZIOROZ
ASILANEWODAMISTRUMIENINAPÓŁNOCYSĄWYSOKIEWZGURZAZBOCZAWZGÓ
RZAPOKRYWAJĄPOLAIŁĄKINAKTÓRYCHPASĄSIĘOWCENAWSCHODZIETAKŻERO 
SNĄLASY.

ĆWICZENIE NR 25
Z  liter ułóż nazwy kwiatów:
 1. K I F O E Ł – 
 2. U L P A N T I – 
 3. K T K O R O A S T – 
 4. A N S U C R J T A – 
 5. W  I P O A N I – 
 6. N A O M A L I G – 
 7. U S F K A J – 
 8. A C H I Y T N – 
 9. E R G B E A R – 
10. C A K N C I E Z E – 

WARIANTY ODPOWIEDZI:
1. fiołek    6. magnolia
2. tulipan    7. fuksja
3. stokrotka    8. hiacynt
4. nasturcja    9. gerbera
5. piwonia   10. kaczeniec

ĆWICZENIE NR 26
Z  liter ułóż nazwy państw:
 1. G J A R W U U – 
 2. Z A P I N A S I H – 
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 3. W  I A G R O N E – 
 4. T R U P O A G I L A – 
 5. A D I N N I A L F – 
 6. L G N A O M O  I – 
 7. B U Z  I K E N T A S – 
 8. D N E I  I – 
 9. S K L O P A – 
10. H Y C Z E C – 
11. N I A U M U R – 
12. O J S A R – 
13. A A A D N K – 
14. K S Y E K M – 
15. L I T R A A A S U – 

WARIANTY ODPOWIEDZI:
1. Urugwaj     9. Polska
2. Hiszpania    10. Czechy
3. Norwegia    11. Rumunia
4. Portugalia    12. Rosja
5. Finlandia    13. Kanada
6. Mongolia    14. Meksyk
7. Uzbekistan    15. Australia
8. Indie 

ĆWICZENIE NR 27
Rozwiąż zadania:
1. W  jednej torebce są cztery jabłka, w  drugiej o  siedem więcej. Ile jabłek jest 
w obu torebkach?

2. Andrzej ma cztery książki. A  Paweł trzy razy więcej niż Andrzej. Ile książek 
mają chłopcy razem?

3. Józek dostał na zeszyty 40 złotych, ale po drodze do sklepu zgubił dziewięć 
złotych. Kupił trzy zeszyty po siedem złotych. Ile dostał reszty?

4. Józek dostał na zeszyty 40 złotych, ale po drodze do sklepu papierniczego 
kupił lizaka za dziewięć złotych. Ile kupił zeszytów, jeżeli jeden kosztuje siedem 
złotych?
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ĆWICZENIE NR 28
Wykonaj działania arytmetyczne:
3 x 9 + 4 = 
5 x 6 + 7 = 
11 x 15 + 6 = 
3 x 9 + 7 = 
40 : 8 + 5 = 
36 : 6 + 7 = 
108 : 2 + 11 = 
17 x 4 + 8 = 
Który z wyników jest liczbą parzystą, a który nieparzystą?

ĆWICZENIE NR 29
Wymyśl jak najwięcej argumentów w odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Dlaczego warto mieszkać w mieście?
2. Dlaczego warto mieszkać na wsi?
3. Dlaczego warto spędzić wakacje nad morzem?
4. Dlaczego warto spędzić wakacje w górach?
5. Dlaczego warto nosić spodnie?
6. Dlaczego warto nosić spódnicę?
7. Dlaczego warto mieć psa?
8. Dlaczego warto mieć kota?
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Katarzyna Turek

ROLA muZyKOTERApII W ZAChOWAnIu 
SpRAWnOŚCI pSyChOFIZyCZnEJ 
u OSób STARSZyCh

Muzykoterapia – definicje

„Muzyka zmniejsza stres, łagodzi strach, 
dodaje energii i poprawia pamięć. 

Muzyka sprawia, że ludzie są mądrzejsi” 
Janette Vos,  

„The Music Revolution”

Zdjęcie 1. Instrumenty muzyczne wykorzystywane w muzykoterapii seniorów.

Współczesna medycyna korzysta z  różnych oddziaływań terapeutycznych 
w  celu szybszego powrotu do zdrowia pacjenta/podopiecznego oraz poprawy 
jego jakości życia. Muzyka coraz częściej stosowana jest jako niefarmakologicz-
ny środek wpływający na poprawę wybranych parametrów psychofizycznych 
(np. lęk, stres, ból, nastrój, samopoczucie, parametry kardiologiczne takie jak: 
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tętno czy zmienność rytmu zatokowego; hormony takie jak: kortyzol) w obsza-
rze klinicznym (Chen i wsp., 2013, Robb 2011). Stosowanie muzyki w celu osią-
gnięcia korzyści terapeutycznych posiada długą tradycję w  muzykoterapii. Już 
u starożytnych Greków, zwłaszcza u Pitagorasa, Arystotelesa i Platona, zauważyć 
można istotne interesowanie się muzyką jako środkiem leczniczym i wpływają-
cym na potencjał etyczno-wychowawczo-terapeutyczny. „[...] muzyka wywiera 
szczególny wpływ na duszę dzięki podobieństwu do jej konstytuowanej istoty, 
a ponadto muzyka może odtworzyć zachwianą harmonię naszej duszy” (Fubini 
2002) (Wigram i wsp. 2002; Fubini 2002). 

Współcześnie popularne metody oraz szkoły terapeutyczne stosują szeroki 
repertuar metod receptywnych, opartych na odbiorze muzyki przez słuchacza 
(np. relaksacja przy pomocy muzyki, reminiscencja muzyczna, łącząca muzykę 
z wcześniejszymi doświadczeniami i wspomnieniami słuchacza, Guided Imagery 
and Music – GIM – wyobrażenia kierowane muzyką) oraz aktywnych (śpiew, gra-
nie, muzykoterapia kreatywna, songwriting – pisanie piosenek, muzyka i  ruch). 
Obok psychoterapeutycznego oddziaływania muzyki, również dużym zaintere-
sowaniem cieszy się stosowanie muzyki w  działaniach okołooperacyjnych ze 
względu na przeciwbólowy i  przeciwlękowy charakter oraz w  opiece środowi-
skowej. Ważną kwestią jest pozytywny wpływ muzyki na wspieranie oraz po-
prawę dobrego samopoczucia w środowisku szpitalnym i środowiskowym (Ber-
natzky i wsp. 2011; Ellis i wsp. 2012).

Zdjęcie 2. Granie na bębnie.

Encyklopedia Muzyki przedstawia definicję Elżbiety Galińskiej: muzykotera-
pia to „systematyczne i metodyczne zastosowanie muzyki w procesie diagnozy, 
leczenia i  rozwoju osobowości […]. W  odniesieniu do głównych jej zakresów, 
tj. psychiatrii i  pedagogiki specjalnej, muzykoterapia oznacza formę psychote-
rapii i  reedukacji, posługującą się muzyką i  jej elementami […] jako środkami 
ekspresji emocjonalnej i  komunikacji niewerbalnej. Muzyka w  muzykoterapii 
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rozumiana jest nie jako gotowy, zewnętrzny obiekt, lecz jako wewnętrzny pro-
ces zachodzący w człowieku, a wyrażający się w postaci indywidualnego języka 
i  zachowania muzycznego. […] Stanowi ona [muzyka] ogniwo pośredniczące 
w  relacji terapeutycznej, rozumianej jako interakcje między pacjentem a  tera-
peutą lub otoczeniem […]” (Galińska 2001). Definicja ta podkreśla psychote-
rapeutyczną rolę muzykoterapii, jak również znaczenie relacji terapeutycznej 
muzykoterapeuta – uczestnik muzykoterapii/pacjent.

Wszelkie aktywne formy, takie jak granie na instrumencie, śpiewanie, two-
rzenie piosenek, pisanie tekstów do znanych melodii, improwizowanie, akom-
paniowanie, tworzenie utworów muzycznych oraz ich nagrywanie, mogą być 
zarówno spontaniczną formą wyrazu, jak również kierowaną przez terapeutę 
techniką, w której uczestnik muzykoterapii podąża za instrukcjami muzykotera-
peuty. Techniki muzykoterapii receptywnej oparte są głównie o  percypowanie 
(słuchanie, doświadczanie) muzyki lub dźwięków wcześniej nagranych lub gra-
nych na żywo przez terapeutę (Mrázová i Celec 2010).

Światowa Federacja Muzykoterapii (The World Federation of Music Therapy – 
WFMT) proponuje następujące wyjaśnienie pojęcia muzykoterapia: „[Muzykote-
rapia] jest profesjonalnym/zawodowym stosowaniem muzyki i  jej elementów 
jako interwencji w  medycznych, edukacyjnych i  naturalnych/codziennych [...] 
środowiskach z  klientami indywidualnymi, grupami, rodzinami i  społecznościa-
mi poszukującymi możliwości zoptymalizowania jakości życia i poprawy fizycz-
nego, społecznego, emocjonalnego, intelektualnego i duchowego zdrowia oraz 
dobrostanu. Badania, praktyka i edukacja oraz trening kliniczny w muzykoterapii 
oparte są o  profesjonalne standardy, odpowiednie dla kontekstu kulturalnego, 
społecznego i  politycznego” (Konieczna-Nowak 2013). Definicja ta podkreśla 
znaczenie muzyki oraz elementów dzieła muzycznego takich jak rytm, melodia, 
harmonia, tempo, artykulacja. Muzyka i jej elementy są narzędziem, którym po-
sługuje się muzykoterapeuta realizując cele terapeutyczne. Ważną rolę odgrywa 
profesjonalizm wszystkich sfer profesji – zarówno praktyka muzykoterapeutycz-
na, jak i  badania naukowe oraz elementy edukacyjne. Profesjonalizm jest tutaj 
podkreślany w  celu uniknięcia łączenia muzykoterapii z  działaniami paramuzy-
koterapeutycznymi, których wyniki nie zostały poparte badaniami naukowymi, 
a zatem nie są wiarygodne w świecie nauki.

Aby jeszcze bardziej podkreślić podstawy naukowe w definiowaniu muzyko-
terapii, warto przytoczyć definicję Amerykańskiego Stowarzyszenia Muzykotera-
pii (American Music Therapy Assosiation – AMTA): „Muzykoterapia jest klinicznym 
i  opartym na dowodach użyciem interwencji muzycznych, po to, by osiągnąć 
zindywidualizowane cele w  ramach terapeutycznej relacji z  akredytowanym/
posiadającym kwalifikacje terapeutą, który ukończył zaaprobowany kurs muzy-
koterapii” (Konieczna-Nowak 2013).

Kenneth Bruscia, światowej sławy muzykoterapeuta, profesor z Temple University 
definiuje muzykoterapię następująco: [Muzykoterapia] jako wiedza i  praktyka jest 
transdyscyplinarną hybrydą dwóch dziedzin, muzyki i terapii, z których obie posia-
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dają niejasne granice i same w sobie są trudne do zdefiniowania; jako fuzja muzyki 
i  terapii jest jednocześnie sztuką, nauką i  procesem interpersonalnym; jako forma 
terapeutyczna jest niezwykle zróżnicowana w  zastosowaniach, celach, metodach 
i orientacjach teoretycznych; jako światowa tradycja pozostaje pod wpływem różnic 
kulturowych; jako dyscyplina i  profesja posiada podwójną tożsamość; jako młoda 
dziedzina jest wciąż w procesie stawania się (Bruscia 1998; Konieczna-Nowak 2013).

Zdjęcie 3. Instrumenty perkusyjne używane w muzykoterapii  
– bęben (po lewej stronie) oraz grupa różnokolorowych bębnów wraz  

z bębenkiem baskijskim (tamburynem koloru czerwonego) po prawej stronie.

Wybrane modele i metody muzykoterapii
•   Muzykoterapia Nordoff-Robbins  

To podejście, w którego centrum znajduje się potencjał twórczy człowieka. 
Autorami tej metody są Paul Nordoff i Clive Robbins. W procesie muzyko-
terapeutycznym terapeuta oraz pacjent/uczestnik biorą udział w improwi-
zacji muzycznej. Improwizacja i  muzykowanie stanowią podstawę pracy 
terapeutycznej. Terapeuta pozostawia uczestnikowi dużą przestrzeń do 
muzykowania, od wyboru instrumentu po improwizację głosem – dzięki 
temu znaleźć można wiele przestrzeni do ekspresji oraz kreatywności. Me-
toda stosowana jest indywidualnie oraz grupowo (Procter i Bryndal 2012).

•   Guided Imagery and Music (GIM)  
Metoda zwana jako Wizualizacja Kierowana Muzyką. Jej twórcą jest Hellen Lind- 
quist Bonny, amerykańska muzykoterapeutka i skrzypaczka. Metoda sięga do 
teorii Carla Junga. Słuchanie muzyki ma za zadanie pobudzać wyobraźnię. 
Metoda posiada duży potencjał w odblokowaniu emocjonalnym poprzez wy-
korzystanie muzyki i  jej niewerbalnego, pozajęzykowego charakteru. 
Klasyczny przebieg sesji Guided Imagery and Music (GIM) składa się z  4 
części:
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I – preludium.
II – indukcja.
III – muzyczna podróż.
IV – postludium.
Bonny Method of Guided Imagery of Music pozwala na wykorzystanie do-
świadczenia ludzkiego, zarówno psychofizycznego, jak i  emocjonalnego, 
duchowego oraz zbiorowej nieświadomości. Metoda ta często nazywana 
jest psychoterapią muzyczną. Terapia GIM przynosi dobre efekty w zakresie 
zmiany nastroju, uzyskiwania lepszego wglądu we własne problemy czy 
zachowania, poprawy samooceny, zmniejszenia napięcia fizycznego. Z  re-
guły jest to terapia indywidualna, chociaż można spotkać jej modyfikacje 
w pracy z grupą (Stachyra 2012).

•   Mobilna Rekreacja Muzyczna
Metoda opracowana przez polskiego lekarza i  muzykoterapeutę Macieja 
Kieryła. Jest ona uporządkowanym zbiorem ćwiczeń ruchowych, rytmicz-
nych, oddechowych, treningu wyobraźni i działań relaksacyjnych stymulo-
wanych różnorodną muzyką. Nawiązuje do rytmów biologicznych człowie-
ka (oddech, miarowa akcja serca) i codziennych zachowań (krok marszowy, 
klaskanie, ziewanie, przeciąganie się).
Model Mobilnej Rekreacji Muzycznej składa się z  kilku etapów, których 
kolejność nie jest sztywna – stałe pozostają pierwszy i  ostatni etap, nato-
miast środkowe mogą ulec zamianom w zależności od sposobu reagowa-
nia uczestników zajęć i ich stanu psychofizycznego (stąd nazwa „mobilna”). 
Poszczególne etapy zajęć przeplatane są ćwiczeniami oddechowymi. 
Szczegółowy schemat Mobilnej Rekreacji Muzycznej:
  Etap 0 – zebranie informacji o uczestniku zajęć/pacjencie
  Etap I – uruchomienie
  Etap II – zrytmizowanie
  Etap III – odreagowanie
  Etap IV – uwrażliwienie
  Etap V – relaksacja
  Etap VI – aktywizacja łagodna
  Etap VII – aktywizacja dynamiczna
  Etap VIII – rozmowa.

Stosując Mobilną Rekreację Muzyczną należy pamiętać, iż rodzaj schorze-
nia, choroby oraz jej nasilenie wyznacza intensywność działań oraz dobór 
ćwiczeń (Kierył 2012).

•   Muzykoterapia neurologiczna (Neurologic Music Therapy – NMT)
Definiowana jest jako terapeutyczne zastosowanie muzyki w poznawczych, 
czuciowych oraz ruchowych dysfunkcjach wywołanych uszkodzeniami lub 
chorobami układu nerwowego (Galińska 2012). Za twórcę muzykotera-
pii neurologicznej uważa się prof. Michaela H. Thauta – muzykoterapeutę 
i  neurofizjologa. W  tworzeniu koncepcji pomagał mu zespół interdyscypli-



60SpRAWny umy SŁ…

narny, w skład którego wchodzili: neurolog Gerald McIntosh, fizjoterapeuta 
Ruth Rice, biomechanik Gary Kenyon i  muzykoterapeutka Corene Thaut. 
W 2002 roku powstała Akademia Muzykoterapii w Neurologii im. Roberta F. 
Unkefera. W  kursach muzykoterapii neurologicznej mogą uczestniczyć nie 
tylko muzykoterapeuci, ale również przedstawiciele innych terapeutycznych 
profesji. Koncepcja Muzykoterapii neurologicznej (NMT) opiera się na kilku 
założeniach: jest to stosowanie muzyki w poznawczych, czuciowych i rucho-
wych dysfunkcjach w  przebiegu chorób i  uszkodzeń układu nerwowego; 
jest ona oparta na neurofizjologicznym modelu odbioru i  tworzenia mu-
zyki i  jej wpływu na mózg; techniki NMT są potwierdzone naukowo; ukie-
runkowane na osiąganie pozamuzycznych celów – celów terapeutycznych; 
techniki zostały wystandaryzowane zgodnie z terminologią oraz klinicznym 
zastosowaniem, skoncentrowane na potrzebach pacjentów. Zastosowanie 
muzykoterapii neurologicznej obejmuje obszar rehabilitacji:

  sensomotorycznej
  poznawczej
  terapii zaburzeń mowy (Bukowska 2012).

Stosowanie muzykoterapii neurologicznej wpływa na: poprawę siły mię-
śniowej górnej i  dolnej części tułowia oraz koordynacji; poprawę jakości 
chodu, poprawę aktywności wielozadaniowej, poprawę relacji społecznych; 
poprawę skupienia na zadaniu, poprawę pamięci, poprawę komunikacji 
i mowy (Bukowska 2012).

•   Muzykoterapia społecznościowa (ang. Community Music Therapy) dotyczy 
pracy muzykoterapeutycznej, która ma miejsce w  społeczności, czyli poza 
instytucją taką jak szpital czy szkoła, w  myśl upowszechniania usług tera-
peutycznych poza instytucjami. Proces ten jest określany mianem dezinsty-
tuonalizacja (Tyson 1973). Inna koncepcja mówi o muzykoterapii społeczno-
ściowej w znaczeniu muzykoterapeuty pracującego ze społecznościami oraz 
w  dążeniu do społeczności (sieć osób, wśród których mogą istnieć więzi, 
począwszy od rodzinnych, poprzez czysto przypadkowe). Muzykoterapia 
społecznościowa postrzega muzykę oraz zdrowie jako kwestie społeczne. 
Obejmuje zarówno pracę indywidualną, jak i grupową (Procter 2012).

Oprócz omówionych powyżej pokrótce modeli/metod w muzykoterapii wyróżnia się:
•   muzykoterapię zorientowaną analitycznie,
•   muzykoterapię behawioralną,
•   Muzykoterapię Benenzona,
•   Portret Muzyczny Elżbiety Galińskiej,
•   Koncepcję muzykoterapeutyczną Christopha Schwabe,
•   Muzykoterapię Orff,
•   muzykę w medycynie (music in medicine).



SpRAWny umy SŁ…61

Profilaktyczne i społeczne znaczenie muzyki, ruchu i  tańca 
u seniorów

Zajęcia grupowe z  użyciem muzyki u  seniorów dają możliwość wspólnego 
przeżywania emocji, omawiania ich, odczytywania znaczeń, jakie niesie ze sobą 
słuchanie i  tworzenie muzyki oraz kreowania wyobrażeń do wysłuchanej mu-
zyki. Daje to możliwość zbudowania relacji w  grupie. Systematyczne spotkania 
muzykoterapeutyczne stają się dla uczestników terapii przestrzenią doświad-
czania wsparcia ze strony osób z  podobnymi doświadczeniami czy problema-
mi. „Muzykoterapia grupowa wprowadza również elementy współzawodnictwa, 
motywacji, chęć współpracy z  innymi, przełamuje barierę kontaktu i  trudności 
w  komunikacji werbalnej i  pozawerbalnej. Pozytywny wpływ wspólnej terapii 
obserwowany jest w  różnych grupach wiekowych, począwszy od dzieci, aż po 
seniorów” (Bukowska 2016).

Maciej Kierył, twórca Mobilnej Rekreacji Muzycznej, podaje iż celem profilaktyki 
muzycznej jest: 

•   zmniejszenie napięcia psychofizycznego, 
•   integracja,
•   poprawa komunikacji w grupie,
•   pogłębienie wrażliwości kulturowej,
•   nauczenie autorelaksacji,
•   poznanie nowych form aktywizacji,
•   usprawnienie pracy i nauki (Kierył 2004).

Zdjęcie 4. Grupa seniorów podczas zajęć grupowych z muzykoterapii.
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Wspólne muzykowanie, wspólny ruch, taniec daje możliwość przeżywania 
emocji, wrażeń, odreagowania, ale przede wszystkim doświadczania poczucia 
wspólnoty. Razem łatwiej jest tańczyć – podobnie – razem łatwiej jest przecho-
dzić przez różne, nie zawsze łatwe, momenty bycia coraz starszym czy chorym. 
Taniec, muzyka i  ruch integrują i dają poczucie bezpieczeństwa. W bezpiecznej 
sytuacji senior czuje się komfortowo, łatwiej uczy się np. nowych kroków tań-
ca, wie, że może polegać na pozostałych osobach w  grupie. Wspólny taniec 
mobilizuje do bycia aktywnym, jest pewnego rodzaju wyzwaniem, daje poczu-
cie odnoszenia sukcesu. Dodatkowo jest formą odreagowania oraz wspaniałej 
zabawy, dzięki której można nie tylko ćwiczyć ciało i  usprawniać jego funkcje 
psychomotoryczne, ale także aktywnie zrelaksować się.

Rola muzyki jako formy pomocy w  aktywizacji psychospołecznej człowieka 
dotyczyć może kilku obszarów. Muzyka pozwala na odreagowanie napięć fizycz-
nych i/lub psychicznych, które mogą powodować choroby psychosomatyczne. 
Daje możliwość ćwiczenia przyjmowania odpowiednich postaw ciała i  reago-
wania na stres. Dzieje się tak w  związku z  rozwijaniem umiejętności osiągania 
odprężenia psychofizycznego oraz koncentracji.

Muzyka powoduje zwiększenie poczucia więzi międzyludzkich, ich przyna-
leżności do pewnej grupy, często służy integracji. Przykładowo – powstawanie 
zespołów, chórów, orkiestr profesjonalnych, jak również amatorskich – ukazuje, 
w  jaki sposób muzyka stawać się może obszarem do wspólnej pracy, działania, 
do przynależności grupowej, a  dzięki temu pozwala na doświadczanie więzi 
z  innymi ludźmi, poprawia relacje z  otoczeniem, umożliwia dostęp do nowych 
przeżyć czy umiejętności. 

Muzyka integruje różne środowiska, daje możliwości porozumienia się mię-
dzy ludźmi w  sposób niewerbalny, nie ogranicza ze względu na wiek, pocho-
dzenie, wyznanie, poglądy. „Kontakt z  muzyką może czynić życie bardziej sen-
sownym, mieć wpływ na satysfakcję życiową, zadowolenie z  życia. Kontakt ten 
uwrażliwia człowieka na inne działania kulturowe, takie jak malarstwo, literaturę, 
teatr, film” (Kukiełczyńska–Krawczyk 2011). 

Muzykoterapia społecznościowa postrzega muzykę oraz zdrowie jako kwe-
stie społeczne. „Kiedy co najmniej dwie osoby w  pokoju uczestniczą w  jakiejś 
formie muzykoterapii, to muzyka jest czymś, co robią razem, nawet jeśli razem 
tylko słuchają nagrań muzycznych” (Procter 2012). Muzykoterapia jest społecz-
na na wiele sposobów: „dla większości ludzi muzyka przypomina im osoby, 
miejsca lub czas w  ich życiu. Dlatego znaczenie muzyki nie jest absolutne: to 
raczej produkt naszego doświadczania świata wokół nas i naszych relacji z inny-
mi ludźmi. Ponadto to, co czasami przyjmujemy jako „fakt” w dziedzinie muzyki, 
to w  rzeczywistości tylko konstrukcje kulturowe, w  których się wychowaliśmy 
w  ramach uspołeczniania. Tak więc nasze muzyczne doświadczanie to jedno-
cześnie coś indywidualnego i społecznego. Nawet kiedy tylko słuchamy muzyki 
sami, robimy to w  ramach złożonych kontekstów społecznych i  kulturowych” 
(Procter 2012).
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Muzyka jako zjawisko społeczne pozwala na rozwój relacji uczestnika muzy-
koterapii z  terapeutą, umożliwia muzyczne interakcje osób w  grupie, a  to po-
zwala na stwarzanie możliwości do nawiązywania kontaktów interpersonalnych 
(Bryndal i Procter 2012).

Formy zajęć muzycznych stosowanych w terapii osób 
z problemami poznawczymi – śpiewanie, tworzenie, słuchanie 
muzyki, granie na instrumentach, taniec, muzyka i  ruch

W interwencjach z zastosowaniem muzyki wyróżnia się:
•   muzykoterapię aktywną
•   muzykoterapię receptywną.

Zdjęcie 5. Wspólne granie na instrumentach.

Muzykoterapia aktywna to wszelkie działania muzyczne związane z grą na 
instrumentach, tworzeniem muzyki, śpiewem, improwizacją wokalną i  instru-
mentalną, muzyką i ruchem, tańcem. Wszelkie aktywne formy, takie jak granie na 
instrumencie, śpiewanie, tworzenie piosenek, pisanie tekstów do znanych me-
lodii, improwizowanie, akompaniowanie, tworzenie utworów muzycznych oraz 
ich nagrywanie, mogą być zarówno spontaniczną formą wyrazu, jak również 
kierowaną przez terapeutę techniką, w  której uczestnik zajęć/pacjent podąża 
za instrukcjami muzykoterapeuty (Mrázová i Celec 2010).

Muzykoterapia receptywna dotyczy najczęściej słuchania muzyki, relaksacji 
do muzyki, relaksacji do muzyki z  wizualizacją, technik wizualizacji do muzyki 
(muzyka staje się punktem odniesienia do tworzenia różnego rodzaju wyobra-
żeń – swobodnych lub w  ramach jakiegoś tematu przewodniego), reminiscen-
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cji muzycznej (muzyka służy pobudzaniu skojarzeń i  odwołań do osobistych 
doświadczeń i przeżyć). Techniki muzykoterapii receptywnej oparte są głównie 
o  doświadczanie muzyki lub dźwięków wcześniej nagranych lub granych na 
żywo przez terapeutę (Mrázová i Celec 2010).

Zdjęcie 6. Relaksacja do muzyki.

Inicjatywy muzyczne z zastosowaniem muzyki w celu terapeutycznym spoty-
kamy w literaturze w różnym zestawieniu, ich najczęściej spotykane formy to ak-
tywizujące śpiewanie, granie na instrumentach oraz taniec. Ważny jest również 
reminiscencyjny charakter muzyki, ponieważ pozwala na wytworzenie osobistej 
relacji pomiędzy muzyką a odbiorcą (Ruda i Rymaszewska 2012).

Do często spotykanych działań muzycznych w  terapii osób z  problemami po-
znawczymi można zaliczyć:

•   wspólne śpiewanie (szczególnie znanych pieśni),
•   wspólne granie na instrumentach muzycznych,
•   tworzenie piosenek,
•   reminiscencja muzyczna,
•   muzyka i  ruch,
•   tańce ludowe, tańce towarzyskie, integracyjne,
•   słuchanie muzyki,
•   zajęcia z muzyką w tle,
•   improwizacja terapeutyczna,
•   terapia wibroakustyczna (Ridder 2002).

Muzyka w terapii osób z problemami poznawczymi może pełnić funkcje:
•   regulacyjne,
•   ewaluacyjne,
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•   stymulujące,
•   komunikacyjne.

W  podejściu ewaluacyjnym sesje muzykoterapeutyczne mogą posłużyć 
ocenie funkcji poznawczych lub motorycznych, jak również obserwacji budo-
wania relacji z  innymi osobami, jeśli w zajęciach uczestniczy kilku seniorów lub 
w sesji bierze udział rodzina, znajomi lub personel ośrodka. 

Podejście regulacyjne polega na użyciu muzyki w celu zmiany nastroju lub 
zachowania. Muzyka odtwarzana w  trakcie posiłku może regulować czas spę-
dzony na jedzeniu. Słuchanie odpowiednio dobranej muzyki może poprawić 
długości snu, a słuchanie indywidualnie dobranych, znanych utworów muzycz-
nych zmniejszyć może objawy pobudzenia w różnych sytuacjach (Ridder 2008). 

W podejściu stymulującym istotną rolę odgrywa aktywizujące działanie mu-
zyki. Muzyka i  ruch, taniec z  muzyką na żywo, wspólne granie oraz śpiewanie, 
czy też tworzenie piosenek poprawiają orientację w rzeczywistości, wpływają na 
zwiększenie aktywnego uczestnictwa w  innych zajęciach, szczególnie w aktyw-
nościach dnia codziennego (ADL – activities of daily living) oraz innych formach 
terapii (terapii zajęciowej, fizjoterapii). Poprawiają również umiejętności społecz-
ne, a  co za tym idzie – wpływają na poprawę jakości życia w  wielu aspektach 
(Ridder 2008). Zajęcia muzykoterapeutyczne mogą skupiać się na ćwiczeniu 
funkcji poznawczych (Bruer, Spitznagel, Cloninger 2007) oraz podtrzymywaniu 
funkcji sprawnego słownego komunikowania się (Aldridge 2004; Aldridge 2001).

W podejściu komunikacyjnym muzykoterapia wspomaga komunikację oso-
by cierpiącej na zaburzenia poznawcze z otoczeniem (Gaertner 2003). Uczestnik 
muzykoterapii brany jest pod uwagę jako jednostka posiadająca emocje, kultu-
rową tożsamość, psychospołeczne potrzeby oraz indywidualną biografię.

Śpiew terapeutyczny poprawia relacje osoby chorej z  innymi, często na 
bardzo osobistym poziomie. Forma ta daje możliwość wyrażenia się w  bardzo 
prosty i  pozytywny sposób. Wybór osobistych piosenek związanych z  histo-
rią uczestnika zajęć/pacjenta może wpłynąć na poprawę rozpoznawania, a  im 
mocniej utwór jest nacechowany emocjonalnie, tym większa szansa na reakcję 
uczestnika. Podczas muzykoterapii osoba chora ma szansę na dzielenie się sil-
nymi uczuciami wywołanymi przez znany utwór/pieśń, związanymi z  autobio-
grafią, z  innymi osobami, miejscami czy wspomnieniami (Ridder 2008). Istotną 
rolę w tym procesie odgrywają znane i  lubiane piosenki, szczególnie te łączące 
daną osobę z przeszłością – pieśni patriotyczne, ludowe, regionalne, biesiadne, 
religijne, utwory śpiewane w szkole, piosenki śpiewane w domu przez dziadków 
lub rodziców, kołysanki, kolędy. Początkiem do nawiązania procesu komunikacji 
może być wywołanie wspomnienia w momencie, gdy fragment znanego utwo-
ru/pieśni zostanie zagrany, odsłuchany lub zaśpiewany (Ruda i  Rymaszewska 
2012).
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Wybrane techniki muzykoterapeutyczne stosowane 
w muzykoterapii osób z otępieniem

Stosowanie znanej muzyki, szczególnie wokalnej, (ang. familiar song) dosko-
nale sprawdza się w  terapeutycznej pracy z  seniorem cierpiącym na choroby 
otępienne. Celem muzykoterapii jest przede wszystkim aktywizacja emocjonal-
na, doświadczenie pozytywnych przeżyć oraz podtrzymanie, na miarę możliwo-
ści chorego, aktywności „tu i  teraz” (Ruda i  Trypka 2013; Ruda i  Rymaszewska 
2013). Muzyka wzbudza wspomnienia seniora, pozwala na odnowienie tych 
wspomnień, które towarzyszyły mu w  ciągu całego życia (Ruda i Trypka 2014). 
Szczególne znaczenie mają tutaj pieśni znane: piosenki z dzieciństwa, z młodo-
ści, pewnego rodzaju „przeboje”, pieśni ludowe, patriotyczne, biesiadne, pieśni 
religijne, kolędy oraz inne, które mogą mieć jakieś znaczenie dla konkretnej oso-
by. Dużą wartość mają utwory wokalne charakterystyczne dla młodości oraz 
dojrzałości seniora, typowe dla jego pokolenia, w  określonym kręgu kulturo-
wym oraz przedziale wiekowym, kiedy był najbardziej aktywny i  np. czynny 
zawodowo. Znane piosenki pobudzają wspomnienia, a  melodie pozwalają na 
przypomnienie sobie tekstu. Taka sytuacja wpływa na budowanie przez seniora 
pozytywnego obrazu siebie, wzmacnia jego kompetencje w  zakresie przeżyć 
emocjonalnych i utrwala je. 

Technika uzupełniania luk w  tekście (ang. fill in the blank) zapewnia se-
niorowi poczucie powodzenia, możliwości zrealizowania zadania z pozytywnym 
rezultatem, a przy okazji jest doskonałą formą gry i  zabawy. 

Ważną kwestią jest, aby podać odpowiednią instrukcję wykonania zadania. 
Należy wcześniej zdecydować, czy podopieczny wykonuje ćwiczenie sam, czy 
z  pomocą innych osób (np. z  członkiem rodziny, z  opiekunem lub z  innym se-
niorem), czy może z całą grupą (jeśli prowadzone są zajęcia grupowe). Przekaza-
nie informacji na temat sposobu wykonania ćwiczenia powinno być przystępne 
i  klarowne, tak aby rozwiać ewentualne obawy seniora, że zadanie przekracza 
jego możliwości (niektórzy mogą niepokoić się, że jest to pewnego rodzaju 
sprawdzian z  zapamiętywania lub z  pisania, co może negatywnie wpływać na 
ich udział w zajęciach). 

Ważny jest również dobór odpowiedniego repertuaru muzycznego – odpo-
wiedniej piosenki i  odsłuchanie jej nagrania. Dobrze sprawdzają się oryginalne 
wykonania znanych pieśni i  melodii. Inną istotną kwestią jest przygotowanie 
tekstu o odpowiedniej wielkości czcionki oraz miejsca i narzędzi do pracy (stół, 
długopis, flamaster), jak również upewnienie się, czy senior, który za chwilę weź-
mie udział w zajęciach, posiada okulary i  czy będzie z nich korzystał. 

Zajęcia mogą rozpocząć się krótkim wywiadem/rozmową z uczestnikami na 
temat ulubionych pieśni, a następnie muzykoterapeuta przygotowuje tekst z lu-
kami do uzupełnienia. Należy też wziąć pod uwagę stopień sprawności seniora 
i  jego możliwości w zakresie czytania oraz pisania (Robb 1996). 
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Początkowo warto przygotować krótszą pieśń lub wybrać jedną zwrotkę z re-
frenem, tak aby sprawdzić, czy uczestnik zajęć nie będzie zbyt zmęczony. Na-
stępnie można stopniowo zwiększać stopień trudności np. poprzez dodawanie 
kolejnych zwrotek lub przygotowanie większej ilości luk w  tekście pieśni. 

Przykład pieśni patriotycznej, opracowanej przez muzykoterapeutę z  wyko-
rzystaniem techniki uzupełniania luk w  tekście: 

Oryginał

Bartoszu, Bartoszu (Krakowiak 
Kościuszki)
I Bartoszu, ,
 Oj nie traćwa nadziei.
 Oj nie traćwa 

Bóg pobłogosławi,
Ojczyznę nam 
Bóg pobłogosławi,
Ojczyznę nam zbawi.

II Tam w górę, 
Poglądaj do Boga,
Poglądaj do ,
Większa miłość Jego,
Niźli przemoc 
Większa miłość ,
Niźli  wroga.

III Nauczył Kościuszko
Pod Racławicami,
Pod ,
Jak siekierą, kosą,
Rozprawiać z 
Jak siekierą, ,
Rozprawiać z wrogami.

Zastosowanie techniki uzupełniania 
luk w tekście
Bartoszu, Bartoszu (Krakowiak 
Kościuszki)
I Bartoszu, Bartoszu,
 Oj nie traćwa nadziei.
 Oj nie traćwa nadziei.

Bóg pobłogosławi,
Ojczyznę nam zbawi.
Bóg pobłogosławi,
Ojczyznę nam zbawi.

II Tam w górę, tam w górę,
Poglądaj do Boga,
Poglądaj do Boga,
Większa miłość Jego,
Niźli przemoc wroga.
Większa miłość Jego,
Niźli przemoc wroga.

III Nauczył Kościuszko
Pod Racławicami,
Pod Racławicami,
Jak siekierą, kosą,
Rozprawiać z wrogami.
Jak siekierą, kosą,
Rozprawiać z wrogami.

Źródło: Urbańska, Szcześniak, Rymaszewska, Dröes. Przewodnik o  tworzeniu Centrów  
Spotkań dla osób z  otępieniem i  ich opiekunów, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 171, 174.

Uzupełnianie luk w  tekście znanych pieśni spotyka się wśród seniorów 
z  dużym powodzeniem oraz chęcią udziału w  tego rodzaju zajęciach. Seniorzy 
z  problemami poznawczymi są najczęściej pokoleniem bardzo rozśpiewanym, 
znającym na pamięć po kilka, a  nawet kilkanaście zwrotek danej pieśni, a  za-
tem są w  tym zakresie ekspertami. Przy okazji uzupełniania tekstu pojawiają 
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się krótkie anegdoty z życia, historie związane np. z wojną lub z koniecznością 
przeprowadzki z  powodu przydziału do pracy itp. Tego rodzaju zajęcia z  wy-
korzystaniem muzyki wpływają na ćwiczenie wybranych funkcji poznawczych 
(pamięć, uwaga, myślenie, postrzeganie), jak również umiejętności społecznych 
(współpraca z  opiekunem, grupą) oraz emocjonalnych (Urbańska, Szcześniak, 
Rymaszewska, Dröes 2017). 

Przykładowe szablony do wykorzystania podczas zajęć muzykoterapeutycz-
nych znajdują się w  podrozdziale Techniki muzykoterapeutyczne z  wykorzy-
staniem śpiewu – przykładowe szablony z  tekstami pieśni do ćwiczeń funkcji 
poznawczych.

Technika tworzenia piosenek (ang. songwriting) wg Felicity Baker oraz Tony 
Wigram jest to „[…] proces tworzenia, komponowania i/lub nagrywania tekstu 
oraz muzyki przez klienta lub klientów i terapeutę podczas trwania terapeutycz-
nej relacji dedykowanej (przeznaczonej, zaadresowanej) psychologicznym, emo-
cjonalnym, poznawczym i komunikacyjnym potrzebom klienta” (Baker i Wigram 
2005). Krzysztof Stachyra natomiast określa tę metodę jako skuteczne narzędzie 
do wspomagania ekspresji emocjonalnej (wyrażania emocji i przeżyć) oraz inte-
rakcji społecznych, szeroko stosowaną w muzykoterapii (Stachyra 2013).

Zdjęcie 7. Teksty nowo powstałej piosenki do melodii „Gdy strumyk płynie z wolna”.

Terapeutyczne tworzenie piosenek pozwala na: „sformułowanie indywidual-
nego przekazu, wspomaga komunikację ze światem zewnętrznym, uczy plano-
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wania decyzji i  brania za nie odpowiedzialności” (Bukowska 2016), jak również 
na „zwiększenie spójności grupy, tak zwanej współpracy w  grupie, wzmacnia-
nie autoekspresji [wyrażania siebie], podnoszenie samooceny, pokazanie swo-
ich zdolności (pomysłowość), pracę z  treściami wypartymi, pogłębienie wglą-
du w  uczucia i  potrzeby swoje, jak i  innych osób w  grupie” (Stachyra 2012). 
Tworzenie piosenek daje możliwość doświadczenia kontroli nad własną osobą 
i  własnymi działaniami, rozwijania pewności siebie, jest to nauka dokonywania 
wyborów, uzewnętrzniania myśli, fantazji i  emocji, to klarowanie myśli i  uczuć, 
co ułatwia zrozumienie samego siebie (Stachyra 2012). 

Przykładem zastosowania techniki songwriting jest „Wiosenna piosenka 
z  Ciepłej”, która powstała w  ramach zajęć muzykoterapeutycznych w  Centrum 
Spotkań Meetingdem Dziennego Domu Pomocy Na Ciepłej, mieszczącego się 
na ulicy Ciepłej 15b we Wrocławiu. Została ona ułożona do popularnej melodii 
znanej piosenki „Gdy strumyk płynie z wolna”.

Proces tworzenia piosenki składał się z  kilku etapów i  trwał przez ok. 2–3 
tygodnie:

1.  wybranie przez seniorów piosenki, do której zostanie ułożony nowy tekst. 
Na tym etapie albo pada wiele propozycji albo przeciwnie – zdarza się, że 
grupa nie ma energii i  trudno jest wybrać coś konkretnego. Wtedy muzy-
koterapeuta pomaga, proponuje kilka różnych tytułów, lub może zapropo-
nować „konkurs” na najczęściej pojawiający się tytuł znanej piosenki i każdy 
senior ma za zadanie na karteczce zapisać przynajmniej jeden tytuł. Spo-
śród wytypowanych piosenek wygrywa ta, która była wybierana najczęściej. 
W przypadku uczestników, którzy mają problem z pisaniem – muzykotera-
peuta lub opiekun, jeśli jest na miejscu, lub inny pracownik uczestniczący 
w zajęciach pomaga indywidualnie i zapisuje podyktowany tytuł piosenki

2.  podział na podgrupy pracujące razem (po 3–4 osoby w  jednej podgru-
pie). Podziału można dokonać poprzez dobranie osób siedzących blisko 
siebie lub można zaproponować, by uczestnicy sami się dobrali w cztero-
osobowe zespoły. Podział na grupy jest pewnego rodzaju propozycją, by 
zaktywizować wszystkich seniorów biorących udział w zajęciach.   
Jeśli grupa jest danego dnia w dobrej kondycji i muzykoterapeuta stwier-
dzi, że wszyscy razem biorą wspólny udział w  układaniu nowego tekstu, 
jest to również możliwe. Ważne jest, aby każdy senior miał możliwość 
wykazania się inwencją twórczą oraz aby wiedział, że skutecznie może 
wykonać zadanie

3.  praca nad ułożeniem zwrotki/zwrotek piosenki. Na tym etapie można za-
proponować, aby tworzyć tekst piosenki, w  której znajdą się imiona se-
niorów pracujących we wcześniej wybranych podgrupach. W  ten sposób 
inspirację do tematów i  tekstu mogą nieść historie i  sytuacje z  życia se-
niorów, związane np. z pobytem w ośrodku (np. zabawa andrzejkowa lub 
wycieczka do parku itp.) 
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4.  po utworzeniu zwrotek, praca nad udoskonaleniem tekstu, np. ulepszanie 
rymów, dodanie „humorystycznych” wątków – w  tej części już cała grupa 
pracować może nad konkretnymi zmianami (tak było w  przypadku two-
rzenia piosenki przez seniorów z Centrum Spotkań Na Ciepłej)

5.  przepisanie na komputerze przez muzykoterapeutę tekstów i wydrukowa-
nie ich z uwzględnieniem odpowiedniej wielkości czcionki

6.  wspólne wykonanie nowo powstałej piosenki.

Dodatkowym elementem procesu powstawania piosenki było zaproszenie 
grupy muzyków – studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu, specjalności muzykoterapia do wspólnego wykonania oraz nagra-
nia piosenki z akompaniamentem gitary i skrzypiec. Zaproszenie muzyków oraz 
wspólne wykonanie utworu było bardzo ważnym wydarzeniem dla obydwu 
stron. Seniorom dało możliwość wymiany doświadczeń, jak również zrealizo-
wania się w szerszym aspekcie w obszarze nie tylko społecznym, ale i  sztuki. 

Rezultatem zastosowania techniki tworzenia piosenek (songwriting) może 
być przykładowy tekst powstałej piosenki pt. „Wiosenna piosenka z Ciepłej”:

Wiosenna Piosenka z Ciepłej
1. Gdy Andrzej idzie z wolna, Grażynka goni go,

A Józio stoi z boku, zachwyca nimi się,
A Józio stoi z boku, zachwyca nimi się, zachwyca się.

2. Iwonka jest zazdrosna, że oni lubią się,
Więc z Józiem się przytula, by było lepiej jej.
Więc z Józiem się przytula, by było lepiej jej, by było jej.

3. A morał z tego taki, gdy żona jest i mąż,
Niech się trzymają razem, dopóki z sobą są.
Niech się trzymają razem, dopóki z sobą są, dopóki są.

4. Elwira i Stanisław raz poszli w ciemny las,
A Zosia się zmęczyła, zasnęła szybko nam.
A Zosia się zmęczyła, zasnęła szybko nam, zasnęła nam.

5. Jadwiga i Halinka śpiewały sobie tak,
Że Władzia pozna pana i pójdą razem w świat.
Że Władzia pozna pana i pójdą razem w świat, w daleki świat.

6. Śpiewały dosyć długo, że aż znudziły się,
I chłopak naszej Władzi do Halinki przeniósł się.
I chłopak naszej Władzi do Halinki przeniósł się, ach, przeniósł się.
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7. Gdy Henie wraz z Marysią na spacer poszły w las,
Spotkały tam leśnika, co z Zosią kwiatki rwał.
Spotkały tam leśnika, co z Zosią kwiatki rwał, co kwiatki rwał.

8. A leśnik, gdy zobaczył te piękne Gracje trzy, 
Zostawił swe zajęcie i otwarł chaty drzwi.
Zostawił swe zajęcie i otwarł chaty drzwi, tej chaty drzwi.

9. Nie było tam Helenki, bo poszła wcześnie spać,
Nazajutrz piekła sernik, żeby nam wszystkim dać.
Nazajutrz piekła sernik, żeby nam wszystkim dać, nam wszystkim dać.

Źródło: „Wiosenna piosenka z  Ciepłej” ułożona do melodii „Gdy strumyk płynie z  wolna”, 
Muzykoterapia grupowa, Grupa Centrum Spotkań, maj 2017 [Dokumentacja własna].

Taniec, muzyka i  ruch

Choreoterapia jest metodą wykorzystania tańca i  ruchu w  celu uzyskania 
korzyści terapeutycznych. Zalicza się do jednej z  form arteterapii, czyli formy 
holistycznego, całościowego wspierania zdrowia poprzez sztukę. Bardzo sze-
roki wachlarz zastosowań oraz nieskomplikowanie użytych środków sprawia, 
iż choreoterapia jest metodą powszechną do wykorzystania. W  terapii osób 
starszych terapia tańcem zajmuje ważne miejsce pośród działań związanych 
z  muzyką. Wiele badań naukowych powstało na temat znaczenia choreotera-
pii, szczególnie tańców ludowych oraz towarzyskich, jak również muzyki i  ru-
chu (Ridder 2002).

Taniec, jako pewna powtarzalna i  rytmiczna synchronizacja ruchu pomiędzy 
ludźmi, może mieć pozytywny wpływ na relacje społeczne. Taniec może po-
prawiać nastrój i  powodować wiele radości i  zadowolenia (Guszkowska, 2006). 
Badania wykazują, iż taniec może stymulować mózg do aktywności w obszarze 
układu czuciowo-ruchowego związanego z  orientacją przestrzenną, planowa-
niem motorycznym i  równowagą (Gomes da Silva Borges i wsp. 2012).

Istnieje wiele możliwych form terapii tańcem, stosowane są tu: 
•   tańce etniczne,
•   tańce w kręgu,
•   tańce towarzyskie,
•   tańce ludowe,
•   tańce na krzesłach,
•   improwizacje taneczne,
•   techniki relaksacyjne,
•   techniki taneczne np. tango, zumba, salsa.
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Tańce w kręgu to forma choreoterapii nawiązująca do tańców ludowych z ca-
łego świata. Z reguły tańczy się w kręgu, ale czasami krąg może przekształcić się 
w „węże” lub „spirale” czy „linie”. Bardzo ważną kwestią jest fakt, że uczestnicy za-
jęć trzymają się razem – czasem seniorzy trzymają się za ręce, czasami chwytają 
pod łokcie lub obie ręce trzymają na ramionach sąsiadów po obu stronach (np. 
w greckich tańcach ludowych). Te różne warianty wykonywania tańców w kręgu 
dają terapeucie szansę dopasowania się z  repertuarem do grupy i  możliwości 
seniorów „tu i  teraz”, w  danym momencie, uwzględniając różny poziom samo-
poczucia psychofizycznego uczestników zajęć. 

Taniec w  kręgu stanowi dobry sposób na łagodzenie otępiennych objawów 
chorobowych, ponieważ przeciwdziała izolacji i wycofaniu seniora z otępieniem:

a)  uspokaja trudne emocje, takie jak irytacja, lęk,
b)  zmniejsza stres, 
c)  wpływa na polepszenie orientacji co do „tu i  teraz”,
d)  wpływa na wzrost zadowolenia, szczęścia, przyjemności,
e)  pozwala ćwiczyć pamięć krótkotrwałą (np. zapamiętywanie kroków),
f )  orientuje na inne osoby i dzięki temu wpływa na umiejętności społeczne,
g)  pozwala na aktywne działanie, przeciwdziała apatii i pasywności.

Taniec zwiększa aktywność społeczną, poprawia poczucie własnej skutecz-
ności i własnej wartości, wpływa na poprawę jakości życia seniora. 

Muzykoterapia dla osób w starszym wieku

Różnorodność działań muzycznych daje szeroki wachlarz możliwości w pracy 
muzykoterapeutycznej z  osobami starszymi. Muzykoterapia dla osób starszych 
będzie miała charakter profilaktyczny, z  dużym nastawieniem na jej społeczny 
wymiar. Niewątpliwie śpiew oraz taniec będą formami ważnymi oraz często spo-
tykanymi. Praca z osobami starszymi oznacza pracę z grupą bardzo zróżnicowa-
ną. W zależności od stopnia sprawności seniora oraz jego sytuacji życiowej (czy 
osoba jest samodzielna, czy mieszka w ośrodku, czy jest w stanie przyjść sama 
na zajęcia, jeśli zajęcia są w ośrodku – jakiego rodzaju jest to placówka – dzienny 
dom, czy może dom opieki całodobowej) zajęcia będą musiały mieć inną formę 
oraz inne cele terapeutyczne. Należy mieć na uwadze, iż wśród podopiecznych 
można spotkać osoby, które z  różnych względów dotychczas nie interesowały 
się specjalnie muzyką (np. wykonywana praca, nawał obowiązków domowych, 
ograniczony dostęp do zasobów muzycznych, brak nawyku słuchania muzyki 
itp.). Warto poznać zainteresowania muzyczne seniorów, ich doświadczenia (być 
może umiejętność gry na instrumencie muzycznym, śpiew w  chórze, w  zespo-
le muzycznym) oraz być otwartym na historie opowiedziane przy okazji prze-
prowadzania wywiadu na temat doświadczeń muzycznych. Można zetknąć się 
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również z  sytuacją odwrotną – na zajęciach muzykoterapeutycznych spotkać 
będzie można prawdziwych melomanów, którzy czerpią ogromną przyjemność 
z muzyki i  z dużą przyjemnością zaangażują się w zajęcia.

Przykładowe pytania, które mogą pomóc w  nawiązaniu rozmowy i  uzyskaniu 
informacji na temat doświadczenia muzycznego seniora:

•   Lubi Pan/Pani słuchać muzyki? Jakiej muzyki słucha Pan/Pani najchętniej? 
•   Bardzo podobają mi się utwory fortepianowe, a  Pan/Pani lubi ten instru-

ment?
•   Czy jest jakaś piosenka, która szczególnie utkwiła w Pana/Pani pamięci?
•   Czy chętnie ogląda Pan/Pani festiwale w Opolu i w Sopocie?
•   Moja mama zawsze chciała, żebym grała na akordeonie. Podoba się Panu/

Pani ten instrument?
•   Moja babcia często śpiewała mi kołysanki. A Pan/Pani lubi kołysanki?

Pytania powinny być tak zadawane, aby senior nie czuł się egzaminowany. 
Ważne jest, aby rozmowa była naturalna i nie skupiała się tylko na informacjach 
czysto muzycznych. Wśród osób starszych znajdzie się spora grupa zaintereso-
wanych muzyką, którzy z  dużym zaangażowaniem wezmą udział w  zajęciach 
z muzykoterapii. 

 

Zdjęcie 8. Koncert muzyczny w Dziennym Domu Na Ciepłej we Wrocławiu.

Proponowane zajęcia, które mogą sprawdzić się w  grupie seniorów, to na 
przykład klub dyskusyjny, gdzie można omawiać gatunki muzyczne, style  
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muzyczne, największe opery, operetki oraz musicale. W  centrum podejmowa-
nych działań powinna znaleźć się muzyka, a  zatem należy zwrócić uwagę, czy 
w  miejscu, gdzie organizujemy zajęcia, jest dostępny odpowiedni sprzęt mu-
zyczny/nagłośnieniowy oraz multimedialny (dźwięk i obraz).

Inną ciekawą formą mogą być koncerty muzyki na żywo. Taki koncert, odbywa-
jący się na przykład w Dziennym Domu Pomocy, powinien być ważnym wydarze-
niem, powinien zostać odpowiednio wcześniej ogłoszony (plakat, ulotki). Można 
poprosić seniorów, aby odpowiednio ubrali się na tę okazję, a  salę udekorować 
kwiatami i innymi ozdobami, aby uzyskać odpowiedni nastrój podczas wydarzenia.

Wspólne muzykowanie i  granie na instrumentach w  postaci utworzenia 
zespołu muzycznego może być kolejną formą pracy muzykoterapeutycznej 
z osobami starszymi. Szczególnie eksperymentowanie na instrumentach – gra-
nie głośno (forte) i cicho (piano), granie wspólne (tutti) oraz pojedynczo (solo), 
może okazać się doskonałym wstępem do założenia zespołu instrumentalne-
go i prowadzenia prób muzycznych z udziałem dyrygenta. Dyrygentem może 
być muzykoterapeuta i  jest wskazane, by na początku on pokazał wszelkie 
możliwości gry zespołowej. Tym niemniej przy wykonywaniu niektórych ćwi-
czeń muzykoterapeuta może zamienić się z uczestnikiem zajęć; ma to miejsce 
w  konkretnych sytuacjach i  służy osiąganiu konkretnych celów terapeutycz-
nych (np. możliwość zaprezentowania się osoby nieśmiałej na tle grupy, ćwi-
czenie koncentracji uwagi itp.).

Jedną z bardzo cenionych form muzykoterapii jest wspólne śpiewanie, które 
może iść w kierunku utworzenia zespołu wokalnego lub chóru. Wspólne śpiewa-
nie jest jedną z  form muzykoterapii aktywnej, która wpływa na poprawę orien-
tacji, koncentracji, pamięci i  uwagi. W  grupie kształtuje współdziałanie, odpo-
wiedzialność i  relacje między uczestnikami terapii (Bukowska 2016). Wspólne 
śpiewanie może być doskonałą formą rozpoczynającą przygodę seniora z  mu-
zykoterapią.

Taniec towarzyszy człowiekowi od pradawnych czasów, od samych począt-
ków. Powiązany z  muzyką i  poezją stanowił bardzo ważny element kultury. Ta-
niec był sposobem wyrażania emocji oraz znaczeń – był formą modlitwy, uwiel-
bienia, zanoszenia próśb. Towarzyszył człowiekowi w  jego ważnych sytuacjach 
– przy narodzinach dziecka, przy ślubie, przy pogrzebie, przy nadejściu nowej 
pory roku. Pierwsze tańce były tańcami w kręgu, tańcami grupowymi. W parach 
kobieta – mężczyzna zaczęto tańczyć dopiero w  XVIII wieku, a  od XIX wieku 
taniec w parach stał się normą – w związku z tym rosło towarzysko-rekreacyjne 
znaczenie tańca. W  Polsce ważną rolę odegrały tańce o  charakterze ludowym, 
takie jak polonez, krakowiak, mazur, które przekształciły się wraz z biegiem czasu 
w tańce narodowe o charakterze patriotycznym. Seniorzy bardzo chętnie uczest-
niczą w zajęciach z  tańcem. Dużym powodzeniem cieszą się: 

•   tańce towarzyskie,
•   tańce o charakterze ludowym (np. polonez),
•   tańce w kręgu.
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Obok wyżej wymienionych form tańca, stosuje się również w praktyce:
•   tańce na krzesłach (szczególnie polecane dla mniej sprawnych fizycznie 

osób),
•   improwizacje do muzyki,
•   techniki taneczne, np. salsa, rumba, tango, zumba (mniej sprawne osoby 

mogą tańczyć na krzesłach),
•   technika Life Art Process, (w  której ciało stanowi centrum doświadczania 

ruchu i  tańca),
•   improwizacje taneczne,
•   techniki relaksacyjne i oddechowe (Mraz, Turek, Zygmont 2017).

Ważną kwestią, wpływającą na poziom zaangażowania seniorów w  pro-
ponowane działania, może okazać się konieczność wytłumaczenia, czym jest 
muzykoterapia, osiągnięciu jakich efektów ma służyć, jak może pomóc w życiu 
codziennym. Odniesienie celów terapeutycznych uzyskanych w  muzykoterapii 
do korzyści, jakie przyniosą one w życiu codziennym, stanowi ważny argument 
do motywowania seniorów do wzięcia udziału w  zajęciach muzykoterapeu-
tycznych. Jeżeli muzykoterapeuta wyjaśni, że podczas grania na instrumentach, 
śpiewania czy tańca ćwiczymy uwagę, zapamiętywanie oraz skupienie, będzie 
bardzo prawdopodobne, że senior zainteresuje się tym tematem, gdyż w  co-
dziennych sytuacjach często potrzebuje być skupionym i chce móc zapamiętać 
ważne fakty (nr telefonu, datę urodzin wnuka, listę zakupów itp.).

Wykorzystanie muzykoterapii w pracy z seniorami cierpiącymi 
na zaburzenia poznawcze

Muzykoterapia sprawdzić się może w  opiece nad osobami z  zaburzeniami 
poznawczymi ze względu na fakt, że muzyka jest językiem zrozumiałym dla 
każdego, nawet dla osoby schorowanej i zdezorientowanej. To właśnie muzyka 
potrafi udostępnić doświadczanie pozytywnych przeżyć. To muzyka powoduje, 
że senior może poczuć się „tu i  teraz” sprawny, zdrowy, że może uczestniczyć 
w zajęciach i cieszyć się nimi, że jest w stanie słuchając lub śpiewając (np. pięć 
kolejnych zwrotek z pamięci) wykonać całe zadanie bez pomocy drugiej osoby, 
a  przy okazji sprawia mu to dużą przyjemność. Wspólne śpiewanie znanego 
repertuaru (np. wojennego) wzbudza konkretne wspomnienia i  stać się może 
początkiem dłuższej rozmowy na temat historii życia podopiecznego.

Muzykoterapia może być stosowana grupowo, jak również indywidualnie. Pod-
czas zajęć można zastosować jeden lub więcej celów terapeutycznych takich jak:

•   zrelaksowanie,
•   stymulacja fizyczna,
•   stymulacja społeczna,
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•   stymulacja kognitywna (poznawcza),
•   sterowanie zachowaniem (behaviour management),
•   ćwiczenie komunikacji oraz interakcji (Ridder 2002).

Badania wykazują skuteczność różnych technik muzykoterapeutycznych w gru-
pie osób starszych z problemami poznawczymi.
W grupie muzykoterapii badane były takie formy jak:

•   improwizacja,
•   śpiewanie dobrze znanych piosenek,
•   terapia wibroakustyczna,
•   techniki redukujące stres.

Badano również różne muzyczne interwencje, często zespołowe:
•   muzykę i  ruch,
•   tańce ludowe/towarzyskie,
•   śpiew,
•   muzykę reminiscencyjną,
•   stymulację muzyczną,
•   tworzenie piosenek (songwriting).

Badania obejmowały także stosowanie przez personel ośrodków – osoby nie-
będące muzykoterapeutami (prawdopodobnie z  superwizją muzykoterapeuty) 
różnych interwencji muzycznych, takich jak:

•   stosowanie muzyki w  tle,
•   słuchanie muzyki (indywidualne słuchanie muzyki),
•   granie na instrumentach (używanie instrumentów do akompaniowania 

nagranej na CD lub kasetę muzyki) (Ridder 2002).

Znaczenie muzyki dla osób z otępieniem:
•   muzyka dociera do emocji, wywołuje przeżycia emocjonalne,
•   muzyka może wzbudzać wspomnienia,
•   muzyka posiada charakter porządkujący (nadaje strukturę),
•   muzyka pobudza do kreatywnego myślenia i działania,
•   muzyka zachęca do ruchu,
•   muzyka wzmacnia przeżywanie wspólnoty, przynależność do grupy,
•   muzyka pobudza interakcję międzyludzką.

Muzyka może pomagać synchronizować działania, koordynuje bodźce, może 
aktywizować dawne wzorce ruchowe oraz odnawiać zdolności postrzegania 
i nadawania znaczeń zobaczonemu/usłyszanemu. Muzyka specyficzna dla mło-
dości i wczesnej dorosłości – typowa dla pokolenia osób, które teraz są seniora-
mi (czasy kiedy senior był aktywny), może pobudzać nie tylko pamięć, ale pobu-
dzać także do kreatywności. Zajęcia muzyczne mogą pomagać w odbudowaniu 
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łączności z dawnymi obszarami pamięci – pieśni, piosenki i muzyka wzmacniają 
poczucie własnej tożsamości. Melodie umożliwiają przypomnienie sobie tekstu, 
co, samo z siebie, byłoby bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe. Natomiast 
muzyka taneczna aktywizuje pozytywne przeżycia emocjonalne, pobudza do 
zdrowego ruchu i aktywności fizycznej (oraz do kontaktu fizycznego), wspoma-
ga przypominanie sobie (sytuacji, osób, przeżyć). 

Wiele korzyści płynie z zastosowania muzyki w terapii u osób starszych z cho-
robą otępienną. Badania wykazują pozytywne działania różnych metod i mode-
li muzykoterapeutycznych w  opisywanym obszarze. Muzykoterapia dysponuje 
szerokim wachlarzem oddziaływań prostych w użyciu środków w celu uzyskania 
celów terapeutycznych. Stwarza to wiele możliwości dla seniora korzystającego 
z  tego rodzaju formy terapii.

Zdjęcie 9. Używanie instrumentów do zajęć z muzykoterapii neurologicznej.

Muzykoterapia neurologiczna stanowi jedną z  propozycji pracy z  seniora-
mi cierpiącymi na zaburzenia poznawcze. Oparta jest na neurofizjologicznym 
modelu percepcji (postrzegania) i  produkcji muzyki, wykorzystuje muzykę do 
wpływania na funkcjonalne zmiany niemuzycznej części mózgu oraz na funkcje 
behawioralne (związane z zachowaniami). Kliniczne zastosowanie muzykoterapii 
neurologicznej (ang. Neurological Music Therapy – NMT) obejmuje obszar reha-
bilitacji:

•   sensomotorycznej,
•   logopedycznej,
•   poznawczej.

Dla grupy osób z  problemami poznawczymi najbardziej wskazane będą 
ćwiczenia NMT z  zakresu rehabilitacji poznawczej. Spośród pozostałych dwóch 



78SpRAWny umy SŁ…

grup – sensomotorycznej oraz logopedycznej – do wykorzystania będą te, któ-
re mogą okazać się skuteczne przy współwystępujących innych chorobach np. 
zaburzeniach układu ruchu lub zaburzeniach funkcji językowych (afazja). 

Wśród technik sensomotorycznych wyróżnić można:
•   Rytmiczną Stymulację Słuchową (Rhythmic Auditory Stimulation – RAS)
•   Czuciowe Wzmacnianie Wzorców Ruchowych (Patterned Sensory Enhance-

ment – PSE)
•   Terapeutyczne Granie na Instrumentach Muzycznych (Therapeutic Instru-

mental Music Performance – TIMP). 

Do technik logopedycznych należą:
•   Terapia Melodyczno-Intonacyjna (Melodic Intonation Therapy – MIT)
•   Muzyczna Stymulacja Mowy (Musical Speech Stimulation – MUSTIM)
•   Rytmiczne Planowanie Mowy (Rhythmic Speech Cueing – RSC)
•   Terapia Głosowo-Intonacyjna (Vocal Intonation Therapy – VIT)
•   Śpiewanie Terapeutyczne (Therapeutic Singing – TS)
•   Ćwiczenia Oddechowe i  Motoryczne Ust (Oral Motor and Respiratory Exer-

cises – OMREX)
•   Rozwojowy Trening Mowy przy Muzyce (Developmental Speech and Langu-

age Training through Music – DSLM)
•   Symboliczny Trening Komunikacyjny przy Muzyce (Symbolic Communica-

tion Training through Music – SYCOM). 

Techniki kognitywne
•   dla poprawy uwagi i percepcji:
  Muzyczny Zmysłowy Trening Orientacyjny (Music Sensory Orientation 

Training – MSOT)
  Muzyczny Trening Zespołu Zaniedbywania (Music Neglect Training – 

MNT) 
  Słuchowy Trening Percepcyjny (Auditory Perception Training – APT)
  Muzyczny Trening Kontroli Uwagi (Musical Attention Control Training – 

MACT)
•   dla poprawy pamięci:
  Muzyczny Trening Pamięci (Musical Mnemonic Training – NMT)
  Skojarzeniowy Trening Nastroju i Pamięci (Associative Mood and Memory 

Training – AMMT)
•   dla poprawy funkcji wykonawczych:
  Muzyczny Trening Funkcji Wykonawczych (Musical Executive Functions 

Training – MEFT)
•   dla poprawy zachowań psychospołecznych:
  Muzyczna Psychoterapia i  Doradztwo (Music Psychoterapy and Counse-

ling – MPC).
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Aby muzykoterapia była efektywna, aby niosła zadowolenie uczestnikom zajęć 
oraz by dawała satysfakcję muzykoterapeucie, należy wziąć pod uwagę kilka 
wskazówek:

•   ważny jest aktualny stan osoby uczestniczącej w  zajęciach, zarówno sta-
dium choroby, jak również aktualna forma w dzień prowadzenia zajęć;

•   wskazane jest, aby w  zajęciach muzykoterapeutycznych z  osobami z  otę-
pieniem brało udział dwóch terapeutów. Kiedy muzykoterapeuta gra na 
instrumencie (np. na pianinie), asystent-terapeuta siedzi blisko seniorów, 
zwraca uwagę na ich zachowanie, w razie potrzeby pomaga, np. pokazuje 
kiedy rozpocząć grę lub śpiew itp. Terapeuta-asystent sprawia, że grupa 
wie, co i kiedy ma robić, że wszyscy są aktywni i żywo reagują na kolejne 
ćwiczenia, co wpływa na efektywność muzykoterapii;

•   zdarza się, że nie ma możliwości, aby drugi terapeuta towarzyszył w  za-
jęciach. W  takiej sytuacji prowadzący muzykoterapeuta powinien przyjąć 
pozycję stojącą, by być lepiej widzianym przez grupę. Może trzymać in-
strument np. gitarę i  w  ten sposób prowadzić zajęcia. Dzięki takiej posta-
wie może szybko reagować na powstałe sytuacje, np. podejść od razu do 
seniora, u którego zauważa dekoncentrację lub widzi, że ktoś ma problem 
np. z obsługą instrumentu i mu pomóc;

•   teksty piosenek, nawet bardzo dobrze znanych, powinny być wydrukowa-
ne możliwie dużą i  wyraźną czcionką, najlepiej jedna piosenka na jednej 
stronie kartki formatu A4;

•   należy mieć na uwadze aktualne możliwości współpracy z seniorem w da-
nym dniu w danym momencie zajęć – ważna jest akceptacja tej współpra-
cy. Jednego dnia senior będzie miał duże trudności z  wykonaniem ćwi-
czenia, innym razem ochoczo będzie śpiewać lub grać. Zdarzyć się może, 
że współpraca seniora z  muzykoterapeutą będzie zależała od posiadania 
przez seniora okularów i  korzystania z  nich (nie zawsze uczestnik zajęć 
pamięta, by wziąć na muzykoterapię okulary);

•   grupa osób starszych z  problemami poznawczymi może mieć problemy 
z poprawnym artykułowaniem słów. Z osobami starszymi śpiewa się nieco 
wolniej niż w grupie złożonej z młodszych uczestników;

•   może się zdarzyć w trakcie zajęć, że niektóre słuchane lub śpiewane utwory 
mogą wywołać płacz lub silne emocje, pozytywne lub negatywne. Należy 
odpowiednio pokierować reakcjami grupy, aby senior czuł się zrozumiany 
i  zaakceptowany przez grupę;

•   seniorzy, którzy nie pamiętają słów piosenek i mają trudności z czytaniem, 
nie powinni być zmuszani do pracy ponad swoje możliwości. W  takiej sy-
tuacji można zaproponować, by senior śpiewał słowami la la la la lub nucił 
samą melodię lub mruczał na głosce „m”;

•   jeśli uczestnik zaśnie w trakcie zajęć, a sen nie jest wskazany w tym przy-
padku, gdyż powtarzająca się taka sytuacja może powodować problemy 
z  uregulowaniem trybu dnia i  nocy – delikatnie wybudzamy go łagodną 
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melodią/śpiewem. Jeśli natomiast celem zajęć jest relaksacja i  seniorzy 
mają odpowiednio przygotowane stanowiska do wypoczynku w  pozycji 
leżącej (np. podczas słuchania muzyki lub dźwięków), osoby, które usnęły, 
na koniec zajęć wybudzane są (wg zaplanowanego scenariusza zajęć re-
laksacyjnych) delikatnymi dźwiękami (lub melodią);

•   muzykoterapia powinna być zróżnicowana, by dotrzeć do każdego seniora 
i  zaoferować mu jak najwięcej. Nie zawsze w  obrębie jednych zajęć, by nie 
wprowadzać zbyt dużo nowych i  różnych instrukcji. Można zaplanować kilka 
zróżnicowanych form muzykoterapeutycznych i wyjaśnić seniorom, jak będzie 
wyglądał program na najbliższe dni (można zapowiedzieć, by seniorzy przy-
nieśli na zajęcia wygodne obuwie, np. baletki do tańca lub wygodny strój).

Zestawy ćwiczeń

Wybrane ćwiczenia z muzykoterapii neurologicznej (ang. Neurologic Music 
Therapy – NMT).

1)  Muzyczny Trening Kontroli Uwagi (ang. Musical Attention Control Training – 
MACT): służy trenowaniu ciągłości, selektywności, podzielności i  zmienności 
uwagi.

Ćwiczenia dla muzykoterapeuty i grupy seniorów: 

ĆWICZENIE NR 1
Muzykoterapeuta gra na instrumencie, uczestnicy również grają (każdy senior 
gra na swoim instrumencie). Kiedy muzykoterapeuta przestaje grać, wszyscy 
seniorzy przestają. I  ponownie – muzykoterapeuta rozpoczyna grać, seniorzy 
grają. Kiedy przestaje grać, wszyscy uważnie słuchają i zaprzestają razem z nim.

ĆWICZENIE NR 2
W tym ćwiczeniu muzykoterapeuta „chowa się” za drzwiami lub kotarą. Seniorzy 
go nie widzą, tylko słyszą. Ćwiczenie jest powtórzeniem ćwiczenia nr 1, z  tą 
zmianą, że prowadzący nie jest widoczny dla seniorów. W  sytuacji, kiedy nie 
ma możliwości, aby „schować się” za kotarą, muzykoterapeuta może obrócić się 
tyłem do grupy. Kiedy muzykoterapeuta gra na instrumencie, uczestnicy zajęć 
grają na swoich instrumentach. Kiedy przestaje grać, uczestnicy przestają. Utrud-
nieniem jest fakt, że terapeuta nie jest widoczny dla seniorów, zatem muszą 
bardziej skupić uwagę i być uważni na zmiany.

ĆWICZENIE NR 3
Wybrany uczestnik dostaje instrument muzyczny (dosyć głośny i  wyraźny), na 
którym można wyraźnie zagrać sygnał dźwiękowy, np. klawesyn lub bębenek. 
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Pozostali uczestnicy dostają instrumenty. Muzykoterapeuta gra na pianinie przez 
cały czas trwania ćwiczenia. Grupa musi słuchać sygnałów granych przez wy-
branego uczestnika. Na zagrany przez niego sygnał grupa zaczyna grać, kiedy 
znowu słyszy sygnał – przestaje. Następnie znowu kiedy grupa słyszy sygnał, 
gra, a potem, na kolejny sygnał, grupa przestaje grać. Trudnością w tym zadaniu 
jest fakt, że muzykoterapeuta przez cały czas trwania ćwiczenia gra na pianinie, 
co może rozpraszać uwagę seniorów, a wybrany uczestnik zajęć nadaje sygnał, 
kiedy grupa ma rozpoczynać i kończyć granie na instrumentach. Wymaga to od 
grupy dużego skupienia i koncentrowania się na słuchaniu sygnału dźwiękowe-
go, a nie na słuchaniu gry muzykoterapeuty. 

ĆWICZENIE NR 4
Muzykoterapeuta gra na pianinie, uczestnicy grają na różnych instrumen-
tach. Prowadzący zmienia tempo gry – gra coraz szybciej lub coraz wolniej, 
a grupa ma za zadanie podążać w swojej grze za zmieniającym się tempem. 
Kiedy muzykoterapeuta przestaje grać na pianinie – grupa również przestaje 
grać.

ĆWICZENIE NR 5
Muzykoterapeuta gra na pianinie, grupa gra na instrumentach perkusyjnych.
Na sygnał dźwiękowy (np. dwie ósemki i ćwierćnutę np. dźwięk o wysokości f ), 
grupa przestaje grać na instrumentach. Muzykoterapeuta cały czas gra na pia-
ninie, kiedy znowu zagra ten sam sygnał dźwiękowy (dwie ósemki i ćwierćnuta 
o  wysokości dźwięku f ), grupa ponownie gra. Trudnością jest wysłyszenie (wy-
chwycenie) przez uczestników zajęć charakterystycznego sygnału, który „wple-
ciony jest” w całość graną przez prowadzącego. 

Powyższe ćwiczenia przeznaczone są dla grupy uczestników zajęć. Można je 
modyfikować w  dowolnej konfiguracji, również niektóre stosować w  pracy in-
dywidualnej z  seniorem.

2)  Muzyczny trening pamięci (Musical Mnemonic Training – NMT): muzyka 
ma wspomagać zapamiętywanie treści niemuzycznych poprzez ich orga-
nizowanie oraz ustalanie ich kolejności. Treści, które mają być zapamięta-
ne, należy układać w  konkretnej strukturze, muszą być krótkie I  łatwe do 
zapamiętania. 

ĆWICZENIE NR 1
Muzykoterapeuta gra rytm, uczestnik powtarza go w  formie echa.

ĆWICZENIE NR 2
Muzykoterapeuta rytmicznie powtarza trudne do zapamiętania słowo, uczestnik 
powtarza je w  formie echa.
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ĆWICZENIE NR 3
Muzykoterapeuta gra konkretny rytm (np. ćwierćnuta, dwie ósemki, ćwierćnuta). 
Uczestnik ma za zadanie zapamiętać ten rytm. Następnie muzykoterapeuta roz-
mawia z uczestnikiem zajęć (na dowolny temat), a po chwili prosi o powtórzenie 
zagranego chwilę wcześniej rytmu.

3)  Muzyczny Trening Funkcji Wykonawczych (Musical Executive Function Tra-
ining – MEFT) zawiera ćwiczenia muzyczne, których wykonanie ma za zadanie 
stymulować organizację, planowanie, rozwiązywanie problemów, podejmo-
wanie decyzji.

ĆWICZENIE NR 1
Mamy 4 instrumenty oraz 4 osoby w  grupie. Zadaniem uczestnika zajęć jest 
podjęcie decyzji, która osoba będzie grała na którym instrumencie.

ĆWICZENIE NR 2
Jest to zadanie do pracy indywidualnej. Muzykoterapeuta zaprasza seniora do 
pianina elektronicznego, na którym można wybrać różne barwy dźwięku. Muzy-
koterapeuta zadaje pytania, np. „Jaki dźwięk chciałbyś wybrać?”, „Jaki instrument 
(barwę) wybierzesz do naszej piosenki?”, „Jaki rytm chciałbyś wybrać?”, „Jaką pio-
senkę chciałbyś wybrać?”, „Jaki akompaniament chciałbyś wybrać?”. Po każdym 
pytaniu terapeuta czeka na konkretną odpowiedź.

ĆWICZENIE NR 3
Muzykoterapeuta prosi seniora o  ustawienie w  sali różnych instrumentów i  za-
pamiętanie ich położenia. Senior może stworzyć mapę, listę lub inne podpo-
wiedzi, by zapamiętać ułożenie instrumentów. Po jakimś czasie (po godzinie 
lub na drugi dzień) muzykoterapeuta prosi o  ponowne ułożenie instrumentów 
w dokładnie tych samych miejscach.

ĆWICZENIE NR 4
Senior ustala z  muzykoterapeutą, w  jakiej kolejności będzie grał na wybranych 
instrumentach. Tworzy do tego mapę, listę podpowiedzi. Następnie wykonuje 
zadanie. Może być ono z akompaniamentem muzykoterapeuty lub bez. Uczest-
nik zajęć próbuje kilkakrotnie wykonać poprawnie to zadanie.

ĆWICZENIE NR 5
Senior ma za zadanie zaplanować, ile osób będzie brało udział w  zajęciach, na 
jakich instrumentach będą grały osoby, w jaki sposób będą grały i w którym mo-
mencie mają rozpocząć granie – czy po kolei czy razem. Senior planuje i ustala 
oraz informuje muzykoterapeutę o  swoim planie, który jest spisywany w  celu 
lepszego zapamiętania. Następnie wykonuje zadanie.
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Techniki muzykoterapeutyczne z wykorzystaniem śpiewu – 
przykładowe szablony z tekstami pieśni do ćwiczeń funkcji 
poznawczych

Uzupełnij tekst piosenki. Jeśli nie możesz przypomnieć sobie słowa – 
spróbuj zaśpiewać. Śpiewanie może pomóc.

1. Pojedziemy na łów
III  Pojedziemy  łów, na ,
 Towarzyszu !
 Na łów, na łów, na ,
 Do zielonej dąbrowy,
 Towarzyszu !

 II Aż tam biegnie zając, ,
  Towarzyszu !
  Puszczaj charty ze smyczą,
  Niech  uchwycą,
  Towarzyszu mój!

III Aż tam biegnie , sarna,
 Towarzyszu mój!
 Puszczaj charty ze smyczą,
 Niechaj sarnę ,
 Towarzyszu mój!

 IV Aż tam biegnie soból, , 
  Towarzyszu mój!
  Puszczaj charty ze smyczą,
  Niech sobola ,
  Towarzyszu mój!

IV Aż tam biegnie panna, panna,
 Towarzyszu mój!
 Puszczaj charty ze smyczą,
 Niechaj  uchwycą,
 Towarzyszu mój!

 VI A  teraz się dzielmy, dzielmy,
  Towarzyszu mój!
  Tobie zając i  sarna,
  A mnie soból i  ,
  Towarzyszu mój!
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1. Pojedziemy na łów (pełny tekst)
 I Pojedziemy na łów, na łów
 Towarzyszu mój!
 Na łów, na łów, na łowy,
 Do zielonej dąbrowy,
 Towarzyszu mój!

 II Aż tam biegnie zając, zając,
  Towarzyszu mój!
  Puszczaj charty ze smyczą,
  Niech zająca uchwycą,
  Towarzyszu mój!

III Aż tam biegnie sarna, sarna,
 Towarzyszu mój!
 Puszczaj charty ze smyczą,
 Niechaj sarnę uchwycą,
 Towarzyszu mój!

 IV Aż tam biegnie soból, soból, 
  Towarzyszu mój!
  Puszczaj charty ze smyczą,
  Niech sobola uchwycą,
  Towarzyszu mój!

IV Aż tam biegnie panna, panna,
 Towarzyszu mój!
 Puszczaj charty ze smyczą,
 Niechaj pannę uchwycą,
 Towarzyszu mój!

 VI A  teraz się dzielmy, dzielmy,
  Towarzyszu mój!
  Tobie zając i  sarna,
  A mnie soból i panna,
  Towarzyszu mój!

2. Życzenie
I Gdybym ja była  na niebie,
 Nie świeciłabym jak tylko  ciebie.
 Ani na wody, ani na ,
 Ale po wszystkie 
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 Pod twym  i  tylko dla ciebie,
 Gdybym w słoneczko  zmienić siebie.

II Gdybym ja była  z  tego gaju,
 Nie śpiewałabym w żadnym obcym 
 Ani na wody, ani na ,
 Ale po  czasy
 Pod twym  i  tylko dla 
 Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić 

2. Życzenie (pełny tekst)
I Gdybym ja była słoneczkiem na niebie,
 Nie świeciłabym jak tylko dla ciebie.
 Ani na wody, ani na lasy,
 Ale po wszystkie czasy
 Pod twym okienkiem i  tylko dla ciebie,
 Gdybym w słoneczko mogła zmienić siebie.

II Gdybym ja była ptaszkiem z  tego gaju,
 Nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju.
 Ani na wody, ani na lasy,
 Ale po wszystkie czasy
 Pod twym okienkiem i  tylko dla ciebie,
 Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić siebie?

3. Góralu, czy ci nie żal?
I   Góralu, czy ci nie 
 Odchodzić od stron ojczystych,
 Świerkowych lasów i 
 I  tych potoków srebrzystych?
  Góralu, czy ci nie ,
  Góralu, wracaj do !
  Góralu,    ,
  Góralu,   !

II A góral na góry spoziera
 I   rękawem ociera,
 I góry porzucić trzeba
 Dla chleba, panie, dla 
  Góralu, czy ci nie ,
  Góralu, wracaj do !
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  Góralu,    ,
  Góralu,   !

III  Góralu, wróć się do hal,
 W chatach zostali ojcowie; 
 Gdy pójdziesz od nich hen w  ,
 Cóż z nimi będzie, kto wie?
  Góralu, czy ci nie ,
  Góralu, wracaj do !
  Góralu,    ,
  Góralu,   !

3. Góralu czy ci nie żal (pełny tekst)
I   Góralu, czy ci nie żal
 Odchodzić od stron ojczystych,
 Świerkowych lasów i hal
 I  tych potoków srebrzystych?
  Góralu, czy ci nie żal,
  Góralu, wracaj do hal!
  Góralu, czy ci nie żal,
  Góralu, wracaj do hal!

II  A góral na góry spoziera
 I  łzy rękawem ociera,
 I góry porzucić trzeba
 Dla chleba, panie, dla chleba.
  Góralu, czy ci nie żal,
  Góralu, wracaj do hal!
  Góralu, czy ci nie żal,
  Góralu, wracaj do hal!

III  Góralu, wróć się do hal,
 W chatach zostali ojcowie; 
 Gdy pójdziesz od nich hen w dal,
 Cóż z nimi będzie, kto wie?
  Góralu, czy ci nie żal,
  Góralu, wracaj do hal!
  Góralu, czy ci nie żal,
  Góralu, wracaj do hal!
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4. Upływa szybko życie
I Upływa szybko ,
 Jak potok  czas,
 Za rok, za dzień, za ,
 Razem nie będzie 
 Za , za dzień, za ,
 Razem nie  nas.

 II  I nasze młode 
  Upłyną  w dal,
  A w sercu 
  Tęsknota, smutek, 
  A w sercu pozostanie
  Tęsknota, , żal.

III  O, jeszcze młodość nasza,
 Jakże  my,
 O, niech przynajmniej teraz
 Nie płyną  łzy.
 O, niech przynajmniej 
 Nie płyną gorzkie 

 IV  Choć pamięć po nas zginie
  Już za niedługi ,
  Niech piosnka w dal popłynie,
  Póki  wraz.
  Niech piosnka w dal popłynie,
  Póki jesteśmy 

V  A  jeśli losów koło 
 złączy zerwaną ,
 Będziemy znów pospołu
 Śpiewać i marzyć, śnić.
 Będziemy  pospołu
 Śpiewać i marzyć, 

4. Upływa szybko życie (pełny tekst)
I   Upływa szybko życie,
 Jak potok płynie czas,
 Za rok, za dzień, za chwilę,
 Razem nie będzie nas.
 Za rok, za dzień, za chwilę,
 Razem nie będzie nas.
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 II  I nasze młode lata
  Upłyną szybko w dal,
  A w sercu pozostanie
  Tęsknota, smutek, żal.
  A w sercu pozostanie
  Tęsknota, smutek, żal.

III  O, jeszcze młodość nasza,
 Jakże szczęśliwi my,
 O, niech przynajmniej teraz
 Nie płyną gorzkie łzy.
 O, niech przynajmniej teraz
 Nie płyną gorzkie łzy.

 IV  Choć pamięć po nas zginie
  Już za niedługi czas,
  Niech piosnka w dal popłynie,
  Póki jesteśmy wraz.
  Niech piosnka w dal popłynie,
  Póki jesteśmy wraz.

V  A  jeśli losów koło 
 złączy zerwaną nić,
 Będziemy znów pospołu
 Śpiewać i marzyć, śnić.
 Będziemy znów pospołu
 Śpiewać i marzyć, śnić.

5. Pierwsza Brygada
I   Legiony to  nuta,
 Legiony to straceńców los.
 Legiony to  buta,
 Legiony to ofiarny stos.
  My,  Brygada,
  Strzelecka ,
  Na stos rzuciliśmy nasz  los,
  Na stos, na 

II  O, ile mąk,  cierpienia,
 O, ile krwi, wylanych ,
 Pomimo to – nie ma zwątpienia,
 Dodawał sił wędrówki 
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  My, Pierwsza ,
  Strzelecka ,
  Na  rzuciliśmy nasz  los,
  Na stos,  

III  Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
 Nie wierząc nam, że chcieć – to ,
 Leliśmy krew osamotnieni,
 A z nami był nasz drogi !
  , Pierwsza Brygada,
   gromada,
  Na  rzuciliśmy nasz życia ,
   , na stos.

IV  Umieliśmy w   zapału
 Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
 Nieść życie swe …...... ideału
 I  swoją krew, i marzeń sny.
  My,  ,
   gromada,
  Na   nasz życia los,
  Na ,  

V  Potrafim  dla potomności
 Ostatki swych poświęcić ,
 Wśród fałszów siać siew ,
 Miazgą swych ciał, żarem  krwi.
  My,  ,
   ,
  Na   nasz  los,
  Na ,  

5. Pierwsza Brygada (pełny tekst)
I   Legiony to żołnierska nuta,
 Legiony to straceńców los.
 Legiony to żołnierska buta,
 Legiony to ofiarny stos.
  My, Pierwsza Brygada,
  Strzelecka gromada,
  Na stos rzuciliśmy nasz życia los,
  Na stos, na stos.
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II  O, ile mąk, ile cierpienia,
 O, ile krwi, wylanych łez,
 Pomimo to – nie ma zwątpienia,
 Dodawał sił wędrówki kres.
  My, Pierwsza Brygada,
  Strzelecka gromada,
  Na stos rzuciliśmy nasz życia los,
  Na stos, na stos.

III  Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
 Nie wierząc nam, że chcieć – to móc,
 Leliśmy krew osamotnieni,
 A z nami był nasz drogi Wódz!
  My, Pierwsza Brygada,
  Strzelecka gromada,
  Na stos rzuciliśmy nasz życia los,
  Na stos, na stos.

IV  Umieliśmy w ogień zapału
 Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
 Nieść życie swe dla ideału
 I  swoją krew, i marzeń sny.
  My, Pierwsza Brygada,
  Strzelecka gromada,
  Na stos rzuciliśmy nasz życia los,
  Na stos, na stos.

V  Potrafim dziś dla potomności
 Ostatki swych poświęcić dni,
 Wśród fałszów siać siew szlachetności,
 Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.
  My, Pierwsza Brygada,
  Strzelecka gromada,
  Na stos rzuciliśmy nasz życia los,
  Na stos, na stos.

6. Wojenka
I   Wojenko, , cóżeś ty za pani,
 Że za tobą , że za tobą 
 Chłopcy malowani?
 Że za  idą, że za tobą idą
 Chłopcy ?
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II  Chłopcy malowani, sami wybierani,
 Wojenko, , wojenko, ,
 Cóżeś ty za pani?
 Wojenko, wojenko, , ,
 Cóżeś ty za ?

III  Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
 Żołnierze strzelają, żołnierze ,
 Pan Bóg kulę 
 Żołnierze strzelają,   ,
 Pan Bóg  nosi.

IV  Maszeruje wiara, pot się krwawy ,
 Raz, dwa, stąpaj bracie, raz, , stąpaj bracie,
 Bo tak  grzeje.
 Raz, dwa, stąpaj bracie, raz, dwa,  ,
 Bo tak Polska 

V Uskrzydloną chmurą leci wojsko ,
 Ty jednak oddałaś, ty jednak  
 Serce nam, 
 Ty jednak , ty jednak 
 Serce , piechurom.

6. Wojenka (pełny tekst)
I   Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani,
 Że za tobą idą, że za tobą idą
 Chłopcy malowani?
 Że za tobą idą, że za tobą idą
 Chłopcy malowani?

II  Chłopcy malowani, sami wybierani,
 Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
 Cóżeś ty za pani?
 Wojenko, wojenko, wojenko, wojenko,
 Cóżeś ty za pani?

III  Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
 Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,
 Pan Bóg kulę nosi.
 Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają,
 Pan Bóg kulę nosi.
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IV  Maszeruje wiara, pot się krwawy leje,
 Raz, dwa, stąpaj bracie, raz, dwa, stąpaj bracie,
 Bo tak Polska grzeje.
 Raz, dwa, stąpaj bracie, raz, dwa, stąpaj bracie,
 Bo tak Polska grzeje.

V Uskrzydloną chmurą leci wojsko górą,
 Ty jednak oddałaś, ty jednak oddałaś 
 Serce nam, piechurom.
 Ty jednak oddałaś, ty jednak oddałaś 
 Serce nam, piechurom. 

7.  Przybieżeli do Betlejem
I   Przybieżeli do  pasterze,
 Grając skocznie  na lirze.
 Chwała na wysokości,   ,
 A pokój  

II  Oddawali swe ukłony w 
 Tobie z  serca ochotnego,  !
 Chwała na ,  na wysokości,
 A   na ziemi.

III  Anioł  sam ogłosił te dziwy,
 Których oni nie , jak żywi.
  na wysokości,  na wysokości,
 A    

IV  Dziwili się napowietrznej 
 i myśleli, co to będzie za ?
 Chwała na , chwała  ,
    ziemi.

V  Oto mu się wół i osioł ,
 Trzej  podarunki oddają.
 Chwała  , chwała  ,
 A pokój na ziemi.

7. Przybieżeli do Betlejem (pełny tekst)
I   Przybieżeli do Betlejem pasterze,
 Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
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 Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
 A pokój na ziemi.

II  Oddawali swe ukłony w pokorze
 Tobie z  serca ochotnego, o Boże!
 Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
 A pokój na ziemi.

III  Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
 Których oni nie słyszeli, jak żywi.
 Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
 A pokój na ziemi.

IV  Dziwili się napowietrznej muzyce
 i myśleli, co to będzie za Dziecię?
 Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
 A pokój na ziemi.

V  Oto mu się wół i osioł kłaniają,
 Trzej królowie podarunki oddają.
 Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
 A pokój na ziemi.

8. Wśród nocnej ciszy
I Wśród nocnej  głos się rozchodzi:
 Wstańcie, , Bóg się wam !
 Czym prędzej się ,
 Do  pospieszajcie
 Przywitać 

II Poszli,  Dzieciątko w żłobie
 Z wszystkimi  danymi 
 Jako  cześć Mu dali,
 A witając 
 Z wielkiej :

III  Ach, witaj  z dawna żądany,
 Cztery tysiące lat 
 Na Ciebie , prorocy
 Czekali, a   tej nocy
 Nam się 
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IV I my  na Ciebie, Pana,
 A skoro  na głos ,
 Padniemy na twarz przed ,
 Wierząc, żeś jest pod 
  i wina. 

8. Wśród nocnej ciszy
I Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
 Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
 Czym prędzej się wybierajcie,
 Do Betlejem pospieszajcie
 Przywitać Pana.

II Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
 Z wszystkimi znaki danymi sobie.
 Jako Bogu cześć Mu dali,
 A witając zawołali
 Z wielkiej radości:

III  Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
 Cztery tysiące lat wyglądany.
 Na Ciebie króle, prorocy
 Czekali, a Tyś tej nocy
 Nam się objawił.

IV I my czekamy na Ciebie, Pana,
 A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
 Padniemy na twarz przed Tobą,
 Wierząc, żeś jest pod osobą
 Chleba i wina. 

9. Uśnijże mi, uśnij
I   Uśnijże mi, , siwe  stuśnij,
 Siwe, , moje malusieńkie,
 Siwe, siwiuteńkie, moje 

II  Uśnijże , uśnij, choć na gołej ziemi,
 Bo ci  poduszeczki wzięli.
 Bo ci Cyganeczki  wzięli.
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III  Uśnijże mi, , Pan Jezus cię uśpi,
 Mama cię , w malowanej luli.
 Mama cię utuli, w   luli.

IV Uśnijże , , Pan Jezus cię uśpi,
 Aniołek , pójdziemy do ludzi.
 Aniołek obudzi, pójdziemy do 

9. Uśnijże mi, uśnij (pełny tekst)
I   Uśnijże mi, uśnij, siwe oczka stuśnij,
 Siwe, siwiuteńkie, moje malusieńkie,
 Siwe, siwiuteńkie, moje malusieńkie.

II  Uśnijże mi, uśnij, choć na gołej ziemi,
 Bo ci Cyganeczki poduszeczki wzięli.
 Bo ci Cyganeczki poduszeczki wzięli.

III  Uśnijże mi, uśnij, Pan Jezus cię uśpi,
 Mama cię utuli, w malowanej luli.
 Mama cię utuli, w malowanej luli.

IV Uśnijże mi, uśnij, Pan Jezus cię uśpi,
 Aniołek obudzi, pójdziemy do ludzi.
 Aniołek obudzi, pójdziemy do ludzi.
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Zalety środowiska wodnego i  ich zastosowanie w rehabilitacji

Aktywność ruchowa w  wodzie, niezależnie czy będzie to pływanie, czy ćwi-
czenia, ma dobroczynne działanie na układ kostno-stawowy, mięśniowy, odde-
chowy, krwionośny oraz nerwowy.

Biorąc pod uwagę narząd ruchu, przebywanie w  wodzie powoduje odcią-
żenie ciała przez zmniejszenie oddziaływania siły grawitacji, a  jednocześnie 
środowisko wodne stwarza opór dla wykonywanych przez człowieka ruchów. 
Zanurzając ciało w wodzie mamy do czynienia z pozorną utratą masy, co wynika 
z  prawa Archimedesa (Rosławski i  Skolimowski, 2003). Odciążenie stawów ko-
lanowych, biodrowych czy kręgosłupa sprawia, iż w przypadku osób, u których 
występują zmiany zwyrodnieniowe, ćwiczenia ruchowe stają się możliwe bez 
negatywnych konsekwencji wynikających z  obciążenia stawów, jakiego orga-
nizm doświadcza na lądzie; często dzięki temu aktywność ruchowa przestaje 
sprawiać ból. Odciążenie oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych pozwala na 
ruchy w  większym zakresie. Ponadto opór, jaki stwarza środowisko wodne, to 
idealne warunki do tego, by zwiększać siłę mięśniową, która obniża się wraz 
z  wiekiem. Podsumowując, ćwiczenia w  wodzie pozwalają na utrzymanie lub 
poprawę stanu układu kostno-stawowego, zwiększenie zakresu ruchów w  sta-
wach, zwiększenie siły mięśniowej. 

Wskazania do korzystania z ćwiczeń w wodzie:
– obniżona sprawność fizyczna,
– wzmożone napięcie mięśniowe,
– zaburzenia chodu,
– osłabienie mięśni,
– ograniczenia ruchomości stawów,
– zmiany zwyrodnieniowe, szczególnie stawów biodrowych, kręgosłupa,
– wady postawy, boczne skrzywienie kręgosłupa.

(Fiodorenko-Dumas i wsp., 2009)

Środowisko wodne stwarza warunki do harmonijnego rozwijania całego ciała 
przy zminimalizowanym ryzyku urazowości.
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Kolejnym ważnym układem, który czerpie wiele korzyści z  ćwiczeń w  wo-
dzie, jest układ oddechowy. Woda wytwarza ciśnienie, które stawia opór klatce 
piersiowej, co w efekcie stwarza najlepsze warunki do ćwiczeń mięśni oddecho-
wych. Wykonanie wdechu w wodzie jest utrudnione przez ciśnienie, jakie woda 
wywiera na klatkę piersiową, natomiast wydech jest ułatwiony przez nacisk na 
brzuch. Ponadto regularność oddychania, głębokość oddechu i  pokonywanie 
dodatkowych oporów korzystnie wpływa na pracę układu oddechowego.

Aktywność w środowisku wodnym to intensywna praca układu krwionośne-
go, a co za tym idzie, praca serca. Regularne ćwiczenia w wodzie będą wzmac-
niały mięsień sercowy, silne serce sprawnie pompuje krew, przez co zmniej-
sza się ryzyko wystąpienia chorób serca. Ponadto systematyczne intensywne 
ćwiczenia w  wodzie będą zmniejszały ryzyko wystąpienia miażdżycy poprzez 
zwiększanie poziomu tzw. dobrego cholesterolu czyli HDL. HDL usuwa z organi-
zmu LDL, zwany złym cholesterolem, im więcej mamy dobrego cholesterolu tym 
mniej złego. A to właśnie nadmiar złego cholesterolu jest przyczyną miażdżycy. 
LDL odkłada się w  naczyniach krwionośnych w  postaci złogów, prowadzi do 
powstawania nadciśnienia oraz występowania zawałów serca.

Poprawiają  
ogólną  

sprawność 
fizyczną

Obniżają
napięcie

mięśniowe
oraz stres

Usprawniają
pracę serca,
zapobiegają

miażdżycy

Zmniejszają
dolegliwości

bólowe

Ćwiczenia
w wodzie

Usprawniają 
pracę układu

oddechowego

Rysunek 1. Wpływ ćwiczeń w wodzie na organizm człowieka.
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Pływając lub ćwicząc w wodzie, intensywnie pobudzamy nasz układ nerwowy, 
kontakt z wodą stymuluje czucie powierzchowne, a ruch w wodzie czucie głębo-
kie, proprioreceptywne, za które odpowiadają receptory w  stawach i  mięśniach. 
Oddziałujemy w ten sposób na napięte mięśnie, rozluźniając je. Ćwiczenia w wo-
dzie powodują także obniżenie pobudliwości układu nerwowego, dzięki czemu 
zmniejszają się odczucia bólowe. Dzięki endorfinom, które wydzielają się podczas 
ćwiczeń w  wodzie, poprawia się samopoczucie. Ćwiczenia ruchowe rozładowują 
napięcie psychiczne, zmniejszają częstość występowania niepokoju, lęku.

Podsumowując, pływanie i aktywność ruchowa w środowisku wodnym niesie 
wiele korzyści zdrowotnych.

Pozorne bariery – lęk przed wodą, brak umiejętności 
pływania, wstyd

Mówiąc o barierach, w przypadku korzystania ze środowiska wodnego, może-
my mówić o barierach psychicznych oraz fizycznych. Bariera psychiczna, przeja-
wiająca się jako lęk przed wodą, obawa przed utonięciem, strach przed niezna-
nym w przypadku jezior, mórz, zwykle ma swoje źródło w złych wspomnieniach, 
może być także nabyta od rodziców, którzy również boją się pływać. Wykwali-
fikowany instruktor pływania, cierpliwość oraz zrozumienie dla obaw ucznia to 
składowe, które powinny wystarczyć, aby poradzić sobie z  lękiem przed wodą. 

Do barier fizycznych można zaliczyć niepełnosprawność ruchową, otyłość. 
Są to tylko pozorne bariery, które łatwo zlikwidować poprzez właściwe przy-
gotowanie otoczenia, zapewniając odpowiednie wsparcie. W  przypadku nie-
pełnosprawności ruchowej woda jest świetnym środowiskiem terapeutycznym, 
często zdarza się, że osoba niepełnosprawna na lądzie staje się sprawna w wo-
dzie, na przykład osoba, która nie jest w stanie samodzielnie chodzić na lądzie, 
może samodzielnie pływać. Pomocna może być specjalna winda, która służy 
do transportu osób niepełnosprawnych z  wózka do wody. Wystarczy zapewnić 
odpowiednie warunki, by pływać mogły osoby niewidome, niesłyszące, osoby 
na wózkach, osoby po amputacjach czy z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Otyłość jako bariera wynika ze wstydu, osoba wstydzi się swojego ciała, więc 
w efekcie nie jest w stanie ubrać stroju kąpielowego i wyjść na basen. Na szczę-
ście coraz więcej osób walczy z otyłością, ma także świadomość, iż bardzo ważną 
formą przeciwdziałania otyłości są ćwiczenia w wodzie. Osoby z otyłością bardzo 
często mają przeciążone stawy, które możemy doskonale odciążyć, ćwicząc na 
głębokiej wodzie. Ćwiczenia w wodzie przyspieszają przemianę materii; w przy-
padku nadwagi czy otyłości aktywność ruchowa ma szczególne znaczenie, tu 
także środowisko wodne stwarza idealne warunki treningowe.

Podsumowując należy powiedzieć, iż bariery fizyczne są łatwe do usunięcia, nie 
są to realne czynniki uniemożliwiające uczęszczanie na basen, a raczej ich źródło 
tkwi w sposobie myślenia, który przy odpowiednim wsparciu można zmienić.
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Realne bariery stanowią natomiast kwestie zdrowotne. Wszelkiego rodzaju 
infekcje uszu, układu oddechowego, moczowego, choroby skóry stanowią prze-
ciwwskazanie do uczęszczania na basen. W  razie jakichkolwiek wątpliwości na 
temat występowania przeciwwskazań do uczestniczenia w aktywności w wodzie 
należy skonsultować je z  lekarzem prowadzącym.

Formy zajęć w wodzie. Jak ćwiczyć – indywidualnie czy 
w grupie, na głębokiej czy na płytkiej wodzie?

Aktualna oferta zajęć z wykorzystaniem środowiska wodnego jest bardzo sze-
roka, zwiększa się także liczba basenów, a  warunki na nich panujące cechują 
się coraz wyższym standardem. W  ramach dostępnej oferty istnieje możliwość 
uczestniczenia w zajęciach grupowych lub indywidualnych.

Zajęcia grupowe stanowią ważny element integracji społecznej, cieszą się dużym 
powodzeniem wśród seniorów. Grupa motywuje zarówno do większego wysiłku 
podczas ćwiczeń, jak i  do samego uczęszczania na zajęcia. Niewątpliwie istotnym 
aspektem zajęć grupowych jest ich niski koszt, w porównaniu do zajęć indywidual-
nych. Zajęcia grupowe to zarówno grupowa nauka pływania, jak i gimnastyka w wo-
dzie, aqua-aerobik czy hydrocycling, czyli rowery stacjonarne zanurzone w wodzie.

Zajęcia mogą odbywać się na głębokiej lub na płytkiej wodzie. Mówiąc 
o płytkiej wodzie mamy na myśli głębokość około 1 metra, kiedy ćwiczący sto-
ją na dnie basenu, a  poziom wody sięga im do okolic pasa (Zdjęcie 1). Takie 
warunki są idealne dla osób, które nie potrafią pływać, boją się głębokiej wody. 
Minusem płytszej wody jest mniejsze odciążenie stawów w efekcie mniejszego 
zanurzenia ciała. W  przypadku głębokiej wody korzysta się z  różnego rodzaju 
przyborów ułatwiających utrzymanie na powierzchni wody, jak specjalne pasy 
wypornościowe, tzw. makarony piankowe itp. (Zdjęcie 2).

Podczas zajęć, zarówno indywidualnych, jak i  grupowych korzysta się z  róż-
nych pomocy, które mają za zadanie ułatwiać naukę pływania, wpływać na po-
prawę siły mięśniowej w  przypadku przyborów zwiększających opór, a  także 
uatrakcyjniać zajęcia (Zdjęcie 2). Ćwiczenia w wodzie mogą odbywać się w róż-
nych pozycjach: w pozycji leżenia tyłem, leżenia przodem, w pozycji pionowej. 
Dobór pozycji zależy od celu ćwiczenia oraz od możliwości ćwiczącego. Różno-
rodność pozycji podczas ćwiczeń uatrakcyjnia zajęcia, daje możliwość stopnio-
wania trudności treningu oraz angażowania różnych partii mięśni.

Nie każdy lubi ćwiczyć w grupie. Alternatywą dla takich osób jest samodziel-
ne uczęszczanie na basen. Można zaopatrzyć się w przybory, które często można 
wypożyczyć na basenie i wykonywać ćwiczenia we własnym zakresie. Przykłady 
ćwiczeń znajdują się poniżej. Ćwiczący w pierwszych etapach powinien poznać 
środowisko wodne, uświadomić sobie, w  jaki sposób jego ciało zachowuje się 
w wodzie, poczuć wpływ wody, a następnie uczyć się przemieszczania w wodzie, 
by w efekcie móc uczyć się pływać.
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Podstawowe pozycje do ćwiczeń w  wodzie oraz ich zastosowanie w  zależ-
ności od głębokości wody:
Pozycja pionowa na płytkiej wodzie – dla osób, które boją się głębokiej 
wody (Zdjęcie 1). Ciało zanurzone jest do pasa. Pozycja ta daje najmniejsze 
odciążenie dla stawów kończyn dolnych oraz kręgosłupa, jednocześnie jest 
najbezpieczniejsza dla osób, które nie potrafią pływać. Można zwiększyć zanu-
rzenie ciała poprzez ugięcie stawów kolanowych, co da jednocześnie większe 
odciążenie.

Dno basenu często jest śliskie, warto skorzystać 
ze specjalnych butów do wody z podeszwą antypoślizgową.

Zdjęcie 1. Ćwiczenia w pozycji pionowej w wodzie o głębokości około 90 cm.

Zdjęcie 2. Podstawowy sprzęt do ćwiczeń i nauki pływania: 
makarony piankowe, mała piłka, deska do pływania.
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Pozycja leżenia tyłem na płytkiej wodzie – odciąża stawy (Zdjęcie 3). Ma 
największe zastosowanie w przypadku oswajania się ze środowiskiem wodnym 
i w przypadku stawiania pierwszych kroków w nauce pływania.

Pozycja pionowa w wodzie głębokiej (Zdjęcie 4) – jest zalecana dla osób oswo-
jonych ze środowiskiem wodnym, jest to pozycja, która bardzo mocno odciąża 
stawy. Aby ćwiczyć w ten sposób, ćwiczący nie musi posiadać umiejętności pły-
wania, gdyż może korzystać z pomocy przyborów, takich jak makaron piankowy 
oraz specjalny pas wypornościowy. Oswajając się z pozycją siedzenia na maka-
ronie, warto zacząć na płytkiej wodzie, aby poczuć, w jaki sposób zachowuje się 
makaron oraz nasze ciało, następnie, po opanowaniu pozycji w wodzie płytkiej, 
można wejść na głęboką wodę i początkowo ćwiczyć przytrzymując się brzegu. 

Zdjęcie 3. Pozycja leżenia tyłem w wodzie płytkiej.

Zdjęcie 4. Pozycja pionowa w wodzie o głębokości 1,6–2 m. 
Ćwiczący siedzi na „makaronie” piankowym.
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Wykorzystanie aquaterapii w pracy z seniorami cierpiącymi na 
zaburzenia poznawcze

W przypadku uczęszczania na basen niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z za-
burzeniami poznawczymi, to nieprawidłowe ocenianie sytuacji, podejmowanie 
niewłaściwych decyzji, nieadekwatne ocenianie swoich możliwości, trudności 
w  ocenie odległości oraz zaburzenia orientacji przestrzennej. W  wyniku tych 
problemów występuje zwiększone ryzyko upadków oraz urazów, zaistnienia sy-
tuacji zagrażających życiu lub nawet utonięcia. Basen jest miejscem, w  którym 
w sposób szczególny należy przewidywać niebezpieczne sytuacje, takie jak mo-
kra podłoga, głęboka woda itp. 

W  przypadku osób cierpiących na zaburzenia poznawcze najpopularniejszą 
formą terapii jest terapia zajęciowa. W związku z tym, iż zaburzenia poznawcze 
wiążą się przede wszystkim ze sferą intelektualną i emocjonalną, sfera ruchowa 
jest często niedoceniana, a  specjaliści i  fizjoterapeuci często nie mają świado-
mości, że stosowanie fizjoterapii jest zasadne również w przypadku osób z otę-
pieniem. Osoby te, jeśli trafiają do fizjoterapeuty, to często z  innego powodu. 
W przypadku osób z otępieniem zaobserwowano gorsze efekty rehabilitacji niż 
w przypadku osób z innymi schorzeniami, na co wpływ mają trudności w poro-
zumieniu się fizjoterapeuty z chorym. Rodzaj i nasilenie deficytów poznawczych 
ma ogromne znaczenie dla procesu rehabilitacji. Aby efekt był możliwie najwięk-
szy, ważna jest świadomość trudności, z  jakimi zmaga się osoba z  otępieniem 
oraz dostosowanie programu terapii do jej możliwości. 

Joanna Szczepańska (2007) wymienia wskazówki przydatne w  pracy z  oso-
bami starszymi ze współistniejącym deficytem poznawczym. Znajomość ich 
z pewnością ułatwi i usprawni pracę fizjoterapeuty, instruktora czy opiekuna.

 1.  Należy szczególnie dbać o bezpieczeństwo osób z zaburzeniami poznaw-
czymi, gdyż mają one problem z właściwą oceną sytuacji, zwłaszcza cho-
dzi tu o ocenę możliwości wystąpienia niebezpieczeństwa. 

 2.  W związku z zaburzeniami pamięci krótkoterminowej, przy każdym spot- 
kaniu należy przypomnieć, jakie czynności będą wykonywane, aby pod-
opieczny nie był zdezorientowany, aby czuł się bezpiecznie.

 3.  Bardzo ważny jest sposób komunikacji – twarzą w  twarz, używając pro-
stego słownictwa. A  jeśli chcemy, aby podopieczny wykonał jakieś za-
danie, robimy to „krok po kroku”, czyli tłumaczymy kolejno po jednym 
zadaniu i dopiero po jego wykonaniu zadajemy kolejne zadanie, tak aby 
chory nie pogubił się.

 4.  Bardzo istotny jest czas trwania ćwiczeń. Zaleca się, by jedno spotkanie 
trwało około 20 minut. Osoby z  zaburzeniami poznawczymi najlepiej 
funkcjonują w godzinach przedpołudniowych, dlatego warto, aby zajęcia 
odbywały się w  tych godzinach.

 5.  Proponując ćwiczenia, warto je pokazać, można pomóc wykonać ćwicze-
nie lub ćwiczyć razem. Bardzo ważną kwestią jest stopień trudności za-
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dania, należy dobrze ocenić możliwości ćwiczącego, zbyt skomplikowane 
zadanie może wywołać zdenerwowanie, niezadowolenie, zniechęcenie, 
natomiast jeśli podopiecznemu uda się wykonać zadanie, prawdopodob-
nie pojawi się zadowolenie, a jego nastrój się poprawi. W związku ze spo-
wolnieniem ruchowym warto narzucić energiczny rytm ćwiczeń, w innym 
przypadku podopieczny będzie wykonywał zadanie coraz wolniej. Warto 
prowadzić ćwiczenie narzucając tempo poprzez komunikat: „raz, dwa, raz, 
dwa” lub w przypadku bardziej złożonych ćwiczeń „raz, dwa, trzy, cztery”.

 6.  Osoby z  otępieniem z  pewnością nie zaakceptują występowania bólu 
podczas ćwiczeń czy terapii, mogą się zniechęcić do ćwiczeń. Należy 
unikać bólu oraz dyskomfortu ćwiczącego, gdyż trudno będzie mu wy-
tłumaczyć zasadność występowania dolegliwości bólowych.

 7.  Każde ćwiczenia warto zaczynać od zadań łatwiejszych, przyjemniej-
szych, co wprawi podopiecznego w  dobry nastrój i  pozytywnie nastawi 
do dalszej pracy. Dopiero w dalszej części przechodzić należy do ćwiczeń 
bardziej złożonych, wymagających większego wysiłku, pokonania lęku.

 8.  W przypadku osób z otępieniem może pojawić się silne pobudzenie, splą-
tanie, agresja, urojenia, zwłaszcza urojenia okradania. Trzeba mieć świa-
domość, iż jest to część psychopatologii – zjawisko charakterystyczne 
dla tego schorzenia, a  nie zła wola podopiecznego czy jego złośliwość. 
Mając świadomość możliwości wystąpienia takich sytuacji, łatwiej będzie 
nam sobie z  nimi radzić. Pamiętać należy, iż zapewnienie właściwych, 
bezpiecznych warunków to zadanie prowadzącego i  opiekuna. W  przy-
padku pojawienia się negatywnych zachowań można próbować odwrócić 
uwagę podopiecznego, aby się uspokoił, zapewnić mu spokojne otocze-
nie, dać możliwość wyciszenia. Tłumaczenie, naciskanie z pewnością nie 
pomogą, a wręcz mogą nasilić zdenerwowanie.

 9.  Biorąc pod uwagę postępujący charakter choroby trzeba mieć na uwa-
dze, iż chory będzie wymagał stałej opieki, warto zwrócić uwagę na cele, 
jakie powinna mieć fizjoterapia czy każda inna forma terapii. Z  pewno-
ścią warto wspierać samodzielność podopiecznego, ćwiczyć czynności 
dnia codziennego, takie jak samodzielne ubieranie się, proste czynności 
higieniczne. Wyjście na basen jest doskonałą okazją do tego, by ćwiczyć 
te czynności.

10.  Ćwiczenia w  małych grupach mają szczególną wartość w  przypadku 
obniżonego nastroju, apatii, wycofania. Obserwując grupę chory zaczy-
na bezwiednie ją naśladować, staje się otwarty i  chętny do współpracy. 
Zwykle pomocna jest obecność osoby bliskiej, która daje poczucie bez-
pieczeństwa.

11.  Bardzo ważna jest atmosfera zajęć, nastrój i nastawienie terapeuty, opie-
kuna, gdyż podopieczni bardzo wyczuwają atmosferę, w pewnym sensie 
zarażają się nią. Uśmiech i  pochwała za dobrze wykonane zadanie mo-
tywują ćwiczącego.
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W  przypadku aquaterapii punktem wyjścia jest oswojenie ćwiczącego ze 
środowiskiem wodnym, tak aby czuł się w  nim swobodnie, aby przebywanie 
w  wodzie było przyjemne. Kolejne kroki to osiąganie niezależności i  poszcze-
gólnych umiejętności. 

Uczęszczanie na basen wiąże się z  różnymi sytuacjami, z  którymi nie spoty-
kamy się na co dzień. Będą to na przykład: rozebranie się w obcym środowisku, 
bliski kontakt z  innymi osobami, utrudniona komunikacja wynikająca z  szumu, 
jaki często panuje na basenie, utrudniona kontrola wzrokowa wynikająca z zale-
wania oczu przez wodę czy odbijającego się od wody światła. Czynniki te mogą 
osłabiać koncentrację.

Ważnym elementem uatrakcyjniającym ćwiczenia w wodzie są gry i zabawy, 
wprowadzenie ich do zajęć uaktywnia ćwiczących, integruje grupę, poprawia 
nastrój, pozytywnie nastawia na udział w dalszej części zajęć.

Zestaw ćwiczeń w wodzie do samodzielnego wykonania

Wybierając ćwiczenia przede wszystkim należy zadać sobie pytanie, jaki jest 
ich cel. Należy wziąć pod uwagę umiejętności i możliwości osoby ćwiczącej, jej 
stan zdrowia, a także problem, z jakim się zmaga oraz stopień oswojenia z wodą.

Podczas ćwiczeń bardzo ważny jest właściwy dobór ich intensywności, 
zwłaszcza gdy mamy do czynienia z seniorami lub osobami z różnymi schorze-
niami. Prostym testem, który pozwoli nam ocenić wysiłek osoby ćwiczącej jest 
tzw. „talk test”. Prosimy ćwiczącego, by mówił podczas ćwiczeń – jeśli w trakcie 
wykonywania jakiegoś ćwiczenia nie jest w  stanie mówić, świadczy to o  zbyt 
intensywnym wysiłku. Inne sposoby kontroli intensywności wysiłku to pomiar 
tętna. Prawidłowe tętno przy wysiłku o umiarkowanej intensywności to 50–70% 
maksymalnego tętna. Aby jednak dobrze wyznaczyć tętno maksymalne należa-
łoby skorzystać z prób wysiłkowych w specjalnym laboratorium. Bardzo popular-
ny jest wzór na tętno maksymalne, który mówi, iż wartość tętna maksymalnego 
to 220 minus wiek badanego. Wzór ten jest obarczony błędem szacunkowym. 

Przy umiarkowanym wysiłku ćwiczący jest w  stanie mówić, natomiast jeśli 
nie jest w  stanie śpiewać, oznacza to, że ćwiczenie jest zbyt obciążające. Jest 
to krótki test, który pozwala ocenić intensywność treningu. Bardzo dobrą miarą 
intensywności wysiłku jest samopoczucie ćwiczącego i na nim należy polegać. 

3 x 30 x 130
3 razy w tygodniu – 30 minut – tętno 130

Istotnym elementem ćwiczeń w  wodzie jest ich czas trwania oraz często-
tliwość. Nadal aktualne jest zalecenie, aby podejmować aktywność fizyczną  
3 razy w  tygodniu po minimum 30 minut, przy tętnie 130, co jest zapisywane 
3 x 30 x 130. Warto stosować się do tej zasady, aby dbać o  kondycję fizyczną, 
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utrzymać sprawność fizyczną. Wspomniane 30 minut ćwiczeń może mieć różną 
formę, mogą to być opisywane ćwiczenia w wodzie. Warto dodać do tego takie 
zabiegi jak kąpiele solankowe, łaźnie parowe oraz codzienne spacery.

Podczas trzydziestominutowych zajęć warto poświęcić 10 minut na rozgrzewkę, 
stosując marsz, wymachy i krążenia ramion, następnie przejść do ćwiczeń wzmac-
niających, trwających minimum 15 minut i na koniec 5–10 minut poświęcić na wy-
ciszenie i rozciąganie. Rozciąganie bardzo często jest pomijane, nie docenia się jego 
wartości, tymczasem w wielu przypadkach jest ono ważniejsze niż samo ćwiczenie.

Poniżej opisano przykłady ćwiczeń rozciągających.

Ćwiczenia ogólnosprawnościowe
Ćwiczenia ogólnosprawnościowe, jak sama nazwa mówi, wpływają na ogól-

ną sprawność ćwiczącego, nie koncentrują się na konkretnej części ciała, ale 
angażują cały organizm. Mają także zastosowanie jako część wstępna, czyli po-
tocznie zwana rozgrzewka przed innymi ćwiczeniami, np. zwiększającymi siłę 
mięśniową. Ćwiczenia te łatwo zmodyfikować np. poprzez zastosowanie przy-
borów zwiększających opór, by uzyskać ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową.

ĆWICZENIE NR 1
Marsz w  wodzie (w  miejscu), marsz w  wodzie z  przyborami. Są to ćwiczenia 
rozgrzewające, przygotowujące do ćwiczeń wzmacniających, ich zadaniem jest 
przygotowanie narządu ruchu do dalszych ćwiczeń. Rozgrzewka stanowi bardzo 
ważną część zajęć, dzięki niej zmniejsza się ryzyko wystąpienia urazu.

Zdjęcie 5. Marsz w miejscu w wodzie z naprzemienną pracą 
kończynami górnymi, które trzymają makaron piankowy.

ĆWICZENIE NR 2
Krok odstawno-dostawny. Krok ten, wykonywany w  wodzie, będzie wzmacniał 
mięśnie odwodzące biodro, czyli wykonujące ruch nogi w  bok. Wykonując go, 
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robimy długi krok w  bok, po czym wracamy. Po kilkukrotnym wykonaniu tego 
ćwiczenia, można dołączyć ruchy kończyn górnych nad wodą lub pod wodą, 
w dowolnym kierunku, ruchy kończyn górnych można również wykonywać trzy-
mając przybory np. makaron piankowy, piłki.

Zdjęcie 6. Krok odstawno-dostawny (krok w bok).

ĆWICZENIE NR 3
Półprzysiad w wodzie płytkiej. Stojąc w lekkim rozkroku w wodzie o głębokości 
około 90 cm możemy wykonać półprzysiad, dzięki temu będziemy wzmacniali 
mięśnie ud oraz pośladki. Aby utrudnić nieco ćwiczenie oraz wzmocnić ramiona, 
możemy zgiąć makaron piankowy, zanurzyć jego końce pod wodę i  wykony-
wać ruchy od siebie i do siebie. Wykorzystując opór, jaki daje w tym przypadku 
woda, będziemy wzmacniali mięśnie ramion. Kolejno warto zsynchronizować 
ruchy kończyn górnych oraz dolnych w następujący sposób:

•   ugięcie kończyn dolnych i  wyprost kończyn górnych, zwiększenie zanu-
rzenia ciała,

•   powrót do pozycji wyjściowej, wyprost kończyn dolnych oraz zgięcie ra-
mion, przyciągając makaron piankowy do brzucha.
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Zdjęcie 7. Półprzysiad z pracą kończyn górnych, 
które trzymają zgięty makaron.

ĆWICZENIE NR 4
Kolano góra – stojąc w  lekkim rozkroku ćwiczący unosi naprzemiennie raz pra-
we, raz lewe kolano do poziomu bioder. Unosząc kolano wzmacniamy mięśnie 
zginające biodro, warto przy każdym ruchu napiąć mięśnie brzucha. Po wykona-
niu kilkunastu powtórzeń, można wykonać to ćwiczenie dodając ruchy kończyn 
górnych.

Zdjęcie 8. Naprzemienny wznos kolana do poziomu bioder.

ĆWICZENIE NR 5
„Pięta tył” – stojąc w  lekkim rozkroku zginamy na zmianę prawą i  lewą nogę, 
prowadząc piętę w  kierunku pośladka, podczas ćwiczenia zgięcie w  stawie ko-
lanowym powinno wynosić około 90°. Każdy ruch zgięcia kolana powinien an-
gażować pośladek. 
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Zdjęcie 9. „Pięta tył”.

ĆWICZENIE NR 6
Pozycję wyjściową do tego ćwiczenia pokazano na zdjęciu nr 7, jest to pół-
przysiad w wodzie o głębokości około 90 cm. Zadaniem ćwiczącego jest unieść 
jedną nogę zgiętą w  kolanie i  przełożyć pod nią piłkę. Ćwiczenie ma na celu 
poprawę koordynacji ruchowej oraz równowagi ciała. Czynności można wykony-
wać naprzemiennie, raz prawa, raz lewa strona lub wykonać serię około 10–15 
powtórzeń po stronie prawej, a następnie po stronie lewej. 

Zdjęcie 10. Przekładanie piłki pod kolanem.

ĆWICZENIE NR 7
Przekładanie piłki za nogą. Ćwiczenie to jest podobne do ćwiczenia nr 6. Różnica po-
lega na tym, iż podczas przekładania piłki pod udem nie odrywamy stopy od podłoża. 
Aby wykonać poprawnie to zadanie, ćwiczący musi zanurzyć się mocno w wodzie. Ce-
lem ćwiczenia jest poprawa koordynacji, ruchy rotacji (skrętu) tułowia będą natomiast 
korzystnie wpływały na dolegliwości bólowe kręgosłupa, które powinny zmniejszyć 
się lub ustąpić przy regularnym wykonywaniu między innymi tego ćwiczenia.
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Zdjęcie 11. Przekładanie piłki pod udem – ósemka.

Ćwiczenia łagodzące dolegliwości bólowe kręgosłupa
Ćwiczenia w  wodzie zmniejszają pobudliwość układu nerwowego oraz po-

wodują wydzielanie endorfin, co łagodzi dolegliwości bólowe.
 

Wykonywanie ćwiczeń nie może sprawiać bólu, w razie wystąpienia 
dolegliwości bólowych należy zmienić ćwiczenie na inne. 

Warto skonsultować to z fizjoterapeutą, instruktorem lub lekarzem prowadzącym.

ĆWICZENIE NR 8
Podobnie jak w  poprzednim ćwiczeniu pozycja ciała to półprzysiad. Zadaniem 
ćwiczącego jest przekładanie piłki dookoła siebie, ćwiczący powinien wykonać 
około 10–15 przełożeń z prawej strony na lewą, a następnie odwrócić kierunek 
i  podawać piłkę za plecami lewą ręką do prawej. Zadanie to poprawia koordy-
nację oraz wzmacnia mięśnie pleców, jest wskazane szczególnie u  osób, które 
mają pogłębioną kifozę, czyli mówiąc potocznie – garbią się.

Zdjęcie 12. Przekładanie piłki za plecami.
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ĆWICZENIE NR 9
Pajac poziomy – pozycja wyjściowa do ćwiczenia to siad na makaronie pianko-
wym, kończyny dolne i  górne złączone. Ruch polega na jednoczesnym odwie-
dzeniu kończyn górnych oraz dolnych. Ćwiczenie powtarzamy w sekwencji 1 i 2:

•   Kończyny dolne i górne złączone (1),
•   Odwiedzenie kończyn dolnych oraz górnych (2).

Zdjęcie 13. Pajac poziomy.

ĆWICZENIE NR 10
Pozycja wyjściowa podobnie jak w  ćwiczeniu nr 3. Ćwiczący wykonuje naprze-
mienny skręt tułowia z wymachem prawej ręki w lewą stronę, a następnie lewej 
ręki w prawą stronę. Ćwiczenie powtarzamy dynamicznie. Zadanie to wzmacnia 
mięśnie tułowia oraz kończyn górnych.

Zdjęcie 14. Skręty tułowia.

ĆWICZENIE NR 11
Pozycja wyjściowa do tego ćwiczenia to półprzysiad ze złączonymi kończynami 
dolnymi, kończyny górne odwiedzione. Ruch polega na rotacji (skręcie) tuło-
wia, za którą podążają kończyny dolne, bez zmiany ułożenia kończyn górnych. 
Zadanie to wymaga intensywnej pracy mięśni skośnych brzucha, poprawia ru-
chomość kręgosłupa w  odcinku lędźwiowym, przez co zmniejsza dolegliwości 
bólowe w tym segmencie.
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Zdjęcie 15. Rotacja tułowia.

ĆWICZENIE NR 12
Ćwiczenia w  pozycji pionowej z  jednym lub z  dwoma makaronami. Ćwiczący 
siedzi na jednym makaronie, może w tej pozycji maszerować w miejscu pracu-
jąc kończynami dolnymi oraz górnymi odpychając się od wody, może również 
wykonywać ruchy trzymając drugi makaron piankowy zgięty w  połowie oraz 
zanurzony pod wodę. Ogromną zaletą tego ćwiczenia jest bardzo duże odcią-
żenie stawów kręgosłupa oraz kończyn dolnych dzięki temu, że ćwiczący nie 
ma kontaktu z  dnem basenu. Zadanie to wymaga opanowania umiejętności 
utrzymania się w  pozycji pionowej na makaronie piankowym, osoba ćwicząca 
nie musi umieć pływać, ale musi być oswojona ze środowiskiem wodnym.

Zdjęcie 16. Marsz siedząc na makaronie piankowym na głębokiej wodzie.

ĆWICZENIE NR 13
Rowerek w leżeniu tyłem. Osoba ćwicząca utrzymuje się na wodzie przy pomocy 
makaronu piankowego, który umieszczony jest pod pachami, dwa końce znaj-
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dują się z przodu i są przytrzymywane. Ćwiczący w pozycji półleżącej wykonuje 
naprzemienne ruchy nóg jakby pedałował rowerem. Ćwiczenie to można wyko-
nywać na głębokiej lub płytkiej wodzie, dobór głębokości będzie uzależniony 
od umiejętności ćwiczącego. Wykonując zadanie na głębokiej wodzie można 
ćwiczyć w pozycji pionowej lub półleżącej, w drugiej wymienionej pozycji, poza 
mięśniami nóg, angażowane są mięśnie brzucha.

Zdjęcie 17. Rowerek w pozycji leżenia tyłem.

Ćwiczenia przy dolegliwościach bólowych kolan 
Szczególnie korzystne będą tu ćwiczenia na głębokiej wodzie, w pozycji pio-

nowej lub poziomej. Aby utrzymywać się swobodnie na powierzchni wody, za-
leca się takie pomoce jak makarony, pasy wypornościowe. Ćwiczenia nie mogą 
wywoływać dolegliwości bólowych, w razie ich wystąpienia należy zmienić ćwi-
czenie na inne.

Kolejno zaleca się następujące ćwiczenia:
•   Marsz na głębokiej wodzie siedząc na makaronie piankowym (Ćwiczenie 

nr 12, zdjęcie 16) lub z makaronem piankowym pod pachami.
•   Pajace – jednoczesne wymachy nóg na boki, a  następnie do siebie (od-

wodzenie i  przywodzenie nóg) w  pozycji siedzenia na makaronie w  wo-
dzie głębokiej, bez kontaktu stóp z dnem basenu (Ćwiczenie nr 9, zdjęcie 
13). Ćwiczenie to można wykonywać w  pozycji przodem do ściany base-
nu, trzymając się kończynami górnymi za brzeg, daje to większe poczucie 
bezpieczeństwa. Po dobrym opanowaniu pozycji siedzącej na makaronie 
piankowym, można dołączyć pracę rąk, co zintensyfikuje ćwiczenia i  do-
starczy jeszcze więcej korzyści.

•   Nożyce pionowe – w pozycji pionowej, siedząc na makaronie na głębokiej 
wodzie, wymachy kończyn dolnych naprzemiennie prawa i  lewa w  przód 
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– ćwiczenie to można wykonywać w  pozycji bokiem do ściany basenu, 
trzymając się jedną ręką za brzeg, daje to większe poczucie bezpieczeń-
stwa, można również dołączyć pracę rąk. Ćwiczenie analogiczne jak nożyce 
poziome, opisane poniżej, ze zmianą pozycji ciała na orientację pionową 
(patrz Ćwiczenie nr 14).

•   Wymachy nóg w pozycji leżenia tyłem – rowerek (Ćwiczenie nr 13, zdjęcie 17).

ĆWICZENIE NR 14
Nożyce poziome – ćwiczący trzyma makaron piankowy na wysokości bioder, 
pozwala to na przyjęcie swobodnej pozycji leżenia tyłem w  wodzie, pozycja 
taka pozwala leżeć na powierzchni wody bez wykonywania ruchów. Zadaniem 
ćwiczącego jest odwodzenie (ruch nóg na boki) oraz przywodzenie (ruch nóg 
do siebie). Tak wykonana dynamiczna praca nóg od siebie i do siebie wzmacnia 
mięśnie przywodzące i odwodzące stawu biodrowego. 

Zdjęcie 18. Pozycja wyjściowa do ćwiczenia – nożyce poziome,  
leżenia tyłem z makaronem.

Zdjęcie 19. Nożyce poziome – ruch odwodzenia w stawie biodrowym. 
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Ćwiczenia przy dolegliwościach bólowych szyi oraz obręczy barkowej
Najczęstszą przyczyną odczuwania bólu w  odcinku szyjnym kręgosłupa jest 

wzmożone napięcie mięśni oraz zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego. 
Ćwiczenia w wodzie bardzo korzystnie wpływają na te dolegliwości, gdyż rozluź-
niają mięśnie, dając jednocześnie idealne warunki do ich wzmacniania. Podczas 
wykonywania ćwiczeń nie mogą pojawiać się dolegliwości bólowe, w  razie ich 
wystąpienia należy zmienić ćwiczenie lub zwrócić uwagę, czy technika wyko-
nania ćwiczenia jest prawidłowa.

Aby uzyskać możliwie najlepsze odciążenie odcinka szyjnego, należy przyjąć 
pozycję leżącą tyłem (zdjęcie 18) lub w pozycji pionowej zanurzyć się możliwie 
najniżej, zapewniając sobie możliwość oddychania, można także ćwiczyć zanu-
rzając głowę z rurką do nurkowania. Zanurzenie głowy pod wodę powoduje, iż 
woda przejmuje jej ciężar, mięśnie mogą wówczas odpocząć.

Podczas leżenia tyłem bardzo ważne jest uzyskanie właściwej pozycji głowy,
tak aby nie unosić jej, aby nie czuć jej ciężaru, ale pozwolić wodzie, aby ją

utrzymywała.

Po uzyskaniu właściwej pozycji w  wodzie, zapewniającej odciążenie odcinka 
szyjnego można wykonywać ćwiczenia wzmacniające:

•   w leżeniu tyłem (zdjęcie 18) – naprzemienne ruchy rękami nad głowę i po-
wrót bokiem – ruch wiosłujący, podobnie jak w stylu grzbietowym,

•   w leżeniu tyłem – wciskanie brody w kierunku mostka,
•   w pozycji pionowej – maksymalne zanurzenie ciała w wodzie, tak aby za-

chować możliwość oddychania, a następnie odwiedzenie kończyn górnych 
i wykonywanie ruchów wiosłujących rękami z boku do przodu i powrót,

•   bardzo dobre warunki odciążenia, które daje rozluźnienie mięśni szyi, stwa-
rza opisane poniżej ćwiczenie „meduza”, wymienione przy okazji ćwiczeń 
oswajających ze środowiskiem wodnym. Zanurzenie głowy pod wodę po-
woduje, że traci ona dla nas swój ciężar, dając mięśniom odpocząć. Aby 
wydłużyć czas wykonywania tego zadania, można zaopatrzyć się w  rurkę 
służącą do nurkowania przy powierzchni wody, czyli do tzw. snurkowania. 

ĆWICZENIE NR 15
Ćwiczenie wzmacniające obręcz barkową na głębokiej wodzie. Ćwiczący siedzi 
na makaronie piankowym, drugim makaronem wykonuje ruchy naprzemiennie 
wypychając i przyciągając makaron piankowy.
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Zdjęcie 20. Ćwiczenie wzmacniające obręcz barkową na głębokiej wodzie.

ĆWICZENIE NR 16
Ćwiczenie wzmacniające mięśnie obręczy barkowej – ćwiczący stoi zanurzony 
w  wodzie do poziomu barków, wykonuje naprzemienne wypchnięcie piłki do 
przodu. Im większe zanurzenie piłki pod wodę, tym większy jej opór i  trudniej-
sze zadanie.

Zdjęcie 21. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie obręczy barkowej.

Ćwiczenia rozciągające 
Ćwiczenia te pełnią bardzo ważną funkcję, ponieważ zwiększają zakres ruchu 

w  stawie, poprawiają elastyczność mięśni. Każdy trening powinien kończyć się 
około 10 minutami rozciągania. Poniżej kilka propozycji ćwiczeń rozciągających.
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ĆWICZENIE NR 1
Mięśnie tułowia – skłon w bok – stojąc w wodzie w lekkim rozkroku, prawa ręka 
na biodrze, lewa ręka uniesiona, wykonujemy skłon w  prawą stronę, sięgając 
możliwie jak najdalej. Wytrzymujemy w tej pozycji, a następnie powtarzamy za-
danie w drugą stronę, wykonując skłon w lewą stronę, prawa ręka jest uniesiona.

Zdjęcie 22. Ćwiczenie rozciągające mięśnie tułowia – skłon w bok.

ĆWICZENIE NR 2
Mięśnie pleców – stojąc przodem do brzegu basenu o  głębokości około 1 m 
należy wykonać skłon w  przód, tak, aby ręce oparły się o  brzeg, w  tej pozycji 
sięgamy rękami jak najdalej, aby mocno rozciągnąć mięśnie pleców. 

Zdjęcie 23. Ćwiczenie rozciągające mięśnie pleców i  ramion.
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ĆWICZENIE NR 3
Mięśnie klatki piersiowej i  ramion – stojąc tyłem do brzegu basenu, wykonu-
jemy chwyt obiema rękami za brzeg basenu, a  następnie wykrok jedną nogą 
daleko w przód, trzymając cały czas brzeg. Wytrzymujemy chwilę w tej pozycji, 
a następnie wracamy i wykonujemy wykrok drugą nogą. 

Zdjęcie 24. Ćwiczenie rozciągające mięśnie klatki piersiowej i  ramion.

ĆWICZENIE NR 4
Mięśnie uda – przód – stojąc na jednej nodze, trzymamy się brzegu basenu, 

prawą ręką przyciągamy prawą stopę do pośladka, kolana powinny być złączo-
ne. Jeśli ćwiczenie sprawia ból, zatrzymujemy ruch przyciągania stopy do po-
śladka i  wytrzymujemy w  tej pozycji, starając się rozluźnić mięśnie. Ćwiczenie 
wykonujemy na prawą i na lewą stronę.

Zdjęcie 25. Stopa do pośladka – ćwiczenie rozciągające przód uda.
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ĆWICZENIE NR 5
Mięśnie uda – tył – stojąc na prawej nodze, drugą opieramy o brzeg lub ścianę 
basenu na wysokości bioder, następnie wykonujemy skłon do lewej nogi, wy-
trzymujemy w  tej pozycji, pamiętając, by rozciąganie nie przynosiło nam bólu. 
Następnie powtarzamy zadanie, zmieniając ustawienie nóg.

Zdjęcie 26. Ćwiczenie rozciągające mięśnie tylne uda.

ĆWICZENIE NR 6
Podudzie – mięśnie łydki – stojąc przodem do brzegu basenu, „przyklejamy” 
prawą piętę do dna basenu, a następnie robimy wykrok w przód lewą nogą, jed-
nocześnie trzymając brzeg basenu i pochylając się w przód. Rozciągamy prawą 
łydkę, nie przekraczając granicy bólu, wytrzymujemy w tej pozycji, a następnie 
wracamy i wykonujemy to samo zadanie zmieniając stronę.

Zdjęcie 27. Rozciąganie mięśni podudzia.
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Ćwiczenia dla osób cierpiących na zaburzenia poznawcze
Praktycznie wszystkie z wyżej wymienionych ćwiczeń mogą być wykonywa-

ne przez osoby, u  których występują zaburzenia poznawcze, wymagają jednak 
obecności drugiej osoby oraz właściwego instruktażu. Ważne, by, przede wszyst-
kim, zapewnić bezpieczeństwo ćwiczącemu, zadbać o  właściwe warunki pod-
czas wizyty na basenie, wybierając np. odpowiednią godzinę, kiedy na basenie 
jest mało osób, pamiętając także o  tym, iż osoby z zaburzeniami poznawczymi 
z zasady funkcjonują lepiej w godzinach porannych. Kluczowe elementy to spo-
kój, cierpliwość oraz dostosowanie zadań do możliwości ćwiczącego. 

Należy wybrać ćwiczenia w  zależności od wskazań i  celu, jaki chcemy uzy-
skać, jeśli chcemy poprawić ogólną sprawność ćwiczącego, warto wybrać ćwi-
czenia ogólnosprawnościowe. Osoby z  zaburzeniami poznawczymi zwykle nie 
lubią zmian, dlatego też warto stosować ten sam zestaw ćwiczeń przez dłuższy 
czas, natomiast nowe zadania wprowadzać stopniowo i  pojedynczo. Stopień 
trudności należy dobrać do możliwości ćwiczącego.

Warto pamiętać, iż nawet jeśli osoba cierpiąca na zaburzenia poznawcze kie-
dyś potrafiła pływać, to dysfunkcja spowodowana chorobą z pewnością zmieni-
ła jej możliwości funkcjonalne oraz sposób odczuwania i  odbierania otoczenia. 
W związku z tym można spodziewać się, że osoba ta pewnych czynności będzie 
uczyła się od nowa. 

W  przypadku osoby, która nie zna środowiska wodnego, adaptację do wa-
runków panujących w wodzie warto zacząć od swobodnego marszu na różnych 
głębokościach wody oraz ćwiczeń oddechowych – tu dobrym przykładem jest 
zadanie polegające na nabraniu powietrza nad wodą i  wykonaniu spokojnego 
wydechu pod wodą, mając zanurzone w niej usta. 

Pływać każdy może – nauka pływania dla seniorów

Jak pisze Terry Laughlin (2007), umiejętność pływania może opanować każdy. 
Lęk przed wodą, ograniczenia fizyczne w postaci sztywnych stawów, słabej siły 
mięśniowej, to wszystko można przezwyciężyć, jeśli tylko znajdzie się motywa-
cję, by podjąć się nauki pływania. Często motywację dają inne osoby, np. wnuki, 
z  którymi senior chce chodzić na basen, a  aby się tam z  nimi wybrać i  miło 
spędzić czas, warto posiąść umiejętność pływania. Ta umiejętność daje poczu-
cie bezpieczeństwa. Wsparciem mogą być także inne osoby, koleżanka, kolega, 
którzy także nie potrafią pływać, można wówczas wspólnie wybrać się na lekcje 
pływania. Nierzadko motywacją do nauki pływania jest wyjazd na wakacje do 
miejsca, gdzie jest piękna, przejrzysta woda, np. w takich krajach jak Hiszpania, 
Grecja, Chorwacja. Wybierając się do takich miejsc warto umieć pływać, by móc 
w pełni korzystać z oferowanych przez daną lokalizację uroków i atrakcji. 

Często mimo odczuwania lęku przed wodą, warto go przełamać ze względu 
na zalecenie ćwiczeń w wodzie w ramach rehabilitacji. Ponadto lekcje pływania 
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w małych grupach seniorów mogą być doskonałą formą aktywizacji społecznej, 
doskonałą okazją, by osoba w wieku senioralnym miała powód, by wyjść z domu 
i  spotkać się z  innymi osobami. W  końcu motywacją może być cały szereg ko-
rzyści, jakie niesie za sobą pływanie oraz aktywność w wodzie.

W  pływaniu i  ćwiczeniach w  środowisku wodnym najważniejsza jest radość 
i przyjemność z przebywania w wodzie.

Ucząc się pływać warto skorzystać z  pomocy instruktora pływania, który po-
prowadzi lekcję, ma ogromną wiedzę na temat technik pływania, wie jak oswajać 
z  wodą, potrafi korygować złe nawyki, które utrwaliliśmy przez lata. Wskazówki 
instruktora ułatwiają naukę pływania, pomagają przezwyciężyć wszelkie trudności. 
Obecność instruktora daje także poczucie bezpieczeństwa. Nauka pływania może 
odbywać się indywidualnie, kiedy osoba ucząca się jako jedyna znajduje się pod 
opieką instruktora, lub grupowo, kiedy w  tym samym czasie instruktor zajmuje 
się kilkoma osobami. Zaletą nauki indywidualnej jest dostosowanie się i  pełna 
koncentracja uwagi na jednej osobie, w grupie natomiast jest zwykle raźniej. 

Ćwiczenia oswajające ze środowiskiem wodnym
Ćwiczenia te mają przede wszystkim za zadanie oswajać z  warunkami, jakie 

panują w wodzie oraz kształtować tzw. czucie wody. 
Mowa jest tu także o adaptacji psychicznej, która jest warunkiem niezbędnym 

do tego, aby uczyć się pływać i wykonywać ćwiczenia w wodzie.
Już samo wejście do wody sprawia, że sposób odczuwania ciała i  poczucie 

kontroli nad nim się zmienia. Im większe zanurzenie ciała, tym w większym stop-
niu siła grawitacji zostaje zastąpiona siłą wyporu, która to zaburza utrzymanie 
równowagi. Osoba, która stoi w płytkiej wodzie, do poziomu kolan, w pełni kon-
troluje swoje ciało, ponieważ dominującą siłą działającą na jej ciało jest siła gra-
witacji, z którą ma do czynienia na co dzień. Natomiast już poruszenie się w tych 
warunkach spowoduje włączenie mechanizmów ułatwiających przemieszczanie 
się, w  postaci pochylenia tułowia do przodu. Im większe zanurzenie w  wodzie, 
tym większa trudność z  utrzymaniem równowagi ciała oraz trudniejsze prze-
mieszczanie się. Poziom zanurzenia ciała do okolicy łopatek uważa się za neu-
tralny, wówczas siła wyporu oraz siła grawitacji równoważą się, odciążenie ciała 
jest wówczas bardzo duże, gdyż wynosi około 70%, jednocześnie utrzymanie 
równowagi w tych warunkach nie sprawia większych trudności. Zanurzenie ciała 
powyżej łopatek wymaga już włączenia odruchowych mechanizmów kontroli, 
gdyż ciało zaczyna się unosić na wodzie. Wówczas ćwiczący zaczyna wykony-
wać ruchy głową, zwłaszcza przy zmianie kierunku ruchu, zmienia pozycję, by 
zwiększyć powierzchnię podparcia dla większej stabilności oraz zmienia układ 
ciała, wysuwając ręce w przód (Nowotny, 2005). 

Warto wspomnieć też o  pływalności, czyli zdolności człowieka do utrzymy-
wania się na powierzchni wody, na którą wpływ mają stosunek objętości tkanki 
mięśniowej, tłuszczowej i  kostnej w  organizmie pływaka, objętość części ciała 
nad i w środowisku wodnym oraz objętość powietrza zawartego w płucach. 
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Zachowania, które mogą świadczyć o braku adaptacji do środowiska wodnego to:
wzmożone napięcie mięśniowe lub wręcz kurczowe trzymanie się drugiej osoby,

wstrzymywanie oddechu, wyciąganie szyi jak najwyżej i niechęć do zbliżania twarzy 
do lustra wody.

Oswajanie ze środowiskiem wodnym obejmuje następujące zadania:
•   nauka oddychania – wdech nad wodą, wydech do wody – stopniowo w ko-

lejnych powtórzeniach zanurzamy tylko usta, nos, a następnie całą głowę,
•   marsz w  wodzie przy wspomaganiu się ruchami rąk, można zacząć od 

wody płytkiej np. około 90 cm, przechodząc coraz głębiej, aż do momen-
tu, kiedy tylko głowa zostaje nad wodą,

Zdjęcie 28. Nauka oddychania, wdech nad wodą, wydech do wody.

•   zanurzanie uszu – ćwiczenie „gwiazda” – ćwiczący wykonuje leżenie na ple-
cach w wodzie, w tej pozycji uszy powinny znajdować się pod powierzch-
nią wody, twarz jest nad powierzchnią wody, co umożliwia oddychanie 
oraz kontrolę wzrokiem. Współćwiczący lub osoba towarzysząca może 
podtrzymywać ćwiczącego za barki, asekurując, aby jego głowa nie znala-
zła się pod wodą. Nigdy nie należy podtrzymywać ćwiczącego za głowę. 
Można też ćwiczenie to wykonać trzymając deskę na wysokości bioder 
(zdjęcie 29). W tej pozycji zadaniem ćwiczącego jest rozluźnić się i spokoj-
nie oddychać. Podczas wykonywania wydechu ciało będzie delikatnie się 
zanurzało, podczas wdechu będzie unosiło się ku górze.
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Zdjęcie 29. Leżenie tyłem z pomocą deski pływackiej.

•   wyławianie przedmiotów z  dna basenu; można tu wykorzystać specjalne 
przybory, które toną,

•   ćwiczenie „meduza” – osoba kładzie się na wodzie z twarzą zanurzoną pod 
wodą, kończyny górne oraz dolne są wyprostowane, nogi w rozkroku, ręce 
skierowane w  bok, leży swobodnie, ciało jest unoszone na powierzchni 
wody. Osoba stopniowo wypuszcza powietrze będąc pod wodą; podczas 
wypuszczania powietrza ćwiczący może poczuć lekkie opadanie na dno 
basenu.

Zdjęcie 30. „Meduza”.

•   utrzymywanie równowagi w wodzie – zadaniem ćwiczącego jest umieścić 
deskę pływacką na dnie basenu, a następnie stać na niej. W tej pozycji moż-
na wykonywać delikatne ruchy rękami, wiosłując w  przód i  w  tył, można 
także podnosić delikatnie nogi nie pozwalając na to, aby deska wydostała 
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się na powierzchnię. Należy uważać podczas wyjmowania deski z basenu, 
aby sama „nie wyskoczyła” z wody. Istnieje takie ryzyko, ponieważ działa na 
nią duża siła wypierająca ją na powierzchnię, co może powodować nagłe 
jej wynurzenie i grozić uderzeniem osoby ćwiczącej.

Zdjęcie 31. Równowaga w staniu na desce pływackiej.

•   turbulencje – aby wykonać to zadanie, potrzebny jest współćwiczący, który 
wykonuje ruchy rękami pod wodą, ruchy te, powodując przemieszczanie 
się wody, tworzą tzw. turbulencje. Turbulencje będą wytrącały współćwi-
czącego z równowagi, zadaniem ćwiczącego jest przeciwstawianie się tym 
siłom, tak aby zachować pozycję ciała. Jest to zadanie doskonalące reakcje 
równoważne, poprawiające stabilizację ciała. Turbulencje mogą stanowić 
także siłę, która spowoduje przemieszczanie się w  wodzie. Podobne do 
turbulencji działanie mają fale. Przebywanie w  wodzie, w  której tworzą 
się fale, jest także doskonałym ćwiczeniem równowagi i  stabilizacji ciała. 

•   kolejne ćwiczenie najlepiej jest wykonywać początkowo w wodzie o głębo-
kości około 90–100 cm. Osoba ćwicząca wykonuje półprzysiad, uzyskując 
w  ten sposób pozycję krzesełka, jej stopy są oparte o  dno basenu. W  tej 
pozycji wykonuje ruchy rękami – wiosłuje wodę za siebie, aby przemieścić 
się do przodu.

•   przemieszczanie się w wodzie za pomocą ruchów kończyn dolnych – moż-
na stosować ruchy naprzemienne jak w  kraulu oraz symetryczne, które 
stosuje się w stylu klasycznym, czyli w tzw. żabce. Ruchy nóg do kraula to 
naprzemienna praca kończyn w  górę i  w  dół, ruch zaczyna się od biodra, 
palce stopy są obciągnięte jak u baletnicy, a kolana uginają się w niewiel-
kim stopniu. Najczęstszym błędem utrudniającym naukę pływania jest nad-
mierne zginanie kolan – zamiast ruchów napędowych kopiemy wodę, nie 
jest to skuteczne pływanie. Ucząc się ruchów nóg, warto zacząć od siadu 
na brzegu basenu z  nogami zanurzonymi w  wodzie i  wykonać nogami 
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ruchy nożycowe, kolana są cały czas wyprostowane, a  palce obciągnięte. 
Po opanowaniu tego ruchu można zmienić pozycję na leżenie w  wodzie 
przodem, trzymając się brzegu basenu, a  następnie wykonać ruchy koń-
czyn dolnych w pozycji leżenia przodem z deską, jak na zdjęciu 32. 

Zdjęcie 32. Pływanie w pozycji leżenia przodem z deską, głowa nad wodą,  
broda powinna znajdować się nisko nad wodą, może być zanurzona w wodzie.  

Nogi wykonują naprzemienne ruchy jak do kraula, będąc siłą napędową.

Najczęstszym błędem utrudniającym naukę
pływania kraulem jest nadmierne uginanie kolan

•   kolejnym etapem, po opanowaniu ruchów kończyn dolnych, kiedy potra-
fimy już skutecznie przemieszczać się w  pozycji leżenia przodem, jest za-
nurzanie głowy podczas pływania na brzuchu z przyborem, jak na zdjęciu 
33. Podczas tego zadania wykonujemy wdech nad wodą oraz wydech pod 
wodą. 

Zdjęcie 33. Ruchy kończyn dolnych do kraula w pozycji leżenia  
przodem z makaronem piankowym.
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Po oswojeniu ze środowiskiem wodnym można przejść do nauki pływania, 
zwykle zaczyna się od nauki pływania na grzbiecie, a  następnie przechodzi do 
pływania stylem klasycznym, czyli tzw. żabką. 

Warto nawiązać kontakt z  instruktorem, który w  sposób przyjemny i  profe-
sjonalny poprowadzi naukę pływania, dzięki temu łatwiej i szybciej opanuje się 
poszczególne umiejętności pływackie oraz uniknie złych nawyków.

Często zdarza się, że, ucząc się samodzielnie, wykonujemy ćwiczenie niepo-
prawnie. Mimo iż wydaje nam się, że wszystkie elementy ruchu są prawidłowe, 
to dopiero druga osoba potrafi wskazać nam popełniane błędy, które utrudniają 
nam naukę.

Także osoby, które już potrafią pływać, ale szybko się męczą, czują, że 
ich pływanie nie jest w pełni efektywne, mogą zgłosić się do instruktora, by 
poprawić technikę pływania; dzięki temu pływanie stanie się jeszcze przy-
jemniejsze. 

Atrakcje znajdujące się na basenach oraz w aquaparkach, 
z których warto skorzystać – solanka, sauna, bicze wodne, 
kąpiel perełkowa. 
Jak bezpiecznie i skutecznie z nich korzystać

Solanka
Basen solankowy jest wypełniony wodą o  właściwościach zbliżonych do 

wody morskiej. Kąpiele solankowe wskazane są przede wszystkim w  różnych 
schorzeniach dermatologicznych, ze względu na ich korzystny wpływ na skórę, 
którą sole zawarte w  wodzie nawilżają, odżywiają, regenerują. Skóra w  efekcie 
kąpieli solankowej staje się gładsza, mocniejsza. Zalecana jest także osobom, 
które chcą zrzucić zbędne kilogramy, gdyż poprawia przemianę materii. Ponadto 
solanka poprawia krążenie, łagodzi bóle mięśniowe oraz reumatyczne. Kąpiele 
solankowe podnoszą odporność, łagodzą napięcie psychiczne, normalizują ci-
śnienie krwi. Zalecane są w nadpotliwości.

Niewiele jest przeciwwskazań do korzystania z  kąpieli solankowych – na-
leżą do nich: otwarte rany, stany zapalne skóry, gorączka oraz ogólny zły stan 
zdrowia, choroba wieńcowa, wady zastawek serca, nadczynność tarczycy, za-
awansowana osteoporoza. Zawsze w razie wątpliwości należy skonsultować się 
z  lekarzem prowadzącym.

Jak korzystać z kąpieli solankowych
Przed kąpielą należy wziąć prysznic, aby oczyścić skórę, należy usunąć wszel-

kie maści, kremy, które mogłyby ograniczać wchłanianie związków mineralnych. 
Po kąpieli nie należy wycierać skóry, ale pozostawić ją do wyschnięcia – dzięki 
temu nie ścieramy soli, która tworzy swoisty „płaszcz solny”, ale zwiększamy ko-
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rzystne działanie kąpieli. Biały ślad, który zostaje na skórze po kąpieli solankowej, 
nie świadczy o tym, iż skóra jest przesuszona, ale są to związki mineralne, które 
mają korzystny wpływ na nasz organizm. 

Zasolenie wody solankowej to zwykle od 1% do 3%, nie zaleca się stężania 
soli powyżej 6%. Temperatura wody to zwykle około 33°C.

Zaleca się, aby kąpiel solankowa trwała około 20 minut; można z nich korzy-
stać do 3 razy w  tygodniu.

Sauna
Praktycznie każdy może korzystać z  dobroczynnego działania sauny. Za-

biegi w  saunie mają charakter leczniczy, higieniczny, bardzo chętnie korzysta 
się z nich w odnowie biologicznej. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z  faktu, że 
sauna to nie zawsze 100°C i  oferuje możliwość korzystania z  miejsc o  zróż-
nicowanej temperaturze. Nie chcąc być narażonym na oddziaływanie wyso-
kich temperatur, wystarczy usiąść na najniższym poziomie drewnianych ław 
umieszczonych w  saunie, gdzie temperatura wynosi około 40–50°C. Można 
także skorzystać z  łaźni, w  których temperatury z  reguły są niższe i  wynoszą 
około 40°C.

Korzyści, jakie daje saunowanie, to przede wszystkim wzmocnienie odporno-
ści organizmu, poprawa krążenia, rozluźnienie mięśni i  regeneracja organizmu. 
Pocenie wymaga intensywnej pracy nerek, dzięki czemu oczyszczamy organizm 
z  toksyn (Mika, 1996). 

Korzystanie z  sauny wskazane jest jako czynnik terapeutyczny w przypadku:
•   nieżytu oskrzeli,
•   zapalenia zatok,
•   nadciśnienia tętniczego pierwszego stopnia,
•   zmian zwyrodnieniowych stawów,
•   atopowego zapalenia skóry.

UWAGA: z  sauny nie powinny korzystać osoby cierpiące na choroby serca 
i układu krążenia, padaczkę, choroby nowotworowe, osoby z nadciśnieniem tęt-
niczym nieuregulowanym, z  kamicą nerkową, a  także osoby o  ogólnym złym 
stanie zdrowia. W razie wątpliwości należy skonsultować się z  lekarzem prowa-
dzącym.

Jak korzystać z sauny
Przed wejściem do sauny należy umyć ciało oraz je wysuszyć, do sauny wcho-

dzi się w  ręczniku, bez stroju kąpielowego. Z  sauny nie powinno się korzystać 
zaraz po posiłku. Jedno wejście do sauny może trwać od kilku do 15 minut, 
najważniejszym wyznacznikiem jest samopoczucie osoby korzystającej. 

Po wejściu należy najpierw usiąść na najniższej ławie, po to, aby pozwolić 
organizmowi na przystosowanie się do zmiany temperatury. Przy dobrej toleran-
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cji temperatury, jaka panuje w  saunie, można przesiąść się na wyższy poziom. 
Po wyjściu z sauny ciało należy opłukać oraz schłodzić pod zimnym prysznicem 
lub w specjalnym basenie z zimną wodą. Po ochłodzeniu i osuszeniu ciała, moż-
na powtórzyć sesję w  saunie i  ochładzanie jeszcze jeden lub dwa razy. Ważne 
jest samopoczucie osoby korzystającej. Zaczynając korzystanie z  sauny, można 
zacząć od 2 sesji po kilka minut, a  wraz z  przyzwyczajaniem się organizmu do 
warunków panujących w  saunie, wydłużać czas pobytu oraz liczbę sesji. Nie-
zbędnym elementem korzystania z sauny jest ochładzanie ciała zimną wodą, bez 
tego nie uzyskuje się maksimum korzyści, jakie daje sauna. Nie należy pomijać 
tego etapu. 

Po zakończonym pobycie w saunie, polegającym na naprzemiennym ogrze-
waniu ciała oraz ochładzaniu zimną wodą, należy odpocząć około 30 minut. 
Podczas odpoczynku należy uzupełnić płyny oraz sole mineralne poprzez picie 
wody i  soków owocowych. 

Bicze, natryski, gejzery
Bicze oraz natryski działają podobnie jak masaż, rozluźniają, poprawiają 

ukrwienie masowanej okolicy, przyspieszają usuwanie produktów przemiany 
materii, zmniejszają dolegliwości bólowe. Największą ich wadą jest brak moż-
liwości dostosowania siły, z  jaką są wykonywane, dlatego korzystając z  biczy 
wodnych czy natrysków, które są bardzo popularne na basenach, trzeba zwrócić 
uwagę na ich siłę. Zbyt mocny masaż takimi biczami może spowodować dole-
gliwości bólowe, a nawet uraz. 

Główne przeciwwskazania do korzystania z  biczy wodnych to: złe samopo-
czucie, choroby skóry, rany, świeże urazy, tendencje do powstawania siniaków, 
żylaki, nowotwory.

Kąpiel perełkowa
Jest to zabieg balneologiczny, polegający na zanurzeniu ciała w wannie, do 

której wprowadzane są pęcherzyki powietrza. To właśnie tym pęcherzykom 
powietrza, które wyglądają jak perełki, zabieg ten zawdzięcza swą nazwę. Ką-
piel perełkowa to z  jednej strony relaks i  odpoczynek, z  drugiej strony taka 
kąpiel może mieć wartość leczniczą, gdy do wody dodamy sole lecznicze lub 
olejki eteryczne. Działanie tego zabiegu opiera się przede wszystkim na ma-
sażu zanurzonego ciała pęcherzykami powietrza. Uzyskuje się w  ten sposób 
przekrwienie skóry, dzięki czemu staje się ona mocniejsza, lepiej odżywiona. 
Ponadto kąpiel perełkowa działa odprężająco, w  związku z  czym polecana 
jest osobom, które cierpią na nerwice. Ma też działanie wyciszające, uspoka-
jające, dlatego warto korzystać z niej przed snem. Wskazana jest w zmianach 
zwyrodnieniowych, w rehabilitacji po urazach, przy zaburzonym krążeniu ob-
wodowym, wzmożonym napięciu mięśniowym. Kąpiel perełkowa poprawia 
także perystaltykę jelit. Zabieg kąpieli perełkowej powinien trwać około 10–20 
minut.
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Przeciwwskazania do kąpieli perełkowych łączą się z ogólnymi przeciwwska-
zaniami do hydroterapii, należą do nich infekcje, problemy skórne, takie jak 
otwarte rany, niskie ciśnienie krwi, choroby serca, senność, ogólne osłabienie 
organizmu.

Bezpieczeństwo na basenie

Nad bezpieczeństwem osób przebywających na basenie czuwa ratownik. 
W  razie wystąpienia sytuacji zagrażającej życiu lub jakichkolwiek problemów, 
złego samopoczucia, zgubienia się w obiekcie basenu itp., należy zgłosić się do 
ratownika lub do punktu medycznego. Mimo zachowania ostrożności podczas 
korzystania z basenu może się zdarzyć utrata przytomności, a nawet utonięcie. 
Warto wiedzieć, co należy zrobić w  takiej sytuacji, by nasze działania były po-
mocne i nie generowały dodatkowych problemów. 

W  przypadku, kiedy jesteśmy świadkami utraty przytomności lub utonięcia, 
należy zachować zimną krew, nie wpadać w panikę i przede wszystkim jak naj-
szybciej wyjąć osobę z wody, poinformować osoby trzecie o zaistniałej sytuacji 
w celu wezwania pomocy, wezwania ratownika, a następnie przystąpić do udzie-
lania pierwszej pomocy.

Pierwsza pomoc w przypadku utonięcia polega kolejno na: 
1.  Wyjęciu osoby z wody.
2.  Ułożeniu osoby na boku, unosząc jej tułów, tak aby głowa była poniżej 

barków.
3.  Dwu- lub trzykrotnym uderzeniu w  okolice międzyłopatkową w  celu 

opróżnienia dróg oddechowych z zalegającej w nich wody.
4.  Przystąpieniu do wykonywania sztucznego oddychania metodą usta-usta 

oraz pośredniego masażu serca w  razie potrzeby.
5.  Kontynuowaniu udzielania pierwszej pomocy aż do momentu przybycia 

wezwanego lekarza (Mika, 1996).

W przypadku osób z zaburzeniami funkcji poznawczych w kontekście bezpie-
czeństwa korzystania z basenu należy pamiętać o trudnościach, jakie mogą mieć 
z właściwą oceną sytuacji, właściwą oceną własnych możliwości oraz warunków 
panujących w wodzie. 

Bardzo ważne jest bezpieczne wchodzenie oraz wychodzenie z wody. Należy 
korzystać z  drabinek oraz poręczy służących do wchodzenia do wody, w  przy-
padku osób poruszających się na wózku w  wielu miejscach można skorzystać 
ze specjalnych wind, które służą do transportu osób z brzegu do wody i z wody 
na brzeg. Często popełnianym błędem jest wchodzenie do wody po drabinkach 
w pozycji przodem do lustra wody lub wskakiwanie do niej – jest to niebezpiecz-
ny sposób wchodzenia. Prawidłowe wejście do wody zaprezentowano poniżej.



130SpRAWny umy SŁ…

Zdjęcie 34. Bezpieczne wejście do wody. Osoba ustawiona tyłem 
do lustra wody, schodzi do wody po drabince trzymając się poręczy.

Wejście do wody może stanowić czynnik stresujący, dlatego warto wcześniej 
zorientować się, jak stworzyć najdogodniejsze dla podopiecznego warunki. 
Przed wejściem do basenu należy objaśnić ćwiczącemu, w jaki sposób bezpiecz-
nie wejść do wody i  jak z niej wyjść.

Obecność drugiej osoby, instruktora, fizjoterapeuty bądź bliskiej osoby 
z  pewnością jest ważne z  punktu widzenia bezpieczeństwa. Instruktor, fizjote-
rapeuta może znajdować się na brzegu basenu i  instruować ćwiczącego, nato-
miast z pewnością najbezpieczniej będzie, gdy osoba prowadząca zajęcia będzie 
przebywać w wodzie razem z podopiecznym.

Ćwiczenia w  wodzie muszą mieć intensywność dostosowaną do możliwości 
ćwiczącego, zbyt intensywne ćwiczenia, uniemożliwiające swobodne mówienie, 
nie są wskazane. Intensywność ćwiczeń można także kontrolować dokonując 
pomiaru tętna.

Przed wejściem do wody należy zapoznać się z głębokością wody w danym 
basenie, informacja taka jest umieszczona na tabliczce w pobliżu niecki basenu. 
Głębokość basenu należy dostosować do umiejętności. Osoby niepotrafiące pły-
wać mogą ćwiczyć stojąc na dnie basenu o głębokości do 135 cm. W przypadku 
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osób nieposiadających umiejętności pływania warto skorzystać z takich pomocy 
jak makarony piankowe, rękawki.

Przed wejściem na basen należy umyć ciało oraz opłukać je letnią wodą. Jeśli 
ciało jest rozgrzane, przed wejściem do wody należy je stopniowo ochłodzić, aby 
uniknąć szoku termicznego. Temperatura wody w  basenie pływackim wynosi 
zwykle około 27°C, w  jacuzzi około 35°C, w  basenie z  solanką 32°C, natomiast 
w brodziku dla dzieci temperatura sięga 35°C.

Mówiąc o bezpieczeństwie warto wspomnieć również o przeciwwskazaniach 
do korzystania z basenu. Należą do nich: temperatura ciała powyżej 38°C, osła-
bienie, złe samopoczucie, infekcje górnych dróg oddechowych, infekcje ucha 
oraz układu moczowo-płciowego, ostre stany zapalne, owrzodzenia i  rany za-
grożone krwawieniem, grzybica, padaczka. W  przypadku wątpliwości należy 
skonsultować się z  lekarzem prowadzącym.

Wszelkie dolegliwości bólowe oraz schorzenia należy skonsultować z  leka-
rzem prowadzącym. W przypadku chorób narządu ruchu, dolegliwości bólowych 
kręgosłupa, dyskopatii, wszelkie ćwiczenia należy skonsultować z  fizjoterapeu-
tą lub lekarzem, osoby te poinstruują, jakie ćwiczenia i  pozycje do ćwiczeń są 
wskazane, a  jakich należy unikać.
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Lucyna Górska-Kłęk

„ZIELOnA OpIEKA” JAKO SpOSób 
AKTyWIZACJI OSób STARSZyCh

„Wypoczywa się zaś w całej pełni – 
a  lepiej można powiedzieć: w całej głębi,

kiedy ów kontakt z przyrodą 
staje się kontaktem z Bogiem obecnym

w przyrodzie i obecnym w duszy ludzkiej”
Jan Paweł II

Niełatwo jest się odnaleźć osobie starszej we współczesnym świecie, wyma-
gającym ciągłych dostosowań do szybkich zmian wokół. Dotyczy to nie tylko 
postępu technologicznego: coraz bardziej skomplikowane piloty, telefony, auto-
maty, biletomaty… Nie mówiąc już o informatyzacji przestrzeni publicznej. Jeśli 
jakieś urządzenie się popsuje – np. pralka, telewizor, telefon – trudno jest znaleźć 
podobne, a wymiana na nowe pociąga za sobą konieczność opanowania zasad 
jego obsługi. Może to być dużym stresem dla osoby starszej, szczególnie jeśli 
ma ona problemy z pamięcią. Często takie zmaganie kończy się zaprzestaniem 
użytkowania danego urządzenia. 

Podobny problem jest zauważalny w  innych dziedzinach życia. Przykładem 
może być postawa wycofywania się ze znanych wcześniej miejsc, które zostały 
przebudowane, zmienione lub z  nowopowstałych, takich jak dworce kolejowe 
łączone z  galeriami handlowymi, gdzie trudno odnaleźć kasy, perony, informa-
cję itp. To poczucie zepchnięcia, nieprzystosowania, nienadążania za współcze-
snym światem, brak czasu ze strony młodszego pokolenia może rodzić frustra-
cję, zniechęcenie, a nawet depresję. Często dziadkowie, pradziadkowie czują się 
niepotrzebni, jak sami zauważają, zastąpił ich – np. w  radach, przekazywaniu 
doświadczenia – Internet. Młodsze pokolenie znacznie rzadziej niż kiedyś szu-
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ka porad, wskazówek u starszych. Tym samym spada autorytet dziadka i babci. 
A szkoda… To bezcenne bogactwo życiowych doświadczeń, historii, czasu spę-
dzanego razem jest ulotne i  nigdy nie wiemy, kiedy utracimy je bezpowrotnie. 
Dlatego też należy w  jak największym stopniu korzystać z  czasu spędzanego 
razem i  wykorzystywać go w  pełni. Warto go spędzać z  dala od „ekranów tych 
mniejszych i  większych” i  przenieść się na łono przyrody. To może być wspól-
na praca w  sadzie, ogrodzie, wyprawa do lasu, grzybobranie, spacer po parku 
czy wśród pól albo po Ogrodzie Botanicznym, Ogrodzie Japońskim itp. Wiele 
jest interesujących przyrodniczo miejsc w  pobliżu naszych domostw lub nieco 
dalej (np. rezerwaty, parki krajobrazowe). Może warto zorganizować wspólną 
wycieczkę do najbliższego pomnika przyrody? Na przykład we Wrocławiu można 
razem odszukać najstarszy pomnik przyrody, liczący około 440 lat (o  średnicy 
ponad 6 m), którym jest dąb szypułkowy zwany Dziadkiem (przy ul. Mikołaja 
Kopernika) i zrobić przy nim wspólne zdjęcie podczas mierzenia grubości pnia. 
W przyszłości mogą to być niezapomniane przeżycia, a jeśli dołączymy do tego 
trochę historii, wyprawa będzie nie tylko relaksująca, ale i pożyteczna.

Właśnie podczas spacerów w parku, przy popiersiach znanych Polaków, Henryk 
Jordan (1842–1907) i jego współpracownicy uczyli historii dzieci i młodzież. Lekarz 
ten pragnął także: „dawać zdrowie i radość poprzez gry w słońcu i na powietrzu”, stąd 
jego fenomenalny pomysł utworzenia w Krakowie pierwszego w Europie publicz-
nego ogrodu zabaw i gier ruchowych (liczącego m.in. aż 12 boisk o różnych prze-
znaczeniach otoczonych specjalnie nasadzonymi różnorodnymi gatunkami drzew) 
dla dzieci i młodzieży, który nazwano Parkiem Miejskim im. dr Henryka Jordana. 

Jeśli na nowo odkryjemy i zatroszczymy się o czas spędzany razem w rodzi-
nach wielopokoleniowych, będzie wszystkim łatwiej i radośniej żyć, nie mówiąc 
o zdrowiu psychicznym i fizycznym, a nawet duchowym. 

„Zielona opieka” i  jej formy

Obcowanie z  przyrodą jest nam niezbędne do życia. Z  przyrody możemy 
czerpać wiele korzyści, zarówno materialnych (owoce, drewno itp.), jak i niema-
terialnych, często niewymiernych, jak piękno krajobrazu, urok lecącego motyla 
modraszka czy magia śpiewu słowika rdzawego.

Przyroda ma ogromne znaczenie również dla człowieka starszego. Radość 
z obserwacji natury jest niedocenianym lekarstwem. Może być to bierna obser-
wacja np. kwitnącej jabłoni, kwiatów ogórecznika, które są odwiedzane przez 
pszczoły i trzmiele, albo przelatujących dzikich kaczek – krzyżówek czy cyranek, 
popielato-pomarańczowo upierzonego kowalika (jest to jedyny polski ptak cho-
dzący głową w  dół np. po pniach), zakradającego się po ogrodowy słonecznik 
albo sarny właśnie przemykającej w pobliżu. A przecież, jeśli rozejrzymy się wo-
koło, przyroda, będąca swoistym cudem, dostarcza nam, zupełnie bezinteresow-
nie, wiele takich małych radości. 
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Może być tak, że pogoda ducha, radość, życzliwość, optymizm, które ce-
chowały starsze pokolenia, były związane z  częstszym obcowaniem z  różny-
mi wymiarami przyrody, zarówno roślinami, zwłaszcza kwiatami, ale także ze 
zwierzętami, nie tylko gospodarskimi. Współczesne i kolejne pokolenia, które ze 
względu na postępujący rozwój cywilizacji mają w  życiu codziennym bardziej 
niż kiedyś ograniczony dostęp do natury, będą musiały jak najszybciej zrozumieć 
konieczność spędzania znacznej ilości czasu na łonie przyrody. Między innymi 
po to, żeby jak najdłużej zachować pogodę ducha, sprawność fizyczną i  psy-
chiczną.

edukacyjne

terapeutyczne

prozdrowotne opiekuńcze

„zielona 
opieka”

socjalne

Rycina 1. Działania objęte „zieloną opieką”. 
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„Zielona opieka” jest szerokim pojęciem obejmującym działania prozdro-
wotne, terapeutyczne, opiekuńcze, socjalne, edukacyjne, których celem jest 
utrzymanie dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, intelektualnego, 
a  nawet duchowego. To połączenie tradycyjnych form leczenia z  korzystnym 
wpływem środowiska naturalnego. 

Obecnie coraz częściej narażeni jesteśmy na sytuacje stresowe wywołane nie-
korzystnymi czynnikami psychicznymi lub fizycznymi. W  organizmie dochodzi 
wówczas do zachwiania homeostazy (równowagi). Wydzielają się w zwiększonej 
ilości różnorodne hormony (np. w mózgu – noradrenalina, do krwioobiegu przez 
rdzeń nadnerczy – adrenalina, przez korę nadnerczy – duże ilości stresowych 
hormonów sterydowych m.in. kortyzol, glukokortykoid), które są rozkładane 
szybciej podczas wysiłku fizycznego, zwłaszcza na świeżym powietrzu, pod 
wpływem światła dziennego i  wśród zieleni. Hormony te, które są akumulo-
wane w  ciele, niekorzystnie oddziałują na trawienie, ciśnienie krwi, puls i  od-
dychanie, tym samym utrudniają odpoczynek i  sen. Jak zostało udowodnione, 
łatwo dostępne i przyjemne obszary zielone zachęcają do fizycznej aktywności, 
zatem zieleń jest pozytywnie skorelowana zarówno ze światłem dziennym, jak 
i ćwiczeniami, a co za tym idzie z obniżaniem poziomu „stresujących” hormonów. 

Przyroda, zarówno ta biotyczna (ożywiona), jak i  abiotyczna (nieożywiona) 
może być lekarstwem. Chociaż postęp technologiczny, a także rozwój medycyny, 
chemii, genetyki, farmakologii spowodował odsunięcie się ludzi od metod na-
turalnych, to obecnie zauważamy ponowny wzrost zainteresowania naturalnymi 
formami leczenia. Stąd na świecie coraz częściej zaczyna się obecnie znowu 
doceniać pozytywny wpływ przyrody na człowieka – są to m.in. zielone terapie 
(green therapy) (Ryc. 2). Występują różne ich formy np. ogrodoterapia, terenote-
rapia, gospodarstwa opiekuńcze, silvoterapia (oparta na kontakcie z  przyrodą), 
dogoterapia czy felinoterapia (metody wykorzystujące terapeutyczne właściwo-
ści kontaktu/relacji z  psem lub kotem) [1–15]. Rodzaje „zielonej opieki” zostały 
opisane dokładniej w książce „ABC zielonej opieki” [8].
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hortiterapia 
ogrodoterapia

(hortikuloterapia 
ang. horticulture 

therapy)

rolnictwo  
społeczne

(ang. social 
farming)

terapia lasem
(silvoterapia  

ang. forest  
therapy)

terapia 
przyrodnicza,
w otoczeniu

dzikiej natury
(ang. wilderness

therapy)
rolnictwo

dla zdrowia
(ang. farming  

for health)

inne działania 
terapeutyczne 

związane ze 
środowiskiem 

przyrodniczym

gimnastyka,
ćwiczenia
w zieleni

(ang. green  
excercise)

terapie oparte
na kontakcie ze 

zwierzętami

socjalne  
i  terapeutyczne 

ogrodnictwo
(ang. social and 

therapeutic  
horticulture)

gospodarstwa 
opiekuńcze
(ang. care 
 farming)

„zielona opieka”
(ang. green 

care)

terenoterapia

Rycina 2. Przykłady różnych form zielonej opieki.
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Korzyści płynące z „zielonej opieki” dla osób cierpiących na 
zaburzenia poznawcze

Zajęcia z terapii ogrodniczej wymagają użycia żywego materiału roślinnego, 
często pobudzającego wiele zmysłów, stąd to zajęcie zaspokaja fizyczne, umy-
słowe, emocjonalne i  duchowe potrzeby osób w  różnym wieku. Ponadto gdy 
zajęcia odbywają się w  grupie, dostarczają dodatkowo wiele radości, przyjem-
ności, pobudzają kreatywność i wyobraźnię.

„Zielona opieka”, w  tym terapia ogrodnicza, jak wykazały badania empirycz-
ne, przynosi szereg korzyści fizycznych, społecznych, psychologicznych i  po-
znawczych. 

Korzyści płynące z „zielonej opieki”:
•   fizyczne: 
  poprawa siły, wytrzymałości, mobilności,
  zwiększenie energii, 
  poprawa koordynacji (np. ręka – oko) i  równowagi,
  obniżenie ciśnienia,
  zmniejszenie liczby upadków,
  usprawnienie i  zrównoważenie wegetatywnego układu nerwowego 

i  funkcji psychicznych poprzez nabycie nowych umiejętności ogrodni-
czych,

  stymulowanie organizmu poprzez zastosowanie odpowiednich działań 
w  ramach np. terenoterapii i  ogrodoterapii, wspomagających funkcjo-
nowanie układu ruchowego, krążenia, oddechowego i nerwowego,

  przysposobienie organizmu do funkcjonowania w  środowisku, harto-
wanie go poprzez wykonywanie ćwiczeń w  warunkach naturalnych, 
zwiększenie syntezy witaminy D,

  rozwijanie i  wzbogacanie procesu aktywności ruchowej o  działania 
wdrażające osoby do zdrowego i higienicznego trybu życia,

  stałe doświadczenia sensoryczne, pobudzanie zmysłu wzroku, dotyku, 
słuchu i węchu;
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zmniejszenie 
liczby upadków

redukcja bólu
obniżenie ilości 

leków, zwłaszcza
psychotropowych

terapia 
ogrodnicza 

(hortiterapia)
osoby

z zaburzeniami 
poznawczymi

zmniejszenie 
stresu

poprawa
uwagi

Rycina 3. Przykłady korzyści z hortiterapii dla osób cierpiących na zaburzenia poznawcze.

•   społeczne: 
  zachęta do interakcji społecznych, do wchodzenia w  relacje z  innymi 

ludźmi, przeciwdziałanie osamotnieniu,
  poprawa umiejętności radzenia sobie w  różnych sytuacjach, 
  pomoc w budowaniu dobrych nawyków i postaw, 
  możliwość doświadczenia przez uczestnika hortiterapii swojej przydat-

ności (podreperowanie budżetu, sposobność, by owoce swojej pracy 
ofiarować innym, sprawiając im i  sobie radość),

  rozwój i wzbogacanie obszaru społecznego, w którym się funkcjonuje, 
dzięki zintensyfikowanym relacjom z  innymi uczestnikami zajęć oraz 
możliwości wskazania owoców swojej pracy,

  wzrost pewności siebie poprzez podejmowanie nowych zadań,
  rozwijanie zdolności akceptacji ludzi i  otoczenia oraz radowania się 

nimi;
•   psychologiczne: 
  zmniejszenie lęku, stresu i napięcia,
  zwiększenie zaufania i nadziei,
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  poprawa nastroju, samopoczucia, 
  odzyskanie równowagi psychicznej, 
  nauka cierpliwości i odraczania gratyfikacji,
  zmniejszenie zapotrzebowania na środki przeciwbólowe i nasenne,
  redukcja liczby zachowań problemowych (np. u osób z demencją),
  uzmysłowienie sobie natury cyklów biologicznych, procesów, narodzin, 

wzrostu, reprodukcji i śmierci wszystkiego, co żyje wokół nas, a co z ko-
lei ułatwia nam prawidłowe zrozumienie sensu życia,

  przywracanie nadziei poprzez obserwację i  zrozumienie, że wszystko 
ma swoje miejsce w przyrodzie, swój czas i  jest potrzebne,

  obniżenie poziomu agresji poprzez ukierunkowane i pozytywne wydat-
kowanie energii na pracę,

  wzrost samooceny, 
  uwolnienie od agresywnych impulsów w  sposób społecznie akcepto-

wany, również dzięki pracy fizycznej w ogrodzie,
  możliwość oderwania się od codziennych trosk, monotonii, problemów 

poprzez zachwyt przyrodą,
  ułatwienie znalezienia chwili na wyciszenie się, modlitwę, przemyślenie 

różnych spraw,
  nauka nowych umiejętności lub odzyskiwanie tych utraconych w  wy-

niku choroby czy ograniczenia sprawności,
  wzrost kreatywności,
  pobudzenie zmysłów poprzez obserwowanie, dotykanie, smakowanie 

i wąchanie roślin;
•   poznawcze:
  poprawa koncentracji i  zdolności skupiania się,
  zapewnienie szkolenia zawodowego,
  poprawa umiejętności rozwiązywania problemów i planowania, 
  poszerzenie horyzontów wiedzy,
  doskonalenie umiejętności zapobiegania wadom postawy i korygowa-

nia ich w przypadku powstawania,
  nauka systematyczności, odpowiedzialności, wytrwałości,
  pomoc w uporządkowaniu każdego dnia, sensownym zagospodarowa-

niu czasu wolnego,
  usprawnienie umiejętności komunikacyjnych i  zwiększenie zasobu 

słownictwa,
  pobudzanie ciekawości i wzrost zdolności do obserwowania otoczenia, 

przyrody i  zjawisk w niej występujących,
  ćwiczenie pamięci, pobudzanie wspomnień i promowanie pozytywne-

go myślenia [1, 3, 8, 16–31].
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Programy terapii ogrodniczej mogą być prowadzone dla różnych kategorii wie-
kowych i społecznych, a także w różnych placówkach pobytu dziennego lub ca-
łodobowego, np. domach pomocy społecznej czy klubach seniora [4, 8, 11, 13].

programy terapii 
ogrodniczej

warsztaty terapii 
zajęciowej domy dziecka

domy pomocy 
społecznej internaty

ośrodki dla  
emerytów  
i  rencistów

szkoły

szpitale przedszkola

sanatoria domy poprawcze

hospicja
domy dla osób 

uzależnionych od 
alkoholu

zakłady karne
domy dla osób 

uzależnionych od 
narkotyków

kluby seniora
ośrodki dla chorych  

na anoreksję  
i bulimię

inne

Rycina 4. Adresaci programów hortiterapii.
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„Zielona opieka” pomocą w schorzeniach o charakterze 
otępiennym

Już za około trzydzieści lat seniorzy będą stanowili aż jedną czwartą populacji 
światowej. Obecny, XXI wiek, bywa określany jako „wiek starości”. Wydłużenie 
życia to między innymi konsekwencja postępu technicznego oraz rozwoju me-
dycyny. Proces starzenia się społeczeństwa przebiega w niejednakowym tempie, 
choć jest on nieunikniony i nieodwracalny, to zależy od wielu czynników.

Zdrowe starzenie, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), to proces 
utrzymania odpowiedniej jakości życia i zdrowia zarówno fizycznego, psychicz-
nego, jak i społecznego, który pozwala, niezależnie od wieku, na aktywne uczest-
nictwo w życiu społecznym, wraz z zachowaniem odpowiedniej ochrony i opieki 
w momencie, gdy zachodzi taka potrzeba [32]. 

Proces starzenia u  każdego człowieka jest mocno zindywidualizowany [33]. 
Ponad 500 milionów ludzi na świecie (10 procent populacji) cierpi z  powodu 
różnego rodzaju niepełnosprawności. W Europie do roku 2050 o 70% wzrośnie 
liczba osób po 65 roku życia, a  liczba osób po 80 roku życia prawie dwukrot-
nie. Jest to ogromne wyzwanie dla całej ziemskiej społeczności, która będzie 
musiała sprostać humanitarnej opiece nad osobami starszymi. Główny Urząd 
Statystyczny przewiduje, że w tym okresie w Polsce udział osób w wieku 60 lat 
i więcej w ogólnej liczbie ludności wzrośnie z 21,5% do 40,4% [34]. Jednocześnie 
znacznie zmniejszy się odsetek osób pracujących wśród ogółu populacji. Ten 
niekorzystny bilans ludnościowy będzie w  istotny sposób wpływać na politykę 
społeczną i  zdrowotną, przy rosnącym znaczeniu profilaktyki zdrowotnej oraz 
poszukiwaniu niefarmakologicznych, niedrogich form terapii.

Co więcej, osoby starsze o  słabym zdrowiu, to nie tylko problem jednostki 
czy rodziny, ale całego społeczeństwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) możemy wyróżnić następujące okresy starości:
od 60 do 74 roku życia – starość wczesna,
od 75 do 89 roku życia – starość późna,
powyżej 90 roku życia – długowieczność.

Proces starzenia może mieć różny przebieg, najkorzystniejsze jest starze-
nie się fizjologiczne, gdy zmiany są zgodne z  wiekiem metrykalnym. Obecnie 
niestety mamy coraz częściej do czynienia z  występowaniem starzenia przed-
wczesnego, które jest powiązane z  licznymi chorobami. Związane jest ono ze 
stosunkowo wczesnym upośledzeniem w  funkcjonowaniu fizycznym, psychicz-
nym i społecznym seniora, a to powoduje ograniczenie samodzielności [36]. Na 
przykład względnie dobrym stanem zdrowia charakteryzuje się społeczeństwo 
szwedzkie, gdzie starsze osoby długo zachowują samodzielność (co pozwala na 
zmniejszenie kosztów zdrowotnych i  opiekuńczych) oraz zdolność do produk-
tywnej pracy do późnego wieku, wykraczającego poza przyjętą granicę wieku 
poprodukcyjnego – 65 lat [37]. Dobry stan zdrowia Szwedów jest skutkiem nie 
tylko działania służb medycznych, ale szeregu innych czynników, które składa-
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ją się na politykę zdrowia publicznego. W  krajach skandynawskich ciekawym, 
a zarazem prostym przykładem profilaktyki zdrowotnej i prewencji starości oraz 
niesamodzielności jest rozwiązanie polegające na przepisywaniu seniorom na 
receptę określonych rodzajów aktywności fizycznej (często w  połączeniu z  le-
karstwami), których realizacja i efekty są przez lekarzy monitorowane [38, 39].

Często osoba starsza, wraz z utratą zdrowia, może czuć się odrzucona, samot-
na, może jej się wydawać, że jest niepotrzebnym ciężarem (także finansowym) 
dla swojej rodziny, zwłaszcza, jeśli wcześniej była dla swoich bliskich wsparciem 
i cieszyła się autorytetem. Postępująca niesprawność powoduje, że coraz częściej 
potrzebuje pomocy, opieki, leczenia oraz rehabilitacji. W Polsce aż ponad poło-
wa badanych osób starszych (powyżej 65 roku życia) ocenia swój stan zdrowia 
jako zły lub bardzo zły. A  to oznacza bardzo często wycofywanie się z  życia 
społecznego, towarzyskiego i pogłębiającą się izolację [40].

Z okresem starości związane są najczęściej takie dolegliwości jak: 
•   choroby układu krążenia, 
•   cukrzyca,
•   zaburzenia równowagi,
•   nowotwory, 
•   upadki, 
•   upośledzenie chodu, 
•   zespoły otępienne, 
•   bezsenność,
•   nietrzymanie moczu, 
•   problemy ze wzrokiem i  słuchem,
•   kurcze nocne, 
•   odleżyny. 
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Bardzo często choroby te współistnieją ze sobą i mają charakter przewlekły, co 
jeszcze bardziej obniża jakość życia osoby starszej [41]. 

Należy zdawać sobie sprawę, że obecnie najistotniejsze staje się nie samo 
wydłużenie życia, ale wydłużenie go z  zachowaniem dobrego stanu zdrowia. 
Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej, zaangażowa-
nie osób starszych w  życie społeczne i  rodzinne, ma decydujące znaczenie dla 
utrzymania odpowiedniej kondycji fizycznej i psychicznej [42]. 

Niestety, na świecie już dzisiaj aż 18 mln osób cierpi na otępienie (demencję), 
będące poważną przyczyną niepełnosprawności. Choroba ta jest schorzeniem 
wieku podeszłego. Następuje wówczas upośledzenie funkcji mózgu, a  to po-
ciąga za sobą pogorszenie pamięci i  procesów myślowych. Ponadto u  prawie 
połowy osób z demencją zostaje zdiagnozowany przedstarczy zanik mózgu, czy-
li choroba Alzheimera. Objawia się ona między innymi problemami z  mową, 
pamięcią czy myśleniem, ponieważ proces chorobowy powoduje uszkodzenia 
w korze mózgowej. Częstość występowania tej choroby wzrasta wraz z wiekiem, 
o  czym świadczy fakt, że wśród osób z  demencją w  wieku 65 lat ma ją jedna 
osoba na dziesięć, a  w  wieku 85 lat – już połowa. Po wystąpieniu objawów 
przeciętne dalsze trwanie życia to około 8 lat, jednak systematyczny rozwój me-
dycyny w  tym obszarze sprawia, że coraz częściej udaje się spowalniać tempo 
postępowania choroby i wydłużać czas życia.

Należy pamiętać, że rehabilitacja osób starszych musi być prowadzona wielo-
płaszczyznowo, powinna uwzględniać hierarchię potrzeb chorego, koncentrując 
się przede wszystkim na rehabilitacji dotyczącej głównego problemu zdrowia. Jej 
podstawowym celem ma być podtrzymanie i  przywrócenie sprawności do wy-
konywania podstawowych, a następnie złożonych czynności życia codziennego. 

Oczywiście pomyślne starzenie się jest ściśle powiązane z  właściwym stylem 
życia, na który składa się:

•   aktywność fizyczna (zwłaszcza w środowisku przyrodniczym),
•   racjonalne odżywianie, 
•   utrzymywanie odpowiedniej masy ciała,
•   przestrzeganie zaleceń lekarskich, 
•   unikanie ekspozycji na czynniki szkodliwe, 
•   nieuleganie nałogom,
•   redukcja stresu, 
•   racjonalne przyjmowanie leków [43]. 

Pamiętajmy, że właściwy styl życia (m.in. aktywność fizyczna, działania profi-
laktyczne) wpływa na jakość starzenia. Zachowanie jak najdłużej sprawności, sa-
modzielności opóźnia procesy degeneracyjne. Warto swoje złe przyzwyczajenia, 
nawyki zmieniać w każdym wieku, aby wspomóc organizm w zdrowym starzeniu 
[44]. Jakość życia jest jednym z elementów wpływających na pomyślne starzenie, 
zmienia się wraz z wiekiem. Na chęć życia seniora wpływa wiele czynników m.in.: 
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zdrowie, sytuacja finansowa, rodzinna, aktywność, sprawność funkcjonalna oraz 
kontakty społeczne [45, 46].

Niestety osoby po 60 roku życia najczęściej preferują siedzący tryb życia. 
Takie postępowanie przyspiesza procesy degeneracyjne i powoduje spadek wy-
dolności fizycznej. Ma niekorzystny wpływ na utrzymanie sprawności funkcjo-
nalnej organizmu, a tym samym prowadzi do obniżenia jakości funkcjonowania 
układów: oddechowego, krążenia oraz ruchu [47, 48]. Na proces dobrego sta-
rzenia się, który jest wartością niezwykle subiektywną, wpływa wiele zmiennych 
czynników zależnych między innymi: od wieku, systemu wartości, cech osobo-
wościowych oraz sytuacji rodzinnej, społeczno-ekonomicznej itp. 

Priorytetem seniora powinno być nie tylko dążenie do bycia zdrowym 
i sprawnym, ale także nabycie lub pielęgnowanie umiejętności czerpania radości 
ze swojego życia [49]. Profilaktyka kierowana do seniorów powinna być dosto-
sowana nie tylko do wieku, schorzeń, możliwości, ale także do ich aktualnych 
potrzeb. Celem wszystkich działań profilaktycznych ma być utrzymanie seniorów 
w jak najlepszej sprawności, która pozwala im na zachowanie witalności, samo-
dzielności i niezależności [50, 51]. 

Równowaga sfer: fizycznej, poznawczej, duchowej, emocjonalnej i społecznej 
warunkuje pomyślną starość, dlatego ważne jest tworzenie miejsc przyjaznych 
seniorom, w  których mogą rozwijać swoje zainteresowania, hobby, angażować 
się w życie towarzyskie, co przeciwdziała osamotnieniu oraz pomaga zachować 
odpowiednią aktywność. Edukacja zdrowotna, promowanie aktywnego starze-
nia się, zapewnienie przez państwo dostępu do opieki medycznej oraz two-
rzenie programów zdrowotnych to cechy współczesnej prewencji. Profilaktyka 
starzenia się powinna być priorytetowym celem państwa, inwestowanie w pro-
mocję zdrowia to korzyść nie tylko dla jednostki, ale również dla całego społe-
czeństwa, bowiem profilaktyka wymaga mniejszych nakładów finansowych niż 
leczenie [52]. Ważne jest więc promowanie właściwego stylu życia z  akcentem 
na aktywność fizyczną związaną z szeroko rozumianą „zieloną opieką”, co może 
być sposobem na zachowanie pomyślnego starzenia się. 

Warto przyjrzeć się wnioskom z prac badawczych. 
•   U  osób z  zaburzeniami poznawczymi zaobserwowano po zajęciach ogro-

doterapii redukcję agresji, smutku, lęku, poprawę kojarzenia i  orientacji 
przestrzennej, bezpieczną aktywność ruchową, zadowolenie, radość, po-
prawę apetytu, zmniejszenie problemów ze snem [53]. 

•   Po roku uczestnictwa seniorów powyżej 70 roku życia w ćwiczeniach gru-
powych z aktywności fizycznej stwierdzono istotną poprawę w wykonywa-
niu codziennych czynności oraz w kontaktach społecznych [54].

•   Osoby starsze z demencją przebywające w domach opieki z ogrodami rza-
dziej upadają i są spokojniejsze niż seniorzy w domach bez ogrodów [55]. 

•   Osoby po 80 roku życia aktywne fizycznie na co dzień lepiej oceniały jakość 
swojego życia [56].
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•   Terapia ogrodnicza u  osób starszych cierpiących na demencję poprawia 
ich kompetencje psychospołeczne, poznawcze i  fizyczne, co przejawiało 
się m.in. w  większej inicjatywie, sprawniejszym działaniu, w  lepszej kon-
centracji [57]. 

•   Przeprowadzono badania wśród osób chorych na Alzheimera, mieszkają-
cych w pięciu domach, u mieszkańców trzech domów z ogrodami stwier-
dzono niższy poziom agresji i  przemocy niż u  osób mieszkających w  do-
mach bez ogrodów [55].

•   Lampinen i wsp. [58] w swoich badaniach zauważyli, że systematyczna ak-
tywność istotnie wpływa na poprawę samopoczucia, czyli ćwiczenia fizycz-
ne pozytywnie wpływają na poprawę stanu psychicznego osób starszych.

•   Wśród uczestników zajęć z  hortiterapii w  zakładzie opiekuńczo-pielęgna-
cyjnym odnotowano m.in. zwiększoną aktywność i chęć do wykonywania 
zadań, lepsze skoordynowanie reakcji motorycznych, wzmocnienie poczu-
cia własnej wartości, lepszą współpracę i wzrost wzajemnej życzliwości [59].

•   Seniorzy posiadający zwierzęta czują się mniej samotni [60]. 
•   Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) promuje projekt „Healthy Cities 

Project”. Jego celem ma być takie ukształtowanie przestrzeni miasta, aby 
mieszkaniec miał zapewnione codziennie przynajmniej 30 min aktywności 
fizycznej np. chodzenie lub jazda na rowerze, uprawianie sportu (formal-
ne lub nieformalne), gimnastyka indywidualna lub grupowa, gry i zabawy 
w parku lub praca w ogrodzie [61].

•   Japońscy badacze [62] stwierdzili, iż życie na obszarach z przyjaznymi dla 
pieszych terenami zielonymi (ich bliskość i łatwy dostęp) miało pozytywny 
wpływ na długowieczność seniorów zamieszkujących miasta (N = 3144, 
badanie trwało 5 lat), niezależnie od ich wieku, płci, stanu cywilnego, wyj-
ściowego stanu zdrowia i  statusu społeczno-ekonomicznego. 

•   Najczęściej wymienianymi czynnikami pogarszającymi jakość życia se-
niorów w  wieku 65 lat i  więcej były: zależność, ograniczenia funkcjo-
nalne, śmierć bliskich, pogorszenie kontaktów społecznych, zły stan 
zdrowia [63].

•   Zdaniem seniorów najważniejsze dla nich to: zachowanie dobrego stanu 
zdrowia, życie bez bólu, brak osamotnienia oraz wsparcie społeczne [64]. 

•   Jak wynika z raportów (na przestrzeni 15 lat) szwedzkiego szpitala psychia-
trycznego, niszczenie i pretensje pacjentów odnośnie obrazów na ścianach 
dotyczyły tylko obrazów abstrakcyjnych, nigdy nie zostały uszkodzone ob-
razy przedstawiające przyrodę, np. krajobraz [65].

•   Spośród respondentek z  Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) te, które 
oceniały siebie jako młodsze, niż wskazywał na to ich wiek kalendarzowy, 
charakteryzowały się lepszą samooceną i  samopoczuciem [66]. 

•   Przynależność seniorów do UTW zwiększa ich aktywność fizyczną i intelek-
tualną oraz przeciwdziała marginalizacji, jak również wpływa pozytywnie 
na postrzeganie okresu starości [67].
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•   Badano wpływ spacerów w  parku i  w  lesie na poziom stresu i  bólu gło-
wy. Okazało się, że aż u 87% badanych nastąpiła redukcja stresu, a u 52% 
zmniejszył się ból [68].

•   Japończycy przeprowadzili badania porównawcze wśród 280 osób, moni-
torowano je – na przemian – w  obszarze miejskim i  w  lasach. Mierzono 
poziom kortyzolu (pobierany ze śliny), ciśnienie krwi, tętno i  zmienność 
rytmu serca. Indeksy te kontrolowano rano w obiekcie noclegowym przed 
śniadaniem, a także przed i po spacerze (trwającym około 16 minut) i oglą-
daniu środowiska (przez około 14 minut). Wyniki pokazują, że środowisko 
leśne (były analizowane 24 lasy) wpływa na: obniżenie: stężenia kortyzo-
lu, tętna, ciśnienia krwi, większą aktywność nerwów przywspółczulnych 
i  niższą aktywność nerwów współczulnych niż w  środowiskach miejskich. 
Wyniki te przyczynią się do rozwoju dziedziny badań poświęconej medy-
cynie leśnej [69].

•   W  sytuacji, gdy rośliny w  pomieszczeniu zajmowały 2% powierzchni, to 
wilgotność względna wzrastała o  5%, co powodowało, że pokoje stawały 
się zdrowsze (mniej przeziębień) i bardziej komfortowe [70]. 

•   Gdy osobom starszym z domu opieki powierzono dbałość o rośliny donicz-
kowe – odnotowano szereg korzyści, przede wszystkim w  odniesieniu do 
zwiększonej aktywności, czujności i poprawy samopoczucia seniorów [71]. 

•   Posiadanie dostępu do otwartych drzwi prowadzących do ogrodu może 
zwiększyć autonomię i  jakość życia osób z demencją oraz zmniejszyć czę-
stotliwość zachowań agresywnych [72].

•   McMinn i  Hinton [73] zaobserwowali u  pacjentów z  demencją, którym 
dano możliwość dostępu do terenów zewnętrznych, zmniejszenie już po 
kilku dniach liczby niewłaściwych zachowań.

•   Obserwowano przez rok zachowania 34 mężczyzn z demencją, którzy pod-
czas tego czasu korzystali z  ogrodu terapeutycznego. Okazało się, że im 
częściej korzystali z  ogrodu, tym byli spokojniejsi, potrzebowali mniejszą 
ilość leków, a członkowie rodzin zauważali mniej niewłaściwych zachowań 
oraz poprawę nastroju swoich bliskich [74]. 

•   Ankieta, przeprowadzona wśród 65 członków personelu z 10 domów opie-
ki, w których umieszczono rośliny wewnątrz i na zewnątrz obiektów, wska-
zywała na pozytywny wpływ psychologiczny i  społeczny roślin na miesz-
kańców z otępieniem [75].

•   Przeprowadzono badania wśród 32 pacjentów domu opieki z  zaburzeniami 
psychicznymi, ze średnią wieku 81 lat. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w co-
tygodniowych sesjach ogrodniczych, bardziej angażowali się społecznie w co-
dzienną aktywność mieszkańców niż ci, którzy w nich nie brali udziału [76].

•   Williams i Mattson [77] wykazali podczas 5-miesięcznego badania, że oso-
by biorące udział w profesjonalnie nadzorowanym programie ogrodniczym 
zwiększyły poczucie własnej wartości i wiedzę ogrodniczą, a ogród wyglą-
dał lepiej niż ten, którym opiekowała się wykwalifikowana kadra.
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•   Ludzie z dostępem do obiektów zielonych (ogrodu, parków, lasu itp.) spę-
dzają więcej czasu na świeżym powietrzu, w  porównaniu z  osobami bez 
tych możliwości [78, 79].

•   Nawet bierne uczestnictwa w  środowisku przyrodniczym może wpłynąć 
na odbudowę emocjonalną organizmu [80]. 

•   Osoby, które często mają kontakt z roślinami, wykazują zwiększoną toleran-
cję na ból, mają więcej cierpliwości do innych, są mniej zestresowane [81]. 

•   U  osób uprawiających ogrody (lub podróżujących, wykonujących prace 
dorywcze czy robiących na drutach), istnieje mniejsze prawdopodobień-
stwo rozwinięcia się demencji niż u osób, które nie biorą udziału w takich 
zajęciach [17]. 

•   U  osób cierpiących na chorobę Alzheimera, które miały dostęp do od-
powiednio zaprojektowanego ogrodu terapeutycznego, zaobserwowano 
zmniejszenie strachu i  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Rezyden-
ci byli zadowoleni z  przebywania na świeżym powietrzu, a  relaksujący 
wpływ na zdrowie i  dobre samopoczucie zaobserwowano w  odniesieniu 
do zmniejszonego lęku i agresji [82].

Urlich i  wsp. [22, 28, 53] uważają, że ludzie mają silne powiązania z  natu-
rą, które są potwierdzone fizjologicznie, psychologicznie oraz przez procesy 
emocjonalne wywołane kontaktem z  obiektami naturalnymi. Stwierdzono, że 
w środowisku, w którym rośliny stanowią elementy dominujące, odczuwany jest 
ich terapeutyczny wpływ na ludzi. Jest więc powód, by zakładać, że kontakt 
z  przyrodą zapewnia również pewne korzyści dla osób z  demencją. Badacze 
sugerują, że reakcja na obecność natury jest początkowo poza świadomością, 
a  jej pierwszym symptomem jest pojawienie się pozytywnej reakcji emocjonal-
nej na środowisko naturalne.

Fizjologiczne zmiany zmniejszające nerwowe pobudzenie organizmu, dowo-
dy na niższe tętno, ciśnienie podczas oglądania naturalnych krajobrazów suge-
rują, że nawet osoby z  ciężką demencją, pomimo zaburzeń procesów poznaw-
czych, są w stanie zrozumieć „naturalne wskazówki otoczenia”.

Kontakt osób cierpiących na zaburzenia poznawcze z naturą wywołuje u nich 
szybkie pozytywne zmiany emocjonalne, które mogą złagodzić problemy spo-
wodowane dezorientacją, powodując ożywienie, zmianę nastroju na bardziej 
pozytywny, „wybicie” z  nudy pojawiającej się w  wyniku utraty inicjatywy lub 
braku bodźca w środowisku wewnętrznym [83, 84, 85]. 

Między innymi z  tych względów należy szeroko rozpowszechniać wiedzę 
o różnych formach „zielonej opieki” i jak najszybciej wprowadzać ją w życie pod 
postacią praktycznych rozwiązań, tak by zielone terapie stały się częścią stylu 
życia naszego i następnych pokoleń. Wydaje się zasadne, by piramida zdrowego 
żywienia została wzbogacona nie tylko o aktywność fizyczną, ale właśnie o ak-
tywność fizyczną w  środowisku przyrodniczym. Spójrzmy chociażby na jedną 
z form „zielonej opieki” – terenoterapię (czyli wykonywanie dynamicznego wysił-
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ku fizycznego w różnych formach, w zmienionym widokowo i krajobrazowo te-
renie). Działanie lecznicze tej metody jest sumą wpływu na organizm czynników 
meteorologicznych i  krajobrazowych oraz wysiłku fizycznego [86,87]. Według 
prof. dr hab. n. med. Ireny Ponikowskiej – balneologa [88], leczniczym celem 
tej terapii jest:

•   usprawnienie funkcji narządu ruchu (mięśni, stawów, więzadeł),
•   zwiększenie wydolności fizycznej chorych przez: 
  usprawnienie czynności układu krążenia,
  usprawnienie układu oddechowego,
  poprawę koordynacji ruchowej,
  zwiększenia ukrwienia narządów,

•   zwiększenie wydatku energetycznego przeznaczonego na pracę mięśnio-
wą i w konsekwencji zmniejszenie masy ciała: 
  zmniejszenie tkanki tłuszczowej u osób otyłych,
  wyrównanie zaburzeń metabolicznych w gospodarce węglowodanowej 

i  lipidowej,
•   usprawnienie i zrównoważenie wegetatywnego układu nerwowego i funk-

cji psychicznych:
  leczenie nerwic,
  leczenie zespołu przeciążeniowego.

Inną formą „zielonej opieki” jest np. hortiterapia, czyli ogrodoterapia. Wielu 
badaczy zauważyło, iż szeroko rozumiana „zielona opieka” przynosi wiele ko-
rzyści.

Tabela 1. Zakres czynności hortiterapeuty stosowanych w pracy z pacjentami z dysfunkcja-
mi mózgu o różnej etiologii (różnym pochodzeniu) w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 
im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu wg A. Kolańskiego i M. Warachima [59].

Lp. Płeć/
wiek

Podstawowe 
informacje 

o stanie zdrowia
Wybrane deficyty

Przykładowe 
działania 

hortiterapeuty

Wynik pracy 
całego zespołu 

terapeutycznego

1 K/62 Stan po 
udarze mózgu, 
niedowład 
połowiczy 
prawostronny, 
afazja mieszana 
(4 miesiące po 
incydencie).

Ograniczenie 
możliwości 
nawiązania 
logicznego 
kontaktu.

Wykorzystanie 
narzędzi 
hortiterapii 
w prostych 
interakcjach, np. 
polecenie: pokaż 
liść.

Pacjentka 
podejmowała 
próby nawiązania 
kontaktu.

Zaburzenia 
mowy (pacjentka 
wypowiadała 
tylko wyraz „no”)

Rozmowa 
nawiązująca 
do treści 
realizowanych 
podczas zajęć. 
Mobilizowanie do 
mowy podczas
nawiązywania

Pacjentka 
wzbogaciła 
zasób słów 
wymawianych 
adekwatnie do 
sytuacji o:„tak” 
i „nie”
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wiek

Podstawowe 
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o stanie zdrowia
Wybrane deficyty

Przykładowe 
działania 

hortiterapeuty

Wynik pracy 
całego zespołu 

terapeutycznego

indywidualnego 
kontaktu 
z pacjentką.

2 K/60 Niedowład  
połowiczy  
prawostronny 
w następstwie 
krwotoku podpa-
jęczynówkowego 
(3 miesiące po 
incydencie).

Pacjentka 
z mocno 
ograniczonymi 
możliwościami 
fizycznymi, 
natomiast bardzo 
towarzyska 
i  chętna do 
współpracy.

Angażowanie 
pacjentki do 
zajęć w parach 
z uczestnikami 
wykazującymi 
niechęć do terapii.

Uzyskano 
współpracę 
pomiędzy 
uczestnikami 
zajęć.

3 M/64 Porażenie 
połowicze 
prawostronne 
z niedoczulicą 
połowiczą 
lewostronną 
w następstwie 
zakrzepu naczyń 
mózgowych, 
przebyty 
niedowład 
połowiczy 
prawostronny 
z afazją, choroba 
niedokrwienna 
serca, stan po 
angioplastyce 
tętnic 
wieńcowych 
z  implantacją 
stentów, 
nadciśnienie 
tętnicze, cukrzyca, 
nefropatia 
i polineuropatia 
cukrzycowa, dna 
moczanowa (5 lat 
po incydencie).

Brak ruchów 
czynnych KGP 
(kończyny 
górnej prawej), 
KDP (kończyny 
dolnej prawej) 
i ograniczenie 
ruchów czynnych 
KGL (kończyny 
górnej lewej).

Pielęgnacja 
roślin z użyciem 
sekatora, wysiew 
nasion, wycieranie 
liści z kurzu.

Poprawa zakresu 
ruchomości 
KGL oraz 
zwiększenie ilości 
wykonywanych 
czynności 
z zakresu 
samoobsługi 
(podcieranie nosa 
chusteczką).

Zaburzenia mowy. 
Niewyraźne 
mówienie, afazja.

Wprowadzanie do 
rozmowy tematyki 
dotyczącej 
doświadczenia 
ogrodniczego 
pacjenta.

Poprawa 
wyrazistości 
mowy.

4 K/79 Zespół  
Parkinsonowski, 
stan po złamaniu 
nasady bliższej 
kości ramiennej 
lewej oraz po 
złamaniu  
osteoporotycz-
nym,  
kompresyjnym

Pacjentka 
siedząca w wózku 
inwalidzkim, 
przechodziła do 
stania z pomocą 
drugiej osoby, 
wykonywała 
kilka kroków 
przy balkoniku 
z asekuracją.

Hortiterapeuta 
angażował 
pacjentkę do 
pielęgnacji 
roślin na ściance 
wegetatywnej, 
mobilizując ją do 
przyjmowania 
pozycji stojącej.

Po zakończeniu 
projektu 
pacjentka 
samodzielnie 
przechodziła 
do stania 
i pokonywała 
dystans około 50 
m przy balkoniku 
z asekuracją.
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Lp. Płeć/
wiek

Podstawowe 
informacje 

o stanie zdrowia
Wybrane deficyty

Przykładowe 
działania 

hortiterapeuty

Wynik pracy 
całego zespołu 

terapeutycznego

kręgosłupa  
lędźwiowego  
(12 miesięcy po 
incydencie).

Drżenie 
i  sztywność 
rąk. Problem 
z pisaniem.

Wykonywanie 
czynności 
wymagających 
precyzji:
•   segregacja 

nasion do 
wykorzystania 
podczas zajęć 
plastycznych,

•   tworzenie 
obrazów 
z nasion,

•   przycinanie 
roślin i usuwanie 
suchych liści,

•   wysiew nasion 
i pielęgnacja 
sadzonek,

•   podpisywanie 
tabliczek 
z nazwami 
roślin.

Po zakończeniu 
programu 
u pacjentki 
zmniejszyło 
się drżenie 
zamiarowe 
i  spoczynkowe 
rąk. Nastąpiła 
poprawa 
w zakresie 
pisania. Poprawiła 
się precyzja 
wykonywanych 
ruchów.

Pacjentka unikała 
używania lewej 
kończyny górnej.

Wprowadzanie 
czynności  
angażujących obie 
kończyny górne, 
np. przesadzanie 
roślin, pikowanie 
siewek, wykony-
wanie dekoracji 
okolicznościowych.

Bariera została 
pokonana, 
pacjentka chętniej 
angażowała lewą 
kończynę górną.

5 K/54 Rozlane 
uszkodzenie 
mózgu po 
krwotokach 
śródmózgowych, 
choroba 
zwyrodnieniowa 
stawów, 
nadciśnienie 
tętnicze, 
padaczka, 
stłuczenie głowy.

Znaczne 
ograniczenie 
ruchomości 
czynnej kończyn.

Hortiterapeuta 
nawiązywał 
indywidualny 
kontakt 
z wykorzystaniem 
zasobów ogrodu.

Pacjentka 
reagowała ruchem 
głowy, kończyn 
i mimiką twarzy.
Nie uzyskano 
poprawy stanu 
psychofizycznego.

Pacjentka 
obcojęzyczna, 
w ograniczonym 
stopniu rozumiała 
język polski 
(z wywiadu), 
płakała, gdy 
zostawała sama. 
Otępienie 
w stopniu 
głębokim 
i depresja.

Pacjentka 
była biernym 
uczestnikiem 
zajęć, ale 
pozostawała 
w kontakcie 
wzrokowym 
z grupą.

Uczestnicząc 
w zajęciach 
grupowych, 
pacjentka 
wyciszała się 
i przestawała 
płakać.



SpRAWny umy SŁ…151

Lp. Płeć/
wiek

Podstawowe 
informacje 

o stanie zdrowia
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6 K/64 Niedowład 
połowiczy 
prawostronny 
z afazją 
ustępującą 
w przebiegu 
niedostatecznego 
krążenia 
mózgowego, 
niedowład 
lewostronny 
w następstwie 
zakrzepu 
tętnicy szyjnej 
wewnętrznej 
prawej, 
nadciśnienie 
tętnicze, 
cukrzyca typu 2, 
zespół lękowo-
depresyjny, 
zespół bolesnego 
barku lewego 
(12 miesięcy po 
incydencie).

U pacjentki 
występował brak 
motywacji i  chęci 
do wykonywania 
ćwiczeń.
Przebywała 
w sali z  innym 
uczestnikiem 
projektu 
o podobnym 
schorzeniu.

Wprowadzenie 
elementów 
rywalizacji 
z pacjentką z  sali. 
Dyscyplinowanie 
pacjentki 
i  zachęcanie do 
kontynuowania 
pracy. 
Eksponowanie 
efektów pracy 
i podkreślanie 
roli pacjentki 
w osiągnięciu celu 
przez grupę.

Pacjentka została 
zmotywowana, 
dzięki czemu 
uzyskano 
dobre efekty 
wielokierunkowej 
terapii. Pacjentka 
po programie 
wróciła do domu, 
gdzie funkcjonuje 
z pomocą bliskich.

7 M/36 Niedowład  
połowiczy  
prawostronny 
z afazją mieszaną 
oraz niedowład 
kończyny dolnej 
lewej ustępujący, 
po krwotoku  
podpajęczynów-
kowym  
i embolizacji 
tętniaka tętnicy 
środkowej mózgu 
po stronie lewej 
(3 miesiące po 
incydencie).

Problemy 
z utrzymaniem 
równowagi 
podczas 
chodzenia.

Zadania 
wymagające 
pozycji stojącej 
i przemieszczania 
się, np. 
napełnianie 
konewki wodą 
i podlewanie 
roślin.

U pacjenta 
nastąpiła poprawa 
chodu.

Słaba siła mięśni 
dłoni.

Zadania 
wymagające 
użycia dłoni, 
np. zraszanie 
roślin ręcznym 
opryskiwaczem, 
cięcie sekatorem.

Wzrost siły 
mięśniowej.

Agresja słowna 
w stosunku do 
terapeuty i  innych 
pacjentów.

Niechęć do form 
terapii innych 
niż rehabilitacja 
ruchowa.

Wyznaczanie 
zadań dla pacjenta 
w pewnej 
odległości od 
grupy, a następnie 
stopniowe 
angażowanie 
pacjenta do pracy 
w grupie.

Pacjent przestał 
być agresywny 
i korzystał 
z wszystkich form 
terapii.
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Przykładowe 
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Wynik pracy 
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terapeutycznego

Przebywanie 
w bezpośrednim 
otoczeniu roślin 
miało wpływ na 
wyciszenie emocji.

8 K/63 Niedowład 
połowiczy 
lewostronny, 
stan po udarze 
niedokrwiennym 
prawej półkuli 
mózgu, 
nadciśnienie 
tętnicze, stan 
po ostrym 
zawale serca, 
spiralne złamanie 
dystalnej części 
strzałki lewej 
(4 miesiące po 
incydencie).

Niedowład KGL 
(kończyny górnej 
lewej).

Automasaż 
kończyny 
niedowładnej 
z wykorzystaniem 
szyszki, 
poprzedzony 
masażem zdrowej 
kończyny 
wykonanym przez 
hortiterapeutę.

U pacjentki 
nastąpiło 
zwiększenie 
zakresu 
ruchomości 
czynnej kończyny 
górnej lewej. 
Pacjentka po 
programie wróciła 
do domu, gdzie 
funkcjonuje 
z pomocą bliskich.

Słaba siła mięśni 
KGP (kończyny 
górnej prawej).

Zadania 
wymagające 
użycia dłoni, 
np. zraszanie 
roślin ręcznym 
opryskiwaczem, 
cięcie sekatorem.

Wzrost siły 
mięśniowej KGP.

9 M/70 Niedowład 
lewostronny po 
przebytym udarze 
niedokrwiennym, 
utrwalone 
migotanie 
przedsionków, 
nadciśnienie 
tętnicze, padaczka 
poudarowa  
(7 miesięcy po 
incydencie).

Zaburzenia czucia 
w KDP (kończynie 
dolnej prawej) 
i KDL (kończynie 
dolnej lewej).

Masaż 
powierzchni 
podeszwowej stóp 
z wykorzystaniem 
materiałów np. 
szyszek, kamieni, 
kasztanów 
i  łupin orzechów. 
Podczas masażu 
pacjenci dociskali 
zdrową stopą 
grzbiet stopy 
niedowładnej, 
pracując nad 
poprawą czucia 
głębokiego.

U pacjenta 
zwiększyła się 
świadomość 
posiadania 
kończyny 
niedowładnej.

10 M/58 Stan 
wegetatywny, 
stan po nagłym 
zatrzymaniu 
krążenia 
w następstwie 
migotania komór 
(6 miesięcy po 
incydencie).

Brak ruchów 
czynnych.
Brak kontaktu 
werbalnego.
Zespół 
zamknięcia.

Pacjent był 
biernym 
uczestnikiem 
zajęć. Ponadto 
hortiterapeuta 
indywidualnie 
stymulował 
pacjenta poprzez:
•   masaż kończyn 

szyszką oraz

Pacjent reagował 
bezpośrednio 
na stosowane 
bodźce, 
natomiast nie 
zaobserwowano 
trwałych zmian 
jego stanu 
psychofizycznego.
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dotykanie skóry 
szorstkimi 
liśćmi,

•   stosowanie 
olejków 
eterycznych 
i  roślin 
o pachnących 
liściach lub 
kwiatach,

•   wykorzystanie 
podwieszanego 
sufitu 
imitującego 
niebo do 
stymulacji 
poprzez narząd 
wzroku.

11 M/64 Niedowład 
połowiczy 
lewostronny, 
miażdżyca, 
przewlekła 
choroba 
wieńcowa. 
Złamanie szyjki 
kości udowej 
lewej.

Pochylanie 
tułowia na stronę 
z niedowładem.

Ustawienie 
pacjenta w  taki 
sposób, aby 
podczas pracy 
zmuszony był 
do wykonywania 
ruchów ciała 
i  częstej zmiany 
pozycji.

Pacjent nauczył 
się kontrolować 
pozycję ciała. 

Zaburzenia 
krążenia krwi.

Hortiterapeuta 
polecił 
przekładanie 
kamieni 
z pojemnika 
z ciepłą wodą 
do pojemnika 
z zimną wodą.

12 K/66 Niedowład 
połowiczy 
lewostronny 
z powodu udaru 
niedokrwiennego 
mózgu, ślepota 
oka lewego 
i prawego, 
cukrzyca typu 2.

Często 
pojawiające się 
bóle szyi i głowy.

Brak przekonania 
u pacjentki 
w możliwość jej 
uczestnictwa 
w zajęciach 
hortiterapii.

Hortiterapeuta 
stabilizował 
głowę pacjentki 
w pozycjach 
niebolesnych. 
Prowadzona 
była stymulacja 
zmysłów 
dotyku, słuchu, 
węchu i  smaku. 
Hortiterapeuta 
relacjonował 
niewidomej 
pacjentce treści

Uzyskano 
zwiększenie 
aktywności 
pacjentki 
w zakresie 
uczestnictwa 
w zajęciach 
grupowych.
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realizowanych 
działań i opisywał 
sytuacje mające 
miejsce  
w  trakcie zajęć. 
Pacjentka 
otrzymywała 
do badania 
palpacyjnego 
(ręcznego) 
elementy 
wykorzystywane 
podczas zajęć 
oraz finalne  
efekty prac  
(np. bukiet, 
sadzonka, stroik 
świąteczny).

14 M/55 Niedowład 
połowiczy 
prawostronny 
z afazją mieszaną 
w następstwie 
udaru 
krwotocznego 
do lewej półkuli 
mózgu  
(4 miesiące po 
incydencie)

Niewyraźne 
mówienie.

Zachęcanie do 
rozmowy  
o doświadcze-
niach  
ogrodniczych 
pacjenta.

Uzyskano 
poprawę mowy.

Pacjent płaczliwy, 
depresyjny.

Motywowanie 
pacjenta  
do pracy  
poprzez  
zadania 
wykonywane 
w grupach – 
terapeutyczny 
efekt pracy 
w grupie.

Pacjent bardziej 
koncentrował 
się na otoczeniu, 
stał się bardziej 
pogodny, rzadziej 
płakał.

15 M/65 Niedowład 
połowiczy 
lewostronny 
z niedowidzeniem 
połowiczym 
jednoimiennym. 
Niedrożność 
tętnicy szyjnej 
wewnętrznej 
prawej. 
Nadciśnienie 
tętnicze  
(6 miesięcy po 
incydencie),

Zaburzenia 
równowagi 
w czasie chodu, 
zaburzenia 
koordynacji 
ruchowej. 
Zależność 
od opiekuna 
w zakresie 
transportu 
z domu do 
miejsca terapii.

Wyznaczanie 
zadań, których 
realizacja 
wymagała 
pozycji stojącej, 
np. podlewanie, 
pielęgnacja roślin 
wysokich.

Nastąpiła  
poprawa 
koordynacji 
ruchowej 
i  równowagi 
dynamicznej 
w pozycji  
stojącej. Pod 
koniec  
programu  
pacjent  
zaczął 
samodzielnie 
przyjeżdżać 
komunikacją 
miejską.
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16 K/79 Zespół otępienny 
typu Alzheimera, 
nadciśnienie 
tętnicze, cukrzyca 
typu 2.

Brak wiary 
we własne 
możliwości.

Problemy 
z utrzymaniem 
higieny osobistej.

Motywowanie 
przez prezentację 
efektów pracy.

Zlecanie prac 
porządkowych 
i  regularne 
mycie rąk po 
skończonych 
zajęciach.

Pacjentka podjęła 
aktywny udział 
w zajęciach.

17 M/62 Choroba 
Parkinsona
(2 lata po 
incydencie)

Tendencja do 
pochylania się do 
przodu.

Częste 
przypominanie 
pacjentowi 
o prawidłowej 
pozycji ciała. 
Regularna 
obserwacja 
wysokiej rośliny, 
wymuszająca 
podniesienie 
głowy.

Pacjent na 
polecenie 
korygował swoją 
postawę.

18 K/47 Nagłe 
zatrzymanie 
krążenia, 
migotanie komór, 
niedotlenienie 
centralnego 
układu 
nerwowego 
w następstwie 
nagłego 
zatrzymania 
krążenia, ciężka 
niewydolność 
oddechowa, 
zawał mięśnia 
sercowego 
ściany przedniej 
z powikłanym 
zatrzymaniem 
krążenia 
w mechanizmie 
migotania komór 
(3 miesiące po 
incydencie)

Brak ruchów 
czynnych.
Brak kontaktu 
werbalnego.

Pacjentka 
była biernym 
uczestnikiem 
zajęć. Ponadto 
hortiterapeuta 
indywidualnie 
stymulował 
pacjentkę 
poprzez:
•   masaż kończyn 

szyszką oraz 
dotykanie skóry 
szorstkimi 
liśćmi,

•   stosowanie 
olejków 
eterycznych 
i  roślin 
o pachnących 
liściach lub 
kwiatach,

•   wykorzystanie 
podwieszanego 
sufitu 
imitującego 
niebo do 
stymulacji 
poprzez narząd 
wzroku.

Nie uzyskano 
poprawy stanu 
psychofizycznego.
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Gospodarstwa opiekuńcze

W  ostatnim czasie na świecie, a  przede wszystkim w  Europie, rośnie zainte-
resowanie gospodarstwami rolnymi jako miejscami mogącymi odegrać ważną 
rolę w  poprawie zdrowia fizycznego i  psychicznego oraz kondycji społecznej 
obywateli. Ich rosnąca liczba i  popularność, jaką się cieszą, jest jedną z  moż-
liwych odpowiedzi na zmiany demograficzne. Przyczyny ich powstawania to 
między innymi poszukiwanie nowych źródeł dochodu dla gospodarstw rolnych 
oraz zmieniający się popyt na usługi opiekuńcze (np. pomoc w podstawowych 
czynnościach życiowych, pielęgnację, także w czasie choroby, opiekę higienicz-
ną, pomoc w  załatwianiu spraw osobistych, w  miarę możliwości zapewnienie 
kontaktów z  rodziną, otoczeniem) oraz bytowe (zapewnienie miejsca pobytu 
i  wyżywienia, utrzymanie czystości). Interesującym rozwiązaniem jest posze-
rzenie oferty gospodarstw opiekuńczych o usługi specjalistyczne, wykonywane 
przez wykwalifikowanych specjalistów, np. terapeutów zajęciowych, fizjotera-
peutów, pielęgniarki. Gospodarstwa rolne z  funkcją opiekuńczą są popularne 
w  Holandii (jest ich ponad 1400), Francji, Niemczech, Belgii, Irlandii i  we Wło-
szech (ponad 2 tys.). 

Środki finansowe na utrzymanie tego rodzaju gospodarstw pochodzą najczę-
ściej: 

•   z  projektów publicznych i  akcji charytatywnych, realizowanych przez sto-
warzyszenia i  spółdzielnie socjalne (głównie we Włoszech i Francji),

•   ze środków publicznych przeznaczonych dla sektora ochrony zdrowia oraz 
sektora opieki (w Holandii),
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•   z publicznych środków przeznaczonych na opiekę zdrowotną albo eduka-
cję (w Niemczech, Irlandii, Słowenii) [89–91].

Ta wielofunkcyjność gospodarstw daje możliwość zaspokajania różnego ro-
dzaju potrzeb – osoby wymagające wsparcia otrzymują je, zaś osoby prowadzą-
ce gospodarstwo rolne zyskują dodatkowe źródło dochodu i nowe perspektywy 
rozwoju, co przeciwdziała wyludnianiu się terenów wiejskich. Rolnictwo spo-
łeczne wg Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego to „zespół działań 
wykorzystujących zasoby rolne, zarówno roślinne, jak i zwierzęce, aby powstały 
świadczenia społeczne na obszarach wiejskich lub podmiejskich, takie jak re-
habilitacja, terapia, chronione miejsca pracy, uczenie się przez całe życie i  inne 
działania przyczyniające się do integracji społecznej”.

Formy rolnictwa społecznego to:
•   zajęcia reedukacyjne oraz terapeutyczne,
•   integracja w  świecie pracy i  włączenie społeczne (aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych),
•   działania edukacyjne lub pedagogiczne,
•   usługi o charakterze opiekuńczym.

W  zależności od specyfiki gospodarstwa i  możliwości, zainteresowań, a  także 
doświadczeń rodziny prowadzącej gospodarstwo opiekuńcze, odbiorcami od-
działywań tam prowadzonych mogą być różne grupy docelowe, w  tym m.in.:

•   osoby niepełnosprawne psychicznie,
•   osoby z ograniczeniami ruchowymi,
•   osoby starsze o ograniczonej sprawności psychicznej lub fizycznej,
•   osoby z  uszkodzeniem mózgu (powstałym po porodzie lub wskutek wy-

padku czy choroby, takiej jak demencja czy choroba Alzheimera),
•   osoby z problemami psychicznymi,
•   (byli) więźniowie (reintegracja),
•   osoby uzależnione (np. od narkotyków, alkoholu), 
•   osoby cierpiące na autyzm,
•   dzieci (zapewnianie opieki przed i po godzinach pracy szkoły),
•   młodzież sprawiająca problemy wychowawcze,
•   osoby długotrwale bezrobotne,
•   osoby wypalone zawodowo,
•   osoby poszukujące azylu,
•   dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Gospodarstwo opiekuńcze jest szczególnym typem „gospodarstwa społecz-
nego”. Może oferować różnorodne usługi, m.in. elementy gospodarowania rol-
niczego (np. opieka nad bydłem, królikami, ptactwem domowym, zielarstwo, 
żniwa, sianokosy). U osób korzystających z farm opiekuńczych zaobserwowano 
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szereg korzyści dla zdrowia psychicznego, poprawę nastroju, podwyższenie 
samooceny. Okazuje się, że naturalne krajobrazy, w tym również pola uprawne, 
łąki, konie, owce, krowy itp. poprawiają samopoczucie, obniżają poziom lęku, 
wzbudzają pozytywne uczucia i  redukują poczucie strachu. Praca w ogrodzie, 
sadzie czy polu pozwala na zwiększoną aktywność fizyczną na łonie przyrody, 
a  to wiąże się z większą syntezą witaminy D oraz wyciszeniem, uspokojeniem 
organizmu, radością z pracy, również tej wykonywanej dla innych, poprawą sa-
mopoczucia. Ponadto pozwala obserwować następstwo pór roku, upływający 
czas. Ze względu na obecność elementów będących poza kontrolą człowieka, 
takich jak czynniki klimatyczne, meteorologiczne, glebowe, pobyt w  gospo-
darstwie może pomóc zaakceptować życie takim jakim ono jest, odnaleźć jego 
głębszy sens. Także uczestnictwo w życiu gospodarzy może dawać pozytywne 
efekty. 

Natomiast opieka nad zwierzętami buduje poczucie odpowiedzialności za 
inne stworzenia, wyznaczając obowiązki, które trzeba systematycznie i  powta-
rzalnie wypełniać, bo ich zaniedbanie może wiązać się z  niekorzystnym wpły-
wem na zdrowie i życie powierzonych zwierząt. Jednocześnie opieka ta pozwala 
na zdobycie nowej wiedzy o  życiu zwierząt, jak również na nawiązanie relacji 
emocjonalnej, przywiązania do pupila. To wszystko pomaga także czuć się bar-
dziej odpowiedzialnym za samego siebie, nadaje rytm dnia, pomaga w uporząd-
kowaniu czasu, daje poczucie bezpieczeństwa i  pozwala czuć się potrzebnym. 
Istotnym efektem takich działań może być również podniesienie samooceny. 
Ponadto praca w  gospodarstwie i  korzyści wynikające z  niej są realne, a  nie 
iluzoryczne, wirtualne. 

Na bazie podziału przyjętego przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Centrum 
Doradztwa Rolniczego O/Kraków Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, J. Król pro-
ponuje wyodrębnienie w Polsce czterech kategorii gospodarstw społecznych:

•   gospodarstwa terapeutyczne (terapia i  reedukacja),
•   gospodarstwa prowadzące działania o charakterze włączenia społecznego 

i  zawodowego,
•   zagrody edukacyjne,
•   gospodarstwa opiekuńcze.

Gospodarstwa opiekuńcze w Polsce zaczynają się dopiero rozwijać. W woje-
wództwie kujawsko-pomorskim realizowany jest projekt pilotażowy przez tam-
tejszy Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Obejmuje on 15 gospodarstw, w których 
z  usług opiekuńczych korzysta około 80-ciu podopiecznych. Ministerstwo Rol-
nictwa przygotowało projekt „Gospodarstwa opiekuńcze”, który zakłada utwo-
rzenie w każdym województwie od kilku do kilkunastu, a w razie potrzeby nawet 
kilkudziesięciu takich gospodarstw [89–103].
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Formy opieki
w gospodarstwach 

opiekuńczych

pobyt czasowy

bez zakwaterowania
w gospodarstwie

(pobyt krótki,  
opieka dzienna)

z zakwaterowaniem  
w gospodarstwie

(pobyt krótki,  
opieka dobowa)

pobyt ciągły

bez zakwaterowania 
w gospodarstwie 

(pobyt długi,
opieka dzienna)

z zakwaterowaniem
w gospodarstwie 

(pobyt długi,
opieka dobowa)

Rycina 5. Formy opieki w gospodarstwach opiekuńczych według Manintveld K. [93].

Terapie z udziałem zwierząt

Zooterapia (animaloterapia) to naturalna metoda leczenia korzystająca z do-
broczynnego wpływu kontaktu ze zwierzęciem na zdrowie i samopoczucie czło-
wieka. Terapia ta posiłkuje się zwierzętami w celu wieloprofilowego usprawnia-
nia dzieci i dorosłych. W metodzie tej odpowiednio wykwalifikowany specjalista, 
posiadający również wiedzę dotyczącą pracy z  danym zwierzęciem, jest gwa-
rantem dobrze przeprowadzonych zajęć zooterapii, które każdorazowo powin-
ny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i  możliwości osób biorących 
w nich udział.

Najpopularniejsze terapie: 
•   hipoterapia (kontakt z koniem), 
•   dogoterapia (kontakt z psem), 
•   felinoterapia (kontakt z kotem),
•   onoterapia (kontakt z osłami i mułami),
•   delfinoterapia,
•   alpakoterapia (kontakt z  alpaką – Vicugna pacos) – jest to udomowiony 

południowoamerykański trawożerny ssak parzystokopytny z  rodziny wiel-
błądowatych, przypomina nieco lamę, ale jest od niej mniejszy i z budowy 
ciała bardziej podobny do owcy. Hodowany również w Polsce;

•   pet therapy – terapia, w której biorą udział między innymi króliki, chomiki, 
świnki morskie, a  także ptaki, rybki, gady i płazy hodowlane.

Zwierzę podczas terapii powinno zachęcać, motywować uczestnika do wy-
konania różnego rodzaju działań, aktywności. Odbiorcami animaloterapii mogą 
być różne grupy osób.
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Odbiorcy terapii  
z udziałem zwierząt

ludzie starsi z niepełnosprawnością 
ruchową

osoby  
z niepełnosprawnością 

intelektualną

z mózgowym 
porażeniem  
dziecięcym

cierpiące na autyzm niewidome, 
niedowidzące

z zaburzeniami 
pragmatyczno-
semantycznymi

głuchonieme, 
niedosłyszące

z zespołem 
nadpobudliwości 
psychoruchowej

niedostosowane 
społecznie

z deficytami uwagi cierpiące na padaczkę

z zespołem Downa chore somatycznie,  
w tym terminalnie

z zespołem Aspergera chore psychicznie

z problemami 
komunikacyjnymi

z trudnościami  
w uczeniu się

z problemami 
logopedycznymi samotne

zagubione, 
zestresowane inne

Rycina 6. Odbiorcy animaloterapii.
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Można wyróżnić aktywności wspomagane zwierzętami dające efekt terapeu-
tyczny (np. głaskanie zwierząt, zbieranie jaj, karmienie ptactwa, królików, bydła) 
oraz bardziej formalną terapię z pomocą zwierząt nakierowaną na konkretny cel 
i  ta dzielona jest na:

•   AAA – (Animal Assisted Activities) – zajęcia z udziałem zwierząt;
•   AAT – (Animal Assisted Therapy) – terapia z  udziałem zwierząt (ukierunko-

wane i  celowe działania terapeutyczne podlegające dokumentacji i  ewa-
luacji/ocenie);

•   AAE – (Animal Assisted Education) – edukacja z udziałem zwierząt [104,105]. 
Przeciwwskazaniem do udziału w zajęciach np. dogoterapii, felinoterapii jest 

alergia na sierść, ślinę lub naskórek zwierzęcia.
Dla seniorów kontakt ze zwierzętami jest bezcenny w  przypadku procesów 

otępiennych, depresji, schizofrenii, zaburzeń lękowych, czy innych schorzeń 
neurologicznych oraz ma wpływ na ich zdrowie fizyczne. Pozytywna rola tera-
pii z udziałem zwierząt domowych była obserwowana, szczególnie wśród osób 
starszych, także tych cierpiących na demencję [106–109]. Na przykład właściciele 
psów czują się zdrowsi, są aktywniejsi, szczuplejsi, a  także rzadziej palą papie-
rosy. W  badaniach stwierdzono, że osoby mające kontakt ze zwierzętami, mają 
korzystniejszy profil lipidowy (tłuszczowy), niższy poziom „hormonów stresu” 
(glikokortykosteroidów), dzięki czemu są mniej podatne na choroby infekcyjne 
oraz zmniejsza się u nich ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. W sytu-
acji wywołującej stres, wzrost ciśnienia tętniczego i  tętna u  badanych osób był 
znacząco niższy w obecności zwierzęcia niż pod jego nieobecność. 

Jednostki chorobowe, przy których, obok leczenia farmakologicznego, jak po-
kazują badania, istnieje możliwość wykorzystania zooterapii m.in. felinoterapii, 
dogoterapii, jako metody wspomagającej proces leczenia, to między innymi:

•   choroby psychiczne, 
•   autyzm, 
•   ADHD, 
•   lęki (depresja), 
•   stres,
•   choroba Alzheimera,
•   dystrofia mięśniowa,
•   uszkodzenie zmysłów (słuch i wzrok), 
•   cukrzyca i  choroby krążeniowe.
Ze względu na swe właściwości terapeutyczne również coraz częściej koty 

pojawiają się np. w domach opieki, domach seniora, domach pomocy społecznej 
oraz więzieniach, szpitalach, hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej (zwłasz-
cza w  krajach skandynawskich i Wielkiej Brytanii). Okazuje się, że koty (np. ob-
serwacja ich zachowań, słuchanie mruczenia, możliwość głaskania) są świetnymi 
towarzyszami – terapeutami seniorów (nawet osób cierpiących na takie schorze-
nia jak choroba Alzheimera czy Parkinsona) – uspakajają, łagodzą stany lękowe, 
obniżają ciśnienie, zmniejszają poczucie osamotnienia, motywują do aktywności 
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fizycznej. Dodatkowo, poprzez ich głaskanie, osoby starsze mogą łagodzić swoje 
dolegliwości reumatyczne, zesztywnienie stawów, ponieważ temperatura ciała 
u kota wynosi 38–39°C. 

Co ciekawe, nie każdy kot może pełnić funkcję terapeuty. Dokonując wyboru 
bierze się pod uwagę jego wrodzone cechy, zwłaszcza, że kot, w  przeciwień-
stwie do psa, nie wymaga tresury. Kandydat na kociego terapeutę powinien 
chętnie nawiązywać kontakt z  człowiekiem, nie być bez powodu agresywny, 
lubić częste głaskanie. Warto pamiętać przy tym, że kot nie jest zbyt kłopotliwym 
zwierzęciem, nie wymaga bowiem zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych. A  te, 
wykonywane przez seniora (oczywiście przy uwzględnieniu jego stanu zdrowia 
i  możliwości) mogą być dobrym źródłem aktywności psychofizycznej, a  nadto 
stanowić przełamywanie bariery „niemożliwego”.

Terapia z udziałem zwierząt znana jest już od dwóch tysięcy lat.
•   Już Hipokrates uważał, że jazda konna jest formą gimnastyki pobudzającej 

funkcje organizmu i  łagodzącej schorzenia.
•   Starożytni Grecy odkryli właściwości psiej śliny wspomagającej gojenie ran, 

toteż utrzymywali przy świątyniach psy specjalnie do tego celu. 
•   Grecy i Rzymianie znali także prozdrowotne właściwości jazdy konnej oraz 

pływania wspólnie z delfinami.
•   W  XVIII-wiecznym zakładzie dla umysłowo chorych York Retreat w  Anglii 

pacjentom powierzano opiekę nad królikami.
•   W  XIX wieku w  Anglii i  Niemczech powstawały farmy, gdzie jedną z  form 

pomocy epileptykom były zajęcia z udziałem zwierząt gospodarskich.
•   Pierwszym programem opracowanym naukowo przez małżeństwo psy-

chiatrów (Sam i  Elizabeth Corson) w  Ohio, była terapia z  udziałem psów, 
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stworzona dla pacjentów szpitala psychiatrycznego, zastrzegli oni jednak, 
że to tylko forma wspomagająca terapię i  nie można jej traktować jako 
główne leczenie.

•   Jazdę konną jako formę fizycznej i  psychicznej rehabilitacji żołnierzy ran-
nych na wojnie burskiej oraz podczas I wojny światowej stosowano w An-
glii, a po II wojnie światowej także w USA.

•   W latach 70. XX wieku w USA i Europie Zachodniej nasiliły się obserwacje 
kliniczne dowodzące wpływu zwierząt, szczególnie psów i koni, na popra-
wę funkcjonowania pacjentów w sferze zarówno fizycznej, jak psychicznej.

•   W  roku 1982 w  USA prowadzono już 75 programów wykorzystywania 
zwierząt w  celach terapeutycznych, a  na uczelniach znajdowały się aż 44 
projekty badawcze.

•   W Polsce hipoterapia została oficjalnie wprowadzona jako metoda rehabi-
litacji w 1988 r., a dogoterapia w 1996 r.

•   Felinoterapię, czyli „leczenie kotem”, zapoczątkowała Brazylijka Nise da Sil- 
veira będąca psychiatrą. Lecząc pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi 
nie zgadzała się na używanie agresywnych metod w stosunku do nich. Jako 
pierwsza wprowadziła na swój oddział kota, początkowo jednego. Obser-
wując pozytywne reakcje ze strony pacjentów powiększyła liczbę zwierząt 
do pięciu. Koty instynktownie wyczuwały smutek i  napięcie wśród pod-
opiecznych, stawały się wtedy bardziej uległe i  cierpliwe.

Wielu badaczy więc stwierdziło, że zwierzęta mogą w  różnorodny sposób 
być pomocne w  terapii dzieci i  dorosłych, w  tym także u  osób cierpiących na 
zaburzenia poznawcze o charakterze otępiennym [8, 60,104–127].

Ogólne zasady projektowania terenów zielonych przyjaznych 
osobom z niepełnosprawnościami, ze szczególnym 
uwzględnieniem seniorów cierpiących na zaburzenia 
poznawcze

Jak wykazały badania, osoby przebywające w  placówkach nie chcą spędzać 
większości czasu w pokojach. Mają również wiele życzeń i marzeń dotyczących 
zagospodarowania przestrzeni wokół miejsca, w którym mieszkają, należy więc 
uwzględnić ich potrzeby projektując tereny zielone. Warto przeprowadzić ankie-
tę bądź rozmowę zarówno wśród mieszkańców, jak i pracowników, np. lekarzy, 
terapeutów zajęciowych czy fizjoterapeutów, sporządzić odpowiedni projekt, 
biorąc pod uwagę lokalizację obiektu, powierzchnię terenu zielonego, jego do-
stępność, a  także najbliższe otoczenie (np. sąsiedztwo parku, lasu).

Pamiętajmy przy tym, że zawsze, nawet przy skromnych możliwościach, waż-
ne jest mądre zagospodarowanie nawet niewielkiego terenu, tak, by umożliwić 
mieszkańcom kontakt z przyrodą, przebywanie na zewnątrz obiektu, np. ważna 
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jest scena, altanka w  ogrodzie, grządki podniesione, roślinność budząca wspo-
mnienia czy zakątki umożliwiające swobodną rozmowę lub wyciszenie się.

Odpowiednie zagospodarowanie terenu jest bardzo ważne, zwłaszcza dla użyt-
kowników cierpiących na zaburzenie poznawcze, w  tym demencję starczą, po-
nieważ dzięki właściwej infrastrukturze może ono wpłynąć na:

•   prawidłową aktywność fizyczną,
•   zwiększone poczucie bezpieczeństwa,
•   możliwość korzystania z dobrodziejstw, jakie niosą zajęcia w zielonej prze-

strzeni (np. terenoterapia, hortiterapia, zooterapia),
•   utrzymanie i poprawę relacji społecznych,
•   integrację międzypokoleniową.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby placówka posiadała taki teren, który 
umożliwiałby wiele form „zielonej opieki”, np. hortiterapię, terenoterapię, zoote-
rapię. Pamiętajmy o tym nawet w przypadku dostępu do niewielkiej przestrzeni. 
Będzie to miało korzystny wpływ na odbiorców. 

Najważniejsza oczywiście jest zieleń – to ona pozytywnie wpływa na zdrowie. 
Wokół placówki powinny znaleźć się drzewa i  krzewy, najlepiej rodzime, a  tak-
że rośliny zielne (jednoroczne, dwuletnie, byliny), wskazane przez mieszkańców 
(oczywiście nietrujące).

Dotychczasowe badania sugerują, że ogrody uspakajają, poprawią nastrój, 
ograniczają stres skutecznie, kiedy zawierają zielone liście, kwiaty, wodę (nie-
burzliwą), harmonijne dźwięki natury (głosy ptaków, szum wody) i  widoczna 
jest dzika przyroda (motyle, ptaki) [53,136–138].

Na kształt zagospodarowania terenu pomocnego w „zielonej opiece” powinny 
mieć wpływ:

•   zasady uniwersalnego projektowania (dopasowanie przestrzeni do potrzeb 
jak najszerszego grona odbiorców);

•   znajomość specyfiki odbiorców (użytkownicy, odwiedzający, personel). 
W przypadku osób cierpiących na zaburzenia poznawcze należy pamiętać 
o  możliwości wystąpienia u  nich krótkotrwałych utrat pamięci, co powo-
duje wzrost niepokoju czy poczucie zagubienia. Dodatkową trudnością jest 
różny stopień zaawansowania choroby;

•   względy bezpieczeństwa – swobodny dojazd służb pomocowych do 
wszystkich miejsc w ogrodzie, punkty alarmowe rozmieszczone w terenie;

•   preferencje zespołu prowadzącego różnego rodzaju terapie, zwłaszcza 
w doborze elementów wspomagających rehabilitację [128–135].

Podział na przykładowe strefy funkcjonalno-przestrzenne terenu do „zielonej opieki”:
1.  Strefa wejściowa – komunikacyjna oraz reprezentacyjna;
2.  Strefa odpoczynku – zacieniona (np. wiatą, parasolami) i nasłoneczniona, 

w której znajdują się stół, ławki;
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3.  Strefa ćwiczeń – zawierająca urządzenia siłowni zewnętrznej;
4.  Strefa rehabilitacyjna (np. ścieżka sensoryczna);
5.  Strefa zieleni edukacyjnej z dopasowaną roślinnością o różnych właściwo-

ściach, z  uwzględnieniem jej wymiaru edukacyjnego i  terapeutycznego 
[25, 26, 131].

Projekt ogrodu powinien uwzględniać poziom możliwości użytkowników 
z zaburzeniami funkcji poznawczych. Z tego też powodu ogród oddziału opieki 
dziennej dla osób z  łagodnymi objawami powinien stanowić pewne wyzwanie 
i  stymulację, gwarantując jednocześnie poczucie bezpieczeństwa, podczas gdy 
ten przy domu opieki dla osób w  ciężkim stadium winien zapewniać przede 
wszystkim bezpieczeństwo, godność i  spokój [136].

W każdym przypadku jednak teren musi być odpowiedni dla różnego stanu 
zdrowia użytkowników cierpiących na zaburzenia poznawcze, w tym demencję, 
np. grządki podniesione mogą kojarzyć się im z  grobowcami i  budzić uczucie 
zdezorientowania, wzburzenia lub wycofania. Warto posadzić takie gatunki, 
które skłaniałyby seniorów do wspomnień aktywowanych dzięki znanym i  tra-
dycyjnym roślinom. W  ogrodzie powinny znaleźć się różnorodne gatunki ro-
ślin (kolorowe, pachnące, ale nietrujące itp.), aby stymulowały wszystkie zmysły 
przez cały rok. Jednocześnie należy unikać zbyt wielu bodźców, gdyż może to 
przytłaczać i  nadmiernie pobudzać seniora, u  którego występują zaburzenia 
poznawcze.

Należy też dokładnie przemyśleć sprawę bezpieczeństwa, unikając np.:
•   zwisających gałęzi,
•   owoców spadających na ścieżkę,
•   nieregularnych stopni,
•   śliskich opadłych liści,
•   lodu na ścieżkach,
•   roślin niebezpiecznych (np. trujących, z kolcami, z cierniami, wywołujących 

alergię).
Należy zwrócić uwagę, aby nie stosować silnych kontrastów na nawierzch-

niach ścieżek, ponieważ nagłe zmiany mogą wyglądać jak schody, albo mocny 
cień – jak dziura, materiał odblaskowy – jak woda. Te złudzenia mogą być przy-
czyną potknięć, upadków, niepotrzebnego pobudzenia i  lęku.

Podstawowe zalecenia zagospodarowania terenu dla osób cierpiących na 
zaburzenia poznawcze [8, 13, 25, 86–87, 129–139]:

•   ogród powinien być tak położony, aby senior mógł dotrzeć do niego bez 
przeszkód;

•   dobrze, jeśli cała powierzchnia ogrodu jest widoczna, co umożliwi jego 
obserwację z  okien domu, dlatego powinny być widoczne wszystkie do-
stępne dla użytkowników części ogrodu (wówczas seniorzy z zaburzeniami 
poznawczymi będą mogli korzystać z ogrodu samodzielnie);
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•   solidne ogrodzenie – powinno pomóc przy zachwianym poczuciu bezpie-
czeństwa oraz ważne jest, by było ono szczelne np. ukryte za żywopłotem, 
bluszczem, aby zniechęcić użytkowników do prób opuszczania terenu;

•   miejsca odpoczynku (ważne: ławki z  oparciami): zespoły ławek, stoli-
ków umożliwiające przebywanie w  towarzystwie innych osób, poprzez 
odpowiednie ich ustawienie pozwalające na kontakt wzrokowy z  inny-
mi osobami, a  także z  interesującym widokiem na kompozycje roślinne 
z  elementem wodnym, poidełkiem dla ptaków itp.; mogą również być 
wykorzystywane do różnego rodzaju zajęć czy terapii; pojedyncze sie-
dziska umożliwiające wyciszenie się, przebywanie w  samotności, często 
otoczone krzewami tworzącymi tzw. „zielony pokoik”; regularnie umiesz-
czone ławki przy dłuższych ścieżkach – zwłaszcza dla osób starszych, 
o ograniczonej sprawności, chorych; powinny one również być chronione 
przed jaskrawym światłem słonecznym, chłodnymi wiatrami i  głębokim 
cieniem;

•   punkty orientacyjne – ogród powinien posiadać przede wszystkim cen-
tralny punkt orientacyjny (np. kapliczkę – do modlitwy, pomnik wieszcza 
– do pogadanki historycznej lub prezentacji dorobku, miniaturki architek-
toniczne, ciekawe kompozycje roślinne, fontannę, pergolę, pomnik przyro-
dy). Inne punkty orientacyjne to np. wykorzystanie punktów stałych, cha-
rakterystycznych, jak np. budynki, duże kamienie, zróżnicowane podłoże, 
punkty zapachowe – rabatka z  intensywnie pachnącymi ziołami, punkty 
dźwiękowe, dzwonki czy szum wody w  fontannie, rury rezonansowe, ko-
munikatory głosowe, sygnalizator wiatru);

•   wyraźnie wyznaczone strefy funkcjonalne;
•   proste drogowskazy – strzałki, znaki, tablice, czyli komunikacja ułatwiają-

ca orientację, poznanie terenu, umożliwiająca samodzielne poruszanie się 
(poręcze);

•   wyznaczone obszary umożliwiające różne formy aktywności;
•   ścieżki:
  powinny przebiegać w  formie elipsy, koła lub ósemki, tak aby każdy 

spacer kończył się w  punkcie wyjścia, gdy użytkownik będzie błądził, 
wróci do punktu wyjścia;

  żadna ścieżka nie powinna prowadzić do furtki;
  ścieżki kontrastowe do zieleni;
  odpowiedni, czytelny i bezpieczny ich układ, o niedużym spadku, z wy-

raźnymi krawędziami lub krawężnikami (ułatwienie dla osób posługu-
jących się laską);

  odpowiedniej szerokości – będzie ona zależała od wielkości i charakte-
ru ogrodu, ale warto pamiętać o  tym, by mógł nią swobodnie przeje-
chać użytkownik na wózku inwalidzkim (czyli ok. 125 cm) bądź osoba 
z wózkiem dziecięcym; najlepiej, żeby szerokość umożliwiała swobodne 
minięcie się osób na wózkach (ok. 250 cm);
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  odpowiednia nawierzchnia – ważne są ścieżki o  nawierzchni twardej, 
łagodne zakręty i szerokość pozwalająca na zawracanie wózkiem; z od-
powiednim rodzajem nawierzchni, który zależy od wielu czynników 
(m.in. ukształtowania terenu, sposobu i  intensywności użytkowania 
ścieżki; nawierzchnia powinna umożliwiać poruszanie się na wózku in-
walidzkim, nie powinna być wykonana z  nieutwardzonego żwiru ani 
poprowadzona w  bezpośrednim sąsiedztwie gatunków drzew o  płyt-
kim systemie korzeniowym – mogą one uszkadzać nawierzchnię, także 
należy zwrócić uwagę na rośliny szybko rosnące, zarastające ścieżkę, 
co powoduje jej zwężenie); powinny być odpowiednio zaprojektowane 
i wkomponowane tak, aby były nie tylko elementem dekoracyjnym, ale 
również funkcjonalnym;

•   poręcze – umożliwiające samodzielne poruszanie się, ułatwienie podczas 
tracenia równowagi; poręcze umieszczone powinny być na dwóch wyso-
kościach, tak by skorzystać z  niej mogli zarówno dorośli, jak i  dzieci czy 
osoby poruszające się na wózku, w  razie upadku zapewniają łatwiejsze 
wstanie przy ich pomocy;

•   zabezpieczeniem przed upadkiem lub utratą równowagi jest unikanie 
spadków powierzchni i  schodów;

•   zamiast schodów można użyć pochylni, dla urozmaicenia trasy w  celach 
terapeutycznych należy utworzyć odcinek o  nieco pochyłej nawierzchni 
wraz z poręczą (spadek max. 6%);

•   alarmy;
•   punkty z wodą pitną;
•   sanitariaty (przy częstym schorzeniu jakim jest nietrzymanie moczu, umoż-

liwią one dłuższy pobyt seniorów na świeżym powietrzu);
•   przyciski (np. umieszczone na poręczach), uruchamiające informacje dźwię-

kowe. Zawarte tam wiadomości mogą ułatwić dotarcie do celu lub przybli-
żają zwiedzającym, nie tylko z  dysfunkcją wzroku, np. topografię ogrodu. 
Warto również nagrać interesujące informacje np. o roślinach, zwierzętach 
lub może być tam zarejestrowany np. fragment poezji;

•   trasy tereno-terapeutyczne (odpowiednio oznaczone) z elementami zachę-
cającymi do spacerów (np. kapliczka, karmnik, oczko wodne);

•   wiaty z wózkami inwalidzkimi;
•   ogród do terapii zajęciowej (blaty dotykowe);
•   ogród warzywny i kwiatowy (również z podniesionymi grządkami, umożli-

wiającymi pracę osobom z ograniczoną sprawnością ruchową lub na wóz-
ku inwalidzkim);

•   szklarnia;
•   scena;
•   sad;
•   ścieżka sensoryczna i  florystyczna (dokładny opis znajduje się w  książce 

„ABC zielonej opieki”) [8];
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•   miejsca do zajęć indywidualnych i grupowych;
•   tor do ćwiczeń chodu (z poręczami);
•   równoważnia – np. belka, szyna wbudowana w podłoże;
•   altana;
•   obszary umożliwiające różne formy aktywności;
•   kącik do rehabilitacji;
•   boisko wielofunkcyjne;
•   dzwonki czy szum wody w  fontannie;
•   roślinność umieszczona w  dostępnej odległości (np. zastosowanie porę-

czy, grządek podniesionych), z możliwością bezpośredniego kontaktu oraz 
przeczytania informacji o gatunkach w alfabecie Braille’a oraz w druku pła-
skim powiększonym; uwaga: dotykanie roślin powinno być bezpieczne dla 
osób niewidomych, należy sprawdzić, czy nie występują elementy kłujące, 
zwrócić uwagę na owady itd.;

•   znane, tradycyjne gatunki roślin skłaniają do wspomnień;
•   murki oporowe ze zróżnicowanych materiałów np. stanowiące jednocze-

śnie grządki podniesione, miejsca odpoczynku;
•   blaty i  ściany dotykowe ze zróżnicowanymi materiałami;
•   nasadzenia, kompozycje zróżnicowane ze względu na zapach (powinny 

być tak pogrupowane, żeby zapachy się nie mieszały), kształt, fakturę, o in-
tensywnych kolorach (ważne dla osób niedowidzących);

•   drzewa powinny być niskopienne, aby osoba niewidząca mogła sama ze-
brać owoce;

•   ważne są rośliny wydające dźwięki przy poruszeniu przez wiatr czy użyt-
kownika np. czarnuszka ogrodowa, pęcherznica kalinolistna;

•   warto zamieścić tabliczki informacyjne o danym gatunku (jeśli jest to nie-
jednoznaczne można połączyć linką opis z odpowiednią rośliną);

•   obok siedzisk, stolików, ważnych miejsc w  ogrodzie powinno być przewi-
dziane miejsce na wózek inwalidzki;

•   strona internetowa ogrodu powinna być przystępnie zredagowana;
•   programy komputerowe zawierające opisy wszystkich roślin przeznaczo-

nych do poznawania przez dotyk;
•   komputerowe systemy mówiące (audiodeskrypcja – opis treści wizualnych 

osobom niewidomym i słabowidzącym), umożliwiające wcześniejsze zapo-
znanie się z  tym, co będzie można obejrzeć na żywo odwiedzając ogród;

•   warto również posiadać do wypożyczenia reliefowe, dotykowe mapy, pla-
ny, przewodniki ogrodów w alfabecie Braille’a;

•   przy wejściu powinny być plany, mapy dotykowe ogrodu, a  potem jego 
poszczególnych części;

•   wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością;
•   dostęp do transportu publicznego w pobliżu ogrodu;
•   zwrócenie uwagi na przeszkody trudne do wykrycia (np. gałęzie), pojawiające 

się na wysokości powyżej pół metra nad ziemią, na wysokości tułowia, głowy.
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Należy więc zwrócić szczególną uwagę na szeroko rozumianą „zieloną opiekę” 
w już działających, jak i nowo projektowanych ośrodkach, domach opieki, miesz-
kaniach dla osób starszych itp. Ich nieodłączną częścią powinny być tereny zie-
lone odpowiednio zaprojektowane do działań terapeutycznych. Personalizacja 
w podejściu do pacjenta również w „zielonych terapiach”, czyli znajomość życia 
danej osoby, jej historii, upodobań może pomóc pracownikom służby zdrowia 
i pomocy społecznej w utrzymaniu dobrego samopoczucia osób cierpiących na 
zaburzenia poznawcze, w tym demencję, i  zapewniać im wysoką jakość opieki. 
Ważne jest tworzenie „zielonych biografii”, które mogą być znacznym ułatwie-
niem w  pracy nad indywidualnym programem terapeutycznym, pomocnym 
w poprawie jakości życia i  zdrowia osób starszych [8].

Przykładowe scenariusze zajęć z „zielonej opieki”

Poniżej znajdują się scenariusze przykładowych zajęć z „zielonej opieki”, do 
stosowania indywidualnego lub grupowego podczas opieki nad osobami star-
szymi.

SCENARIUSZ NR 1
TEMAT: Przyrządzanie syropu z pędów sosny.

CELE OGÓLNE:
Poprawa ogólnej sprawności fizycznej i manualnej.
Stymulacja zmysłów: zapachu, dotyku, smaku.
Trening pamięci i przywoływania wspomnień.
Zwiększenie poczucia własnej wartości i bycia potrzebnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczestnik będzie dotykał, wąchał, zrywał pędy sosny.
Uczestnik przywoła wspomnienia i uczucia związane zapachem lub zastosowa-
niem sosny.
Uczestnik samodzielnie sporządzi syrop z  rośliny, wykonując polecenia osoby 
pomagającej.

POTRZEBNE MATERIAŁY:
Koszyczek (lub torebka) na pędy sosny, słoiczek, zakrętka, cukier, rękawiczki jed-
norazowe (niekonieczne). Po 4 tygodniach buteleczka z ciemnego szkła, etykiet-
ka „Syrop z pędów sosny, rok…”)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA:
Podczas spaceru do lasu w kwietniu lub maju wybieramy miejsce, w którym ro-
sną sosny, oddalone od ewentualnych źródeł zanieczyszczeń (np. fabryk, ruchli-
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wych dróg, ścieków, wysypisk śmieci, pól uprawnych, na których dokonywano 
lub dokonuje się opryski pestycydami).
Jeśli niemożliwe jest wyjście do lasu, wówczas opiekun może sam zerwać pędy, 
a osoby starsze wykonać syrop.
Zrywamy pędy długości do około 10 cm, układamy w  koszyczku. Nie zrywamy 
wszystkich pędów z jednego drzewa. Ponadto należy zostawić pojedyncze pędy 
na każdej gałązce.
Po powrocie przygotowujemy słoiczki (wyparzone) i  cukier. 
Pędów nie myjemy, przeglądamy jedynie czy nie mają jakiś owadów np. mró-
wek, kosarzy.
Pędy łamiemy lub kroimy na mniejsze kawałki (szybciej puszczą sok), układa-
my je warstwami, zasypując każdą warstwę umiarkowaną ilością cukru. Ostat-
nią warstwę powinien stanowić cukier. Następnie obwiązujemy słoik ściereczką 
lnianą lub bawełnianą, zostawiamy na parapecie okna w  słońcu na około 7–10 
dni. Po 2–3 dniach ugniatamy ponownie pędy i  posypujemy cukrem, żeby nie 
pleśniały. 
Syrop koloru złocistego przecedzamy do wyparzonych ciemnych butelek, szczel-
nie zamykamy i  odstawiamy w  chłodne, ciemne miejsce. Ma on działanie m.in. 
przeciwkaszlowe, wykrztuśne, napotne, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe. 
Oprócz zastosowań ściśle medycznych, przyjemnie się go używa do sporządza-
nia lemoniad i  napojów pachnących lasem albo do skrapiania deserów, szcze-
gólnie lodów.
Profilaktycznie syrop z sosny stosujemy – 1 łyżeczkę lub jako dodatek do wody, 
herbaty, lemoniady, a  nawet deserów np. lodów. W  czasie choroby: 3–4 razy 
dziennie po jednej łyżeczce. Odpowiednio przygotowany syrop może służyć 
nawet kilka lat.

OPIS WIADOMOŚCI:
Przed rozpoczęciem zajęć dotykamy i  wąchamy pędy, starając się je rozpoznać 
i uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących wspomnień związanych z  lasem, 
sosnami i  zastosowaniem tego gatunku.
Podczas zajęć omawiamy gatunek sosna zwyczajna (Pinus silvestris L.):

•   wiadomości ogólne,
•   surowce lecznicze,
•   zbiór i konserwację,
•   substancje lecznicze,
•   działanie,
•   stosowanie.

W  razie potrzeby pomagamy uczestnikowi zajęć wybrać i  zerwać pędy sosny, 
a  następnie przygotować syrop. Słoiczek z  pędami i  cukrem, będący efektem 
pracy, stawiamy na parapecie, w  miejscu nasłonecznionym, widocznym i  do-
stępnym dla osoby, która go wykonała, tak by mogła go obserwować.
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Po 4 tygodniach osoba próbuje swój syrop i przelewa do ciemnej butelki (może 
być to również oryginalny prezent dla bliskich).

Wiadomości o sośnie zwyczajnej (Pinus silvestris L.) – do ewentualnego wy-
korzystania podczas zajęć:
ogólne:

•   sosna zwyczajna występuje w Europie, Ameryce Północnej i Azji, w strefie 
umiarkowanej półkuli Północnej;

•   w Polsce jest to najpospolitsze drzewo, zwłaszcza na nizinach;
•   osiąga wysokość do 40 m;
•   szpilki są zimotrwałe, rozmieszczone po 2 na krótkopędach;
•   kwiaty są wiatropylne, rozdzielnopłciowe, rozmieszczone jednopiennie;
•   szyszki są osadzone pojedynczo lub po 2–3 obok siebie;
•   tworzy drzewostany czyste, tzw. bory sosnowe lub mieszane, zwłaszcza 

z dębem, świerkiem i bukiem;
•   odznacza się dużą tolerancją ekologiczną, występuje nawet na ubogich 

piaskach i  torfowiskach;
•   ma podstawowe znaczenie dla naszego leśnictwa;
•   jej drewno jest miękkie, żywiczne, niezbyt ciężkie;
•   drewno stosowane jest w  stolarstwie i  jako materiał budulcowy oraz do 

produkcji celulozy;
•   z żywicy uzyskuje się w przemyśle terpentynę i kalafonię;

w lecznictwie:
•   do celów leczniczych wykorzystuje się pączki, młode pędy, pędy uiglone, 

korę i  żywicę;
•   pączki sosny zawierają olejek eteryczny i  związki żywicowe z  grupy dwu-

terpenów, garbniki, witaminę C, flawonoidy, sole mineralne;
•   pączki sosny mają działanie wykrztuśne, dezynfekujące, moczopędne;
•   substancje czynne w  nich zawarte zwiększają ilość śluzu wytwarzanego 

w drogach oddechowych, ułatwiają oczyszczanie oskrzeli;
•   mają działanie bakteriobójcze i  niszczą drobnoustroje w  drogach odde-

chowych;
•   wykazują także działanie rozkurczowe na mięśniówkę gładką oskrzeli;
•   wyciągi z pączków stosowano w leczeniu nieżytów oskrzeli, w zapaleniach 

przewodu pokarmowego oraz dróg moczowych.

Ciekawostki:
•   w Polsce w stanie dzikim rosną cztery gatunki z  rodzaju sosna (Pinus):
  sosna zwyczajna (Pinus silvestris L.),
  sosna limba (Pinus cembra L.), 
  sosna górska (Pinus mugo Turra) – kosodrzewina, kosówka właściwa,
  sosna błotna (Pinus mugo nothosubsp.  rotundata) – kosodrzewina błot-

na, kosówka błotna;
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•   sosna limba posiada szpilki zimotrwałe rozmieszczone po 5 na krótkopę-
dach;

•   gatunki chronione: sosna limba, sosna górska, sosna błotna [139,140].

SCENARIUSZ NR 2
TEMAT: Przyrządzanie syropu z mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale).

CELE OGÓLNE:
Poprawa ogólnej sprawności fizycznej i manualnej.
Stymulacja zmysłów: zapachu, dotyku, smaku.
Trening pamięci i przywoływania wspomnień.
Zwiększenie poczucia własnej wartości i bycia potrzebnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczestnik będzie dotykał, wąchał, zrywał kwiatostany mniszka lekarskiego (po-
pularnie zwanego mleczem, dmuchawcem).
Uczestnik przywoła wspomnienia i  uczucia związane z  zapachem lub zastoso-
waniem mniszka lekarskiego.
Uczestnik samodzielnie sporządzi syrop z  rośliny, wykonując polecenia osoby 
pomagającej.

POTRZEBNE MATERIAŁY:
Koszyk (lub torba) na kwiatostany mniszka, słoiczek, zakrętka, cukier, rękawiczki 
jednorazowe (niekonieczne, ale pamiętajmy, ze sok mleczny plami). Buteleczki 
z ciemnego szkła, etykietka „Syrop z mniszka lekarskiego, rok…”.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA:
Podczas wiosennego spaceru, np. na łąkę, wybieramy miejsce, które jest odda-
lone od ewentualnych źródeł zanieczyszczeń (fabryk, ruchliwych dróg, ścieków, 
wysypisk śmieci, pól uprawnych, na których dokonywano lub dokonuje się opry-
ski pestycydami itp.).
Jeśli dla osoby starszej niemożliwe jest wyjście na łąkę albo pochylanie się i sa-
modzielne zrywanie mniszka, wówczas opiekunowie mogą sami zerwać koszycz-
ki kwiatowe, a osoby starsze wykonać syrop.
Zrywamy koszyczki kwiatowe (kwiaty) w  maju, w  słoneczny dzień w  godzinach 
południowych i  układamy w  koszyku. Po powrocie rozkładamy je na białym pa-
pierze tak, aby wszystkie owady opuściły kwiatostany. Litr kwiatostanów (ok. 500 
szt.) umieszczamy w  garnku, zalewamy litrem wody i  gotujemy na małym ogniu, 
następnie odstawiamy na 24 godziny. Po tym czasie płyn odcedzamy (np. przez 
gazę), do wywaru dodajemy kilogram cukru oraz sok z trzech cytryn i gotujemy na 
małym ogniu ok. 2–3 godziny bez przykrycia, do momentu, kiedy płyn będzie gęsty 
i lepki. Po przestygnięciu przelewamy syrop do wyparzonych butelek lub słoiczków, 
szczelnie zamykamy, opisujemy i odstawiamy w chłodne, ciemne miejsce. 
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W czasie choroby (np. infekcji górnych dróg oddechowych, bólu gardła, kaszlu) 
– stosować 3–4 razy dziennie po jednej łyżeczce. Odpowiednio przygotowany 
syrop może służyć nawet kilka lat.
Osoby cierpiące na nadkwaśność żołądka lub wrzody raczej nie powinny go 
stosować.

OPIS WIADOMOŚCI:
Przed rozpoczęciem zajęć dotykamy i wąchamy kwiatostany, starając się je roz-
poznać i  uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących wspomnień związanych 
z  łąką, mniszkiem lekarskim, zwanym popularnie dmuchawcem (np. wiankami, 
dzieciństwem, emocjami, jakie wyzwala w uczestniku itp.) i zastosowaniem tego 
gatunku.

Podczas zajęć omawiamy gatunek mniszek lekarski (Taraxacum officinale):
•   wiadomości ogólne,
•   surowce lecznicze,
•   zbiór i konserwację,
•   substancje lecznicze,
•   działanie,
•   stosowanie.

W  razie potrzeby pomagamy uczestnikowi zajęć wybrać i  zerwać kwiatostany, 
a następnie przygotować syrop. Osoba starsza obserwuje rozłożone kwiatostany, 
owady. 
Po wykonaniu syropu osoba próbuje go i przelewa do ciemnej buteleczki (może 
być to również oryginalny prezent dla bliskich).

Wiadomości o  mniszku lekarskim (Taraxacum officinale) do ewentualnego 
wykorzystania podczas zajęć:
ogólne:

•   występuje powszechnie w  strefie klimatu umiarkowanego Europy, Azji 
i Ameryki Północnej, rozpowszechniony na całej kuli ziemskiej;

•   w Polsce pospolity chwast na łąkach, trawnikach, poboczach, ugorach;
•   zawiera biały sok mleczny, stąd nazwa mlecz;
•   młode liście zawierają witaminę C i witaminy z grupy B;

w lecznictwie:
•   korzeń mniszka działa żółciopędnie, żółciotwórczo;
•   kwiaty mniszka stosowane są w przewlekłych nieżytach górnych dróg od-

dechowych; 
•   napary z ziela działają moczopędnie, a  także pobudzają apetyt;
•   młode liście stosowane są w kuracjach wiosennych;
•   sok mleczny ze świeżego ziela lub korzenia hamuje wzrost brodawek i ku-

rzajek;
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Ciekawostki:
•   w Europie opisano ponad 1000 gatunków, w Polsce około dwustu;
•   są wykorzystywane jako rośliny jadalne, pastewne, miododajne i lecznicze;
•   po południu oraz podczas deszczu koszyczki mlecza zamykają się, są wów-

czas niedostępne dla pszczół;
•   zróżnicowanie kształtów liści zależy m.in. od warunków siedliskowych, od 

wieku rośliny oraz liczby liści, np. młodsze liście mają gładsze brzegi, a star-
sze są głębiej wcinane;

•   geneza nazwy mniszek bierze się z  białego i  nagiego dna koszyczka po 
zdmuchnięciu nasion przypominającego ogoloną głowę mnicha;

•   surowe, gotowane liście, także z  syropem klonowym (do mięsa) wykorzy-
stywane były/są przez różne plemiona Indian Ameryki Północnej,

•   niektóre gatunki mają zdolność do kumulowania ołowiu w  liściach, a  tym 
samym mogą służyć do oczyszczania skażonej gleby;

•   palone korzenie wykorzystywane były do wyrobu namiastki kawy, podob-
nie jak korzenie cykorii [139, 140, 141, 142].

Korzystanie z ogrodu i „mini ogrodu” 

Każda osoba może znaleźć w ogrodzie jakieś miejsce i zajęcie dla siebie (war-
to sporządzić „zielone biografie” uczestników hortiterapii, aby dowiedzieć się 
o  ich potrzebach, zamiłowaniach, oczekiwaniach i  ograniczeniach związanych 
z użytkowaniem terenu zielonego itp.). 

Ogród daje ogromne możliwości wyszukania różnorakich czynności ogrodni-
czych, które z  powodzeniem mogą być wykonywane przez osoby starsze – od 
prostych, które nie wymagają dużej aktywności fizycznej, po te o dużym wysiłku. 
Warto pamiętać, że nawet bierne korzystanie z ogrodu ma działanie dobroczyn-
ne (uspakaja, poprawia nastrój, zapewnia dotlenienie, witaminę D itp.). Można 
wówczas opowiadać o roślinach (kwiatach, owocach, nasionach, liściach, korze-
niach, łodygach) – ich budowie, występowaniu, zastosowaniu, ciekawostkach 
itp., jednocześnie je demonstrując. Da to uczestnikom szansę zaktywizowania 
wielu zmysłów m.in. poprzez dotykanie, wąchanie, smakowanie. Warto też zwró-
cić uwagę na zwierzęta występujące w  ogrodzie – motyle, chrząszcze, ptaki, 
krety i  snuć na ich temat opowieści, obserwując je albo poszukując śladów ich 
działalności. Należy pytać o wspomnienia związane z ogrodem, dając seniorowi 
możliwość niespiesznego powrotu do historii obrazujących jego związki z przy-
rodą. Będzie to z korzyścią nie tylko dla jego umysłu, poprzez konieczność wy-
dobycia wspomnień z zakamarków pamięci, ale również dla sfery emocjonalnej, 
pozwalając raz jeszcze przeżyć miłe chwile. 

Oczywiście aktywna działalność związana z  uprawą i  pielęgnacją ogrodu 
przynosi jeszcze więcej pożytku, zwłaszcza, że stworzenie seniorowi możliwo-
ści pracy w  nim nie wymaga wielkiego wysiłku i  skomplikowanych zabiegów 
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– czasami wystarczy tylko zapewnić np. miejsce siedzące, podniesione rabaty, 
utwardzoną ścieżkę albo odpowiednio dostosowane narzędzia, aby osoba star-
sza mogła cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu.

Jak zostało napisane w książce „ABC Zielonej opieki” [8], przy doborze narzędzi 
należy zwrócić uwagę na:

•   wagę narzędzia (powinny być raczej lżejsze);
•   rozmiar (np. czy długość narzędzia umożliwia pracę w prawidłowej posta-

wie ciała);
•   wyważenie w dłoni;
•   szerokość uchwytu (czasami możemy owinąć go gąbką);
•   z jakiego materiału jest wykonany (np. gładki uchwyt może częściej wypa-

dać z dłoni), czy spełni cel, dla którego zostanie zakupiony;
•   należy się zastanowić, czy chcemy dany produkt użytkować przez długi 

czas, czy ma być stosunkowo często zastępowany następnymi;
•   przy zakupie sprzętu warto rozważyć dostępność serwisu, części zamien-

nych oraz długość trwania gwarancji;
•   przy wyborze elektronarzędzi trzeba rozważyć ich wagę oraz rodzaj zasi-

lania;
•   warto pomyśleć o  wygodnym, odpowiedniej długości, dostosowanym in-

dywidualnie dla osób o ograniczonej sprawności uchwycie z wymiennymi 
narzędziami;

•   polewaczki najczęściej powinny być nieduże, lekkie;
•   warto stosować różnego rodzaju ochraniacze, podkładki pod kolana.

Działania ogrodnicze i inne z nimi związane, kierowane do seniorów, w tym rów-
nież do osób cierpiących na zaburzenia poznawcze, mogą być przeróżne – od 
pielęgnacyjnych po artystyczne – dostosowane do możliwości, stanu zdrowia, 
samopoczucia i potrzeb poszczególnych osób. Wśród nich wymienić można:

•   podlewanie,
•   sianie (podpisywanie tabliczek z nazwami roślin),
•   sadzenie (obserwacja, pikowanie siewek, przesadzanie roślin),
•   kopanie,
•   plewienie,
•   grabienie,
•   cięcie sekatorem,
•   koszenie,
•   zrywanie kwiatów, układanie bukietów, stroików, suszenie, robienie obra-

zów, kartek z życzeniami,
•   zbieranie warzyw, owoców, ich przetwarzanie i  suszenie,
•   zbieranie ziół (np. mięta, melisa, rumianek), przygotowywanie herbatek, 

przypraw (np. majeranek, tymianek, rozmaryn), torebek odstraszających 
mole (np. lawenda),
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•   zbieranie nasion, ich segregacja, pakowanie w  torebki, opisywanie, two-
rzenie obrazów,

•   wycieranie kurzu z  liści roślin doniczkowych,
•   przycinanie roślin,
•   usuwanie suchych kwiatów, liści,
•   zraszanie roślin ręcznym opryskiwaczem,
•   wykorzystywanie do masażu różnych części ciała – stóp, dłoni, barków, 

kręgosłupa – np. liści, orzechów, kasztanów, ziaren zbóż lub roślin strączko-
wych wsypanych do miski, do woreczka, wysypanych na matę, na ścieżkę 
itp.,

•   wykorzystywanie np. szyszek, liści o  różnej teksturze czy roślin o  pachną-
cych liściach do automasażu ciała,

•   przywoływanie wspomnień, zachęcanie do rozmów o  doświadczeniach 
ogrodniczych, sadowniczych, rolniczych, hodowlanych itp.,

•   pogadanki z  użyciem żywego materiału roślinnego lub slajdów, mające 
na celu wspomnienia, poszukiwanie odmienności w  nazewnictwie roślin 
w różnych regionach (np. mniszek lekarski – dawne nazwy – dmuchawiec, 
gołębi groch, kuba-baba, lwi ząb, mlecz polny, podróżnik mleczowaty, 
zdmuchawnik, żabi kwiat), omawianie właściwości leczniczych ciekawych 
gatunków,

•   robienie zdjęć, oglądanie zdjęć,
•   dotykanie wybranych gatunków roślin o  odmiennej twardości, fakturze, 

mówienie o swoich odczuciach,
•   patrzenie i  mówienie o  kwiatach np. w  bukiecie (starsze osoby wolą tra-

dycyjne kwiaty, np. tulipany, bratki, kosaćce, piwonie, dalie, lilie, ostróżki, 
nagietki, malwy słoneczniki, cynie, niezapominajki),



SpRAWny umy SŁ…177

•   gry i  zabawy z użyciem różnych części roślin m.in.
  memo – zadaniem uczestników jest rozpoznać np. różne gatunki liści, 

kwiatów przyklejone na karki papieru albo żywe, pochowane w pude-
łeczka lub wydrukowane), 

  „ciuciubabka” – zadaniem uczestników jest rozpoznać świeże zioła (np. 
lubczyk, rozmaryn, kocanka włoska, mięta, melisa, tymianek) lub owoce 
(np. owoc dzikiej róży, kasztanowca zwyczajnego, dębu, leszczyny),

  „zgaduj-zgadula” – zagadki dotyczące roślin i  zwierząt,
  krzyżówki przyrodnicze itp.

Jak widać, spektrum działań hortiterapeutycznych kierowanych do osób 
starszych, w  tym również tych z  deficytami funkcji poznawczych, jest bardzo 
szerokie, może być dowolnie wykorzystywane i  modyfikowane, w  zależności 
od specyficznych uwarunkowań i  potrzeb seniora. Co istotne, może być sto-
sowane zarówno w  instytucjach opiekuńczych, jak i  w  warunkach domowych. 
Należy jednak pamiętać o indywidualnym dopasowywaniu zajęć do możliwości 
osoby starszej, szczególnie jeśli cierpi ona na zaburzenia poznawcze. Wiąże się 
to z  elastycznością podejścia i  z  systematyczną obserwacją jej poczynań oraz 
eliminowaniu tych prac, które wiążą się dla niej z  dyskomfortem, lękiem, zbyt-
nim pobudzeniem, dezorientacją lub zagrażają jej bezpieczeństwu. Warto jed-
nak rozpoznać, jakie czynności i  działania przynoszą seniorowi radość oraz są 
dla niego korzystne, i  podejmować je, ponieważ wpływają one pozytywnie na 
jakość życia osoby starszej. 

Tabela 2. Wybrane rośliny i ich części o różnych cechach przydatne w stymulacji dotyku wg 
A. Krzemińskiej [143].

Wrażenie Przykład

Część rośliny

Legenda: L – liście, 
Ł – łodygi, K – kwiaty/
kwiatostany, P – pąki, 

R – części wegetatywne, 
O – owoce/ owocostany, 

S – szyszki

Miękkie Bylica Szmidta (Artemisia schmidtiana Maxim.) R

Bodziszek korzeniasty (Geranium macrorrhizum L.) L

Czyściec wełnisty (Stachys byzantina K. Koch) L

Dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum densiflorum 
Bertol) L

Kłosówka miękka (Holcus mollis L.) L

Lepnica wieńcowata (Silene coronaria Desr.) R

Leszczyna pospolita (Corylus avelIana L.) L

Mięta długolistna (Mentha longifolia L.) L

Powojnik tangucki (Clematis tangutica (Maxim) Korsh.) O
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Wrażenie Przykład

Część rośliny

Legenda: L – liście, 
Ł – łodygi, K – kwiaty/
kwiatostany, P – pąki, 

R – części wegetatywne, 
O – owoce/ owocostany, 

S – szyszki

Przywrotnik miękki (Alchemilla mollis (Buser) Rothm.) L

Starzec popielny (Senecio cineraria DC) R

Szałwia srebrzysta (Salvia argentea L.) R

Tawułka Arendsa (Astilbe x arendsii Arends) K

Twarde/ 
sztywne

Aptenia sercolistna (Aptenia cordifolia (L.) N.E. Br.) L

Dzwonki irlandzkie (Moluccella laevis L.) K

Języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium (N.) Newman) L

Zatrwian wrębny (Limonium sinuatum (L.) Mill) K

Szorstkie Brunera wielkolistna (Brunnera macrophylla (Adams.) 
IM. Johnst.) R

Cynia wytworna (Zinnia elegans Jacq.) R

Dynia ozdobna (Cucurbita pepo L. var. ovifera Alef.) R

Gailardia oścista (Gailardia aristata Pursh) R

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea (L.) Moench.) R

Kleome ciernista (Cleome spinosa Jacq.) R

Malwa różowa (Alcea rosea L.) L

Miodunka pstra (Pulmonaria saccharata Mill.) R

Pysznogłówka dwoista (Monarda didyma L.) L

Rudbekia owłosiona (Rudbeckia hirta L.) R

Słonecznik zwyczajny (Helianthus annuus L.) R

Turzyca oszimska (Carex haehijoensis Akiyama) L

Werbena żyłkowana (Verbena rigida Spreng.) R

Lepkie Kleome ciernista (Cleome spinosa Jacq.) R

Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) L

Lepnica pospolita (Silene viscaria (L.) K. Jess) Ł

Nagietek lekarski (CalIendula officinalis L.) R

Petunia ogrodowa (Petunia x atkinsiana D. Don.) R

Tytoń Sandera (Nicotiana x sanderae Sander ex W. 
Watson) R

Gładkie Bergenia sercowata (Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb) L

Burak zwyczajny (Beta vulgaris L.) L

Bób (Vicia faba L.) L

Czosnek (Allium L.) L
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Wrażenie Przykład

Część rośliny

Legenda: L – liście, 
Ł – łodygi, K – kwiaty/
kwiatostany, P – pąki, 

R – części wegetatywne, 
O – owoce/ owocostany, 

S – szyszki

Kapusta warzywna (Brassica oleracea L.) L

Lilia (Lilium L.) L

Rozchodnik okazały (Sedum spectabile Boreau) L

Chropo-
wate

Funkia Siebolda (Hosta sieboldiana (Hook.) Engl.) L

Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla (Thunb. 
ex Murray) L

Melisa lekarska (Melissa officinalis L.) L

Sosna (Pinus L.) S

Szarłat zwisły (Amaranthus caudatus L.) K

Wrzos pospolity (Calluna vulgaris (L.) Hull) K

Żurawka (Heuchera L.) L

Zimne Kapusta warzywna (Brassica oleracea L.) R

Rojnik murowy (Sempervivum tectorum L.) L

Rozchodnik okazały (Sedum spectabile Boreau) L

Brak ogrodu nie powinien ograniczać kontaktu z  przyrodą, w  tym celu mo-
żemy wykorzystywać najbliższe i nieco dalsze tereny zielone, np. park, las, pola 
itp. Pamiętajmy o roślinach w pomieszczeniach czy na balkonie, ponieważ mogą 
one z  powodzeniem tworzyć nasze „mini ogródki”, jak również mogą być miej-
scem, w  którym będziemy prowadzić hortiterapię. Tu mogą się znaleźć nie tyl-
ko ozdobne rośliny doniczkowe, ale również zioła, a  nawet sezonowo niektóre 
warzywa i owoce. 

Na słonecznym i niezanieczyszczonym spalinami balkonie możemy posadzić 
w skrzynkach zioła o różnobarwnych liściach (jest wiele pięknych odmian bazylii, 
macierzanki, mięty), a  w  donicach np. pomidory najlepiej koktajlowe, paprykę, 
fasolkę szparagową, truskawki, poziomki, ogórki, kabaczki, patisony itp. Na bal-
konach zacienionych dobrze sprawdzą się – np. pietruszka naciowa, szczypiorek, 
melisa, mięta, estragon, jesienią możemy wysiać rzodkiewkę. 

„Mini ogródek” nie dostarczy wielkich plonów, ale da dużo radości – nie do 
przecenienia jest np. zaparzona, wyhodowana własną ręką mięta czy melisa lub 
swój świeży szczypiorek dodany do twarożku czy jajecznicy. Zimą warto posa-
dzić gatunki zimozielone, by móc cieszyć oczy roślinnością przez cały rok. Warto 
posadzić na balkonie również kwiaty – oprócz typowo balkonowych (takich jak 
pelargonie, petunie kaskadowe i miniaturowe, czyli surfinie, uczep rózgowaty – 
bidens, stroiczka-lobelia przylądkowa, wilec, sunaville, fuksja, bakopa, werbena), 
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także te, charakterystyczne dla naszych ogródków – bratki, aksamitki, nastur-
cje, róże. Pamiętajmy, że każdy balkon ma swoje specyficzne warunki, dlatego 
warto przygotować się na zagospodarowywanie tej przestrzeni metodą „prób 
i  błędów”, nie zrażając się ewentualnymi niepowodzeniami. Przyjmijmy, że jeśli 
coś nam się nie uda, spróbujemy ponownie urządzić nasz „mini ogródek”, tym 
razem szukając bardziej pasujących tam roślin. A może ktoś ma ochotę na odro-
binę „lasu na balkonie” – wówczas można posadzić w  donicach odpowiednie 
odmiany wolno rosnące drzew i  krzewów np. sosny, świerka, brzozy, jałowca, 
żywotnika, cyprysika.

Jeśli nawet nie mamy balkonu, nie musimy rezygnować z „zielonych radości”. 
Rośliny doniczkowe w  pomieszczeniach spełniają wiele funkcji. Są elementem 
dekoracyjnym naszych mieszkań, działają kojąco, dostarczają tlenu, poprawiają 
jakość powietrza – zwiększają jego wilgotność i  zmniejszają stężenie substan-
cji chemicznych (np. formaldehydu, ksylenu, benzenu, fenoli). Warto więc o nie 
dbać, pamiętając o wymaganiach roślin. 

Większość gatunków roślin kwitnących potrzebuje dużo słońca, dlatego po-
winny one stać blisko okna, natomiast tam, gdzie dociera go mniej, będą dobrze 
rosły np. bluszcze, filodendrony, paprocie, cissusy. Nasz „mini ogródek ziołowy” 
zakładamy na parapecie okiennym (w zimie warto wybrać ten najbardziej nasło-
neczniony) – mimo specyficznych warunków nawet w zimie może nam dostar-
czać aromatycznych ziół takich jak: mięta, melisa, rozmaryn, estragon, kolendra, 
szczypiorek z cebuli. By uprawa ziół przyniosła jak najlepsze efekty, ich sadzonki 
nie powinny być kupione w  markecie, ale u  ogrodnika lub samodzielnie mo-
żemy przygotować rozsadę. Do pojemników warto użyć ziemi żyznej, lekkiej 
i przepuszczalnej. Jeśli chcemy wystawić rośliny na zewnątrz (muszą być bardzo 
dobrze zabezpieczone, żeby nie spadły!), lepiej wybierać okna skierowane nie na 
południe (zbyt dużo słońca). Gdy tylko takimi dysponujemy, warto nieco osłonić 
rośliny w upalne dni, zapewniając im cień [8, 144–147].

Pozytywne efekty różnych form „zielonej opieki” ze względu na ich łatwą 
i niedrogą dostępność dla wszystkich bez względu na wiek, stan zdrowia, status 
społeczny czy materialny itp. powinny być docenione i uznane za jedne z waż-
niejszych czynników zdrowotnych i  prozdrowotnych w  poprawie stanu zdro-
wotnego społeczeństwa. Także dla osoby starszej, w  tym również cierpiącej na 
zaburzenia poznawcze, korzystanie z „zielonej opieki” w  jej różnych wymiarach 
może stanowić cenne źródło budowania psychicznego i fizycznego dobrostanu. 
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ZESZyT
ĆWICZEŃ

Szanowni państwo,

W „Zeszycie ćwiczeń” znajdą Państwo zadania, których celem jest uspraw-
nianie funkcji mózgu poprzez różnego rodzaju oddziaływania. Zostały tu ze-
brane w  całość obecne w  publikacji ćwiczenia dające możliwość trenowania 
pamięci, pielęgnowania funkcji poznawczych przy wykorzystaniu muzyki, jak 
również wspierania sprawności umysłu poprzez aktywność fizyczną w środowi-
sku wodnym. Wszystkie zadania są dostosowane do możliwości i potrzeb osoby 
w  wieku senioralnym. Mogą Państwo wykonywać te zadania samodzielnie lub 
w grupie, mogą kierować je również do swoich bliskich.

Mamy nadzieję, że „Zeszyt ćwiczeń” stanie się przestrzenią Państwa twórczej 
inwencji. Mogą Państwo po nim pisać, mogą kreślić, rysować, mogą wycinać ćwi-
czenia, zdjęcia, teksty piosenek, mogą Państwo wyciąć i zabierać w razie potrze-
by na basen całą partię materiału dotyczącą aktywności w środowisku wodnym. 

Życzymy Państwu (i  sobie), by ten „Zeszyt ćwiczeń” dawał Państwu dużo ra-
dości, pożytku i  inspiracji!

Zespół Redakcyjny
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TRENING PAMIĘCI 

ĆWICZENIE NR 1
Dorysuj symetrycznie:
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ĆWICZENIE NR 2
Znajdź nazwy zwierząt (czas 2 min):

A Q W E R T Y U I O P K O G U T H
D R G H J K L L K Z X C V G B N M
Q A E R J E Ż T N Y U I O P L A S
S K F G A G Q H I P O P O T A M V
D F G H S J K L E Z X I V B M N M
B W P R Z T Q W D E R E T Y A U I
Z A J Ą C A D F Ź G K S J K L Z X
Ć V N M Z R Q Ę W T R C G B K E R
A S D F U A K G I H O J O K L Z X
C V B N R N M Q E W K Ę Ł R T Y U
I Z W D K T Ó P D A O S Ą K O T D
F P U M A U K L Ź Z D X B Ć S V B
N M Q W E L E R T G Y U I O I P A
S B O C I A N D F G L E W H O J K
Ą S F G Ż Q W Ł E R T Ę Y U Ł O Ś
Z X C V B T Y G R Y S Ń W M Q T U
R E K I N A S D F G H J L Ź V R D

ĆWICZENIE NR 3
Podaj orientacyjną cenę danego artykułu:
CHLEB 
MASŁO 
MLEKO 
1 KG ZIEMNIAKÓW 
1 JAJKO 
LITR MLEKA 
BILET DO KINA 
LITR BENZYNY 
KURTKA ZIMOWA 
PARA BUTÓW 
SAMOCHÓD OSOBOWY 
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ĆWICZENIE NR 4
Uzupełnij nazwy miesięcy i przy każdym z nich wpisz datę i nazwę ważnego 
wydarzenia z  twojego życia:
 1.  STYCZEŃ 
 2.  
 3.  
 4.  KWIECIEŃ 
 5.  
 6.  
 7.  LIPIEC 
 8.  
 9.  
10.  
11.  
12.  GRUDZIEŃ 

ĆWICZENIE NR 5
Uzupełnij przysłowie:
KTO PÓŹNO 
NIE CZYŃ 
KTO DAJE I 
GDZIE DWÓCH 
IDZIE LUTY, 
GOŚĆ W DOM, 
GDZIE KUCHAREK 
KTO POD KIM 
KUJ 
JEDNA JASKÓŁKA 
ZIARNKO DO 
BABA 
SZEWC 
NIE WSZYSTKO 
ŻEBY KÓZKA 
CICHA WODA 
NIEDALEKO PADA 
FORTUNA 
BIEDNEMU 
GADAŁ DZIAD 
CO NAGLE, 
CUDZE CHWALICIE, 
KTO MIECZEM 
KTO JADA OSTATKI, 
JAKA PRACA, 
BEZ PRACY 
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KWIECIEŃ PLECIEŃ, 
CO ZA DUŻO, 
KRUK 
TEN SIĘ ŚMIEJE, 
MĄDRY POLAK 
OLIWA 

ĆWICZENIE NR 6
Podaj daty wymienionych poniżej wydarzeń:
13.  DZIEŃ BABCI 
14.  DZIEŃ KOBIET 
15.  DZIEŃ DZIECKA 
16.  DZIEŃ MATKI 
17.  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
18.  BOŻE NARODZENIE 
19.  ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI 
20.  WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 
21.  BITWA POD GRUNWALDEM 
22.  CHRZEST POLSKI 
23.  UCHWALENIE PIERWSZEJ KONSTYTUCJI POLSKI 
24.  PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ 

ĆWICZENIE NR 7
Uzupełnij dane geograficzne:
11.  STOLICĄ POLSKI JEST 
12.  NAJWYŻSZY SZCZYT ŚWIATA TO 
13.  WYMIEŃ NAZWY WSZYSTKICH KONTYNENTÓW 
14.  PIRAMIDA CHEOPSA ZNAJDUJE SIĘ W 
15.  PRZEZ WROCŁAW PRZEPŁYWA 5 RZEK, WYMIEŃ JE 
16.  NAJWYŻSZY SZCZYT POLSKI TO 
17.  WIEŻA EIFFLA ZNAJDUJE SIĘ W 
18.  NAJWIĘKSZY OCEAN TO 
19.  KONTYNENT, NA KTÓRYM POŁOŻONA JEST SAHARA TO 
20.  JAKIE KRAJE SĄ POŁOŻONE NA PÓŁWYSPIE SKANDYNAWSKIM 
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ĆWICZENIE NR 8
Uzupełnij słowa Roty:

Nie rzucim ziemi,   
Nie  pogrześć mowy.  
Polski my naród, ,  

 szczep piastowy.  
Nie damy, by nas gnębił wróg.  
Tak !  
Tak nam dopomóż Bóg!  
 
Do krwi ostatniej kropli z żył 
Bronić będziemy , 
Aż się rozpadnie w proch i pył 
Krzyżacka  

 nam będzie każdy próg. 
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
 
Nie będzie  pluł nam w twarz, 
Ni  nam germanił, 
Orężny wstanie hufiec nasz, 
Duch będzie Nam hetmanił. 
Pójdziem, gdy  
Tak nam dopomóż Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 
 
Nie damy miana   zgnieść, 
Nie pójdziem żywo w trumnę. 
Na  imię, na Jej cześć, 
Podnosim czoła dumne. 
Odzyska ziemię dziadków wnuk. 

 Bóg! 
Tak nam dopomóż Bóg!

ĆWICZENIE NR 9
Dopisz przeciwieństwa:
PÓŹNO – 
WOLNO – 
BLISKO – 
BRZYDKO – 
SZEROKO – 



194SpRAWny umy SŁ…

KRZYWO – 
KRÓTKO – 
TANIO – 
CIĘŻKO – 
CICHO – 
GORZKO – 
JASNO – 
PŁYTKO – 
PUSTO – 
MAŁO – 
SMUTNO – 
TRUDNO – 

ĆWICZENIE NR 10
Podkreśl niepasujące słowo w każdym wersie:
STÓŁ KRZESŁO SZAFA DYWAN
OGÓREK POMARAŃCZA MARCHEWKA POMIDOR
KOSZULKA SPODNIE APASZKA SPÓDNICA
GOŁĄB ORZEŁ KIWI JASKÓŁKA
MOTOR AUTOBUS ROWER SAMOCHÓD
CZERWONY CZERSTWY CZARNY CZWARTEK
DĄB LIPA TARNINA BRZOZA
STYCZEŃ WTOREK ŚRODA CZWARTEK
NOS USTA CZOŁO NOGA
AFRYKA AUSTRIA ARGENTYNA ANGLIA 
NOWELA DRAMAT  OPOWIADANIE POWIEŚĆ
ŚLIWKA KIWI JABŁKO GRUSZKA
ŁYŻKA WIDELEC NÓŻ TALERZ

ĆWICZENIE NR 11 
Wymień jak najwięcej słów z podanej kategorii:
 1.  OWOCE

 2.  ZWIERZĘTA
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 3.  KWIATY

 4.  ZAWODY

 5.  KOLORY

 6.  ŚRODKI LOKOMOCJI

 7.  POTRAWY

 8.  NARZĘDZIA

 9.  NAZWY KRAJÓW 
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10.  NAZWY MIAST

ĆWICZENIE NR 12 
Ułóż jak najwięcej słów z podanych poniżej wyrazów.
WERSJA TRUDNIEJSZA – każda litera może zostać wykorzystana tylko raz.
WNIEBOWSTĄPIENIE
ZATRZASKIWAĆ
SPOŁECZEŃSTWA
LUMINESCENCJA
USPRAWIEDLIWIENIE

ĆWICZENIE NR 13
Wymień rzeczy, które kojarzą Ci się z poszczególnymi porami roku:
WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA
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ĆWICZENIE NR 14
Spośród wymienionych wyrazów podkreśl czasowniki:
MĄDRY ZIELONY CZYTAĆ MEBLE TABLICA BIEGAĆ
PARK  ZACZAROWANY KSIĄŻKA KUPOWAĆ CZERWONY
FILM NIEPRZYSTOSOWANY CZARNY JEŚĆ  CHLEB
LAMPA  POMIDOR GOTOWAĆ DYWAN OSTRZEŻENIE PIĆ
UNIKAĆ   TELEFON NIEBIESKI SZUKAĆ WYŚCIGI TOR
LEKARZ  TRAMPOLINA WESOŁY CZĘSTO POMAGAĆ
SWETER TABLICA OGLADĄĆ  TELEWIZOR UŚMIECH
MORZE  KIEROWAĆ  SAMOCHÓD WESOŁY FIRANKA
WIERSZ  NAPRAWIAĆ MŁOTEK ZIELONY CZASOWY

ĆWICZENIE 15
Należy wyciąć obrazki i  każdemu z  nich przyglądać się przez 3 sekundy, 
a następnie opowiedzieć, co było na obrazkach – staraj się zapamiętać jak 
najwięcej szczegółów:
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ĆWICZENIE NR 16
Wykonaj poniższe polecenia: 
•   stań na prawej nodze i  licz do momentu, aż stracisz równowagę,
•   podskocz na lewej nodze 2 razy,
•   podrap się prawą ręką w  lewe ucho,
•   zrób pięć kroków do tyłu,
•   połóż poduszkę ze swojej lewej strony, potem przodem przed sobą,
•   zamknij oczy i powiedz, z której strony słyszysz klaskanie w  ręce,
•   usiądź na krześle,
•   siedząc, dotknij lewą ręką – lewą piętę i jednocześnie prawą ręką – prawą piętę,
•   stań przodem do drugiej osoby i prawą ręką dotknij jej prawej ręki, potem lewej ręki.

ĆWICZENIE NR 17
Podczas spaceru spróbuj zapamiętać jak najwięcej elementów otoczenia. 
Po powrocie do domu: 
•   1 etap – wypisz zapamiętane elementy otoczenia,
•   2 etap – narysuj mapę i zaznacz trasę pomiędzy domem a końcowym punk-

tem spaceru,
•   3 etap – zabierz na spacer kogoś znajomego i dając mu stworzoną przez siebie 

mapę pozwól, aby poprowadził was trasą twojego spaceru.

ĆWICZENIE NR 18
Napisz czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Gdy zdanie jest fałszywe, 
dopisz prawidłową odpowiedź:
 1.  Szewc naprawia buty. 
 2.  Wilk jest zwierzęciem chronionym. 
 3.  Śnieg pada w  lipcu. 
 4.  Stolica Francji to Paryż. 
 5.  Piasek jest zawsze żółty. 
 6.  Tydzień ma 6 dni. 
 7.  Jaskółka i bocian to ptaki. 
 8.  Serce służy do oddychania. 
 9.  Każdy rok ma 365 dni. 
10.  Numer do Straży Pożarnej to 998. 
11.  Kolejne trzy litery w alfabecie to B, C, D. 
12.  Pingwiny mieszkają na półkuli północnej. 
13.  Firma Ferrari została stworzona w Niemczech. 
14.  Góra Fuji znajduje się w Chinach. 
15.  W Polsce kadencja Prezydenta wynosi 5 lat. 
16.  Kolumna Zygmunta znajduje się w Warszawie. 
17.  Polska ma dostęp do Morza Bałtyckiego. 
18.  W  tęczy są kolory: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, gra-

natowy, fioletowy. 
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19.  Barbórka jest obchodzona 06 grudnia. 
20.  Anakonda jest wężem z  rodziny dusicieli. 

ĆWICZENIE NR 19
Z podanych wyrazów ułóż zdania:
JEST  POLSKI  WARSZAWA  STOLICĄ
DWA  SIĘ  TRZY  RÓWNA  DODAĆ  PIĘĆ 
SIERPIEŃ  ROKU   ÓSMYM  JEST   MIESIĄCEM 
JABŁKO  OWOCE  I   ANANASY  TO 
SZEŚCIU  SIĘ  KOSTKA  SKŁADA  Z   LITER  WYRAZ
WATYKANIE   MIESZKA  PAPIEŻ  W 
RATUNKOWEGO  TO  TELEFONU  999  NUMER  POGOTOWIA 
TO  KANAREK  I   PTAKI   PAPUGA
MUZYCZNY  TO  INSTRUMENT   GITARA
MAJĄ   ŚLIWKI  I   PESTKI   WIŚNIE
PAŁAC KULTURY  I   SIĘ ZNAJDUJE  NAUKI  W   WARSZAWIE 
NAPRAWIA   HYDRAULIK   KRANY
WŁOSY  MAJĄ   BRUNECI  CIEMNE 
TRUSKAWKOWE  LUBIĘ  PIEC CIASTO 
BIBLIOTECE   KSIĄŻKI  WYPOŻYCZAMY W

ĆWICZENIE NR 20
Uzupełnij informacje: 
PODAJ TWOJE IMIĘ I NAZWISKO 
PODAJ DATĘ TWOJEGO URODZENIA 
PODAJ MIEJSCE TWOJEGO URODZENIA 
PODAJ MIEJSCE TWOJEGO ZAMIESZKANIA 
PODAJ IMIONA TWOICH RODZICÓW 
PODAJ NAZWISKO PANIEŃSKIE MATKI 
PODAJ IMIONA TWOICH DZIADKÓW 
PODAJ IMIĘ MĘŻA/ŻONY 
PODAJ IMIONA TWOICH DZIECI 

PODAJ IMIONA TWOICH WNUKÓW 

PODAJ DATĘ TWOICH IMIENIN 
PODAJ DATĘ IMIENIN TWOJEGO MĘŻA/TWOJEJ ŻONY 
PODAJ IMIĘ TWOJEGO PRZYJACIELA/PRZYJACIÓŁKI 
PODAJ DATĘ URODZENIE PRZYJACIELA/PRZYJACIÓŁKI 
PODAJ, JAKĄ SZKOŁĘ UKOŃCZYŁEŚ/AŚ 
PODAJ, JAKI ZAWÓD WYKONYWAŁEŚ/AŚ 
WYMIEŃ MIASTA POLSKI, KTÓRE ODWIEDZIŁEŚ/AŚ 
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WYMIEŃ KRAJE, KTÓRE ODWIEDZIŁEŚ/AŚ 

WYMIEŃ TWOJE ULUBIONE SERIALE LUB FILMY 

WYMIEŃ TWOJE ULUBIONE KSIĄŻKI 

PODAJ IMIĘ I NAZWISKO PREZYDENTA POLSKI 
PODAJ, GDZIE ODBYŁY SIĘ OSTATNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE (LETNIE I ZIMOWE)

PODAJ, KTÓRA DRUŻYNA WYGRAŁA W OSTATNIM ROKU LIGĘ MISTRZÓW 

PODAJ WAŻNE WYDARZENIE, KTÓRE OSTATNIO MIAŁO MIEJSCE W POLSCE 

PODAJ WAŻNE WYDARZENIE, KTÓRE OSTATNIO MIAŁO MIEJSCE NA ŚWIECIE 

ĆWICZENIE NR 21
Znajdź różnice między obrazkami:
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ĆWICZENIE NR 22
Ile strzałek znajduje się na rysunku?

ĆWICZENIE NR 23
Popraw błędy w tekście:

NAJSTARSI LUZIE NIE PAMIĘTALI JAKIEJ ZIMY. SINIEGU BYŁO POPAS, SAMOCHO-
DY JEŹDZIŁY SBECJATNIE WYDRĄRZONYMI TÓNELAMI, SIARZYSTY MRUZ PIEK 
W PALICZKI. TYLKO DZIECI BYŁY ZAHWYCONE – MATERIŁU NA ŚŃEŻNE FORTECE 
I BAŁWANY BYŁO W BRUD. POZA TYM WIELU OJCUW POWYDOBYWAŁO Z PIWIC 
KARMIKI DA PTAKÓW, WIENC MORZNA BYŁO OBSERWOWAĆ JAK GILE I SIKORKI 
PRACOWCIE WYDZIOBUJĄ SŁONINE I OKRÓCHY CHLEBA. ODŁOSY PTASICH SFA-
RÓW WYPEŁNŁY PARKI I SKFERY.

ĆWICZENIE NR 24 
Rozdziel słowa, zaznacz zdania i popraw błędy ortograficzne:

NAZACHUDODMURUROZCIĄGASIĘLASNAPOŁUDNIULERZYSPOKOJNEJEZIOROZ
ASILANEWODAMISTRUMIENINAPÓŁNOCYSĄWYSOKIEWZGURZAZBOCZAWZGÓ
RZAPOKRYWAJĄPOLAIŁĄKINAKTÓRYCHPASĄSIĘOWCENAWSCHODZIETAKŻERO-
SNĄLASY.

ĆWICZENIE NR 25
Z  liter ułóż nazwy kwiatów:
 1. K I F O E Ł – 
 2. U L P A N T I – 
 3. K T K O R O A S T – 
 4. A N S U C R J T A – 
 5. W  I P O A N I – 
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 6. N A O M A L I G – 
 7. U S F K A J – 
 8. A C H I Y T N – 
 9. E R G B E A R – 
10. C A K N C I E Z E – 

ĆWICZENIE NR 26
Z  liter ułóż nazwy państw:
 1. G J A R W U U – 
 2. Z A P I N A S I H – 
 3. W  I A G R O N E – 
 4. T R U P O A G I L A – 
 5. A D I N N I A L F – 
 6. L G N A O M O  I – 
 7. B U Z  I K E N T A S – 
 8. D N E I  I – 
 9. S K L O P A – 
10. H Y C Z E C – 
11. N I A U M U R – 
12. O J S A R – 
13. A A A D N K – 
14. K S Y E K M – 
15. L I T R A A A S U – 

ĆWICZENIE NR 27
Rozwiąż zadania:
1. W  jednej torebce są cztery jabłka, w  drugiej o  siedem więcej. Ile jabłek jest 
w obu torebkach?

2. Andrzej ma cztery książki. A  Paweł trzy razy więcej niż Andrzej. Ile książek 
mają chłopcy razem?

3. Józek dostał na zeszyty 40 złotych, ale po drodze do sklepu zgubił dziewięć 
złotych. Kupił trzy zeszyty po siedem złotych. Ile dostał reszty?

4. Józek dostał na zeszyty 40 złotych, ale po drodze do sklepu papierniczego 
kupił lizaka za dziewięć złotych. Ile kupił zeszytów, jeżeli jeden kosztuje siedem 
złotych?
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ĆWICZENIE NR 28
Wykonaj działania arytmetyczne:
3 x 9 + 4 = 
5 x 6 + 7 = 
11 x 15 + 6 = 
3 x 9 + 7 = 
40 : 8 + 5 = 
36 : 6 + 7 = 
108 : 2 + 11 = 
17 x 4 + 8 = 
Który z wyników jest liczbą parzystą, a który nieparzystą?

ĆWICZENIE NR 29
Wymyśl jak najwięcej argumentów w odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Dlaczego warto mieszkać w mieście?
2. Dlaczego warto mieszkać na wsi?
3. Dlaczego warto spędzić wakacje nad morzem?
4. Dlaczego warto spędzić wakacje w górach?
5. Dlaczego warto nosić spodnie?
6. Dlaczego warto nosić spódnicę?
7. Dlaczego warto mieć psa?
8. Dlaczego warto mieć kota?
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MUZYKOTERAPIA

Wybrane ćwiczenia z muzykoterapii neurologicznej (ang. Neurologic Music 
Therapy – NMT).

1)  Muzyczny Trening Kontroli Uwagi (ang. Musical Attention Control Training – 
MACT): służy trenowaniu ciągłości, selektywności, podzielności i  zmienności 
uwagi.

Ćwiczenia dla muzykoterapeuty i grupy seniorów: 

ĆWICZENIE NR 1
Muzykoterapeuta gra na instrumencie, uczestnicy również grają (każdy senior 
gra na swoim instrumencie). Kiedy muzykoterapeuta przestaje grać, wszyscy 
seniorzy przestają. I  ponownie – muzykoterapeuta rozpoczyna grać, seniorzy 
grają. Kiedy przestaje grać, wszyscy uważnie słuchają i zaprzestają razem z nim.

ĆWICZENIE NR 2
W  tym ćwiczeniu muzykoterapeuta „chowa się” za drzwiami lub kotarą. Senio-
rzy go nie widzą, tylko słyszą. Ćwiczenie jest powtórzeniem ćwiczenia nr 1 z  tą 
zmianą, że prowadzący nie jest widoczny dla seniorów. W  sytuacji, kiedy nie 
ma możliwości, aby „schować się” za kotarą, muzykoterapeuta może obrócić się 
tyłem do grupy. Kiedy muzykoterapeuta gra na instrumencie, uczestnicy zajęć 
grają na swoich instrumentach. Kiedy przestaje grać, uczestnicy przestają. Utrud-
nieniem jest fakt, że terapeuta nie jest widoczny dla seniorów, zatem muszą 
bardziej skupić uwagę i być uważni na zmiany.

ĆWICZENIE NR 3
Wybrany uczestnik dostaje instrument muzyczny (dosyć głośny i  wyraźny), na 
którym można wyraźnie zagrać sygnał dźwiękowy, np. klawesyn lub bębenek. 
Pozostali uczestnicy dostają instrumenty. Muzykoterapeuta gra na pianinie przez 
cały czas trwania ćwiczenia. Grupa musi słuchać sygnałów granych przez wy-
branego uczestnika. Na zagrany przez niego sygnał grupa zaczyna grać, kiedy 
znowu słyszy sygnał – przestaje. Następnie znowu kiedy grupa słyszy sygnał, 
gra, a potem, na kolejny sygnał, grupa przestaje grać. Trudnością w tym zadaniu 
jest fakt, że muzykoterapeuta przez cały czas trwania ćwiczenia gra na pianinie, 
co może rozpraszać uwagę seniorów, a wybrany uczestnik zajęć nadaje sygnał, 
kiedy grupa ma rozpoczynać i kończyć granie na instrumentach. Wymaga to od 
grupy dużego skupienia i koncentrowania się na słuchaniu sygnału dźwiękowe-
go, a nie na słuchaniu gry muzykoterapeuty. 

ĆWICZENIE NR 4
Muzykoterapeuta gra na pianinie, uczestnicy grają na różnych instrumentach. 
Prowadzący zmienia tempo gry – gra coraz szybciej lub coraz wolniej, a  grupa 
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ma za zadanie podążać w swojej grze za zmieniającym się tempem. Kiedy mu-
zykoterapeuta przestaje grać na pianinie – grupa również przestaje grać.

ĆWICZENIE NR 5
Muzykoterapeuta gra na pianinie, grupa gra na instrumentach perkusyjnych. Na 
sygnał dźwiękowy (np. dwie ósemki i ćwierćnutę np. dźwięk o wysokości f ), grupa 
przestaje grać na instrumentach. Muzykoterapeuta cały czas gra na pianinie, 
kiedy znowu zagra ten sam sygnał dźwiękowy (dwie ósemki i ćwierćnuta o wy-
sokości dźwięku f ), grupa ponownie gra. Trudnością jest wysłyszenie (wychwy-
cenie) przez uczestników zajęć charakterystycznego sygnału, który „wpleciony 
jest” w całość graną przez prowadzącego. 

Powyższe ćwiczenia przeznaczone są dla grupy uczestników zajęć. Można je 
modyfikować w  dowolnej konfiguracji, również niektóre stosować w  pracy in-
dywidualnej z  seniorem.

2)  Muzyczny trening pamięci (Musical Mnemonic Training – NMT): muzyka ma 
wspomagać zapamiętywanie treści niemuzycznych poprzez ich organizowa-
nie oraz ustalenie ich kolejności. Treści, które mają być zapamiętane, należy 
układać w konkretnej strukturze, muszą być krótkie I łatwe do zapamiętania. 

ĆWICZENIE NR 1
Muzykoterapeuta gra rytm, uczestnik powtarza go w  formie echa.

ĆWICZENIE NR 2
Muzykoterapeuta rytmicznie powtarza trudne do zapamiętania słowo, uczestnik 
powtarza je w  formie echa.

ĆWICZENIE NR 3
Muzykoterapeuta gra konkretny rytm (np. ćwierćnuta, dwie ósemki, ćwierćnuta). 
Uczestnik ma za zadanie zapamiętać ten rytm. Następnie muzykoterapeuta roz-
mawia z uczestnikiem zajęć (na dowolny temat), a po chwili prosi o powtórzenie 
zagranego chwilę wcześniej rytmu.

3)  Muzyczny Trening Funkcji Wykonawczych (Musical Executive Function Tra-
ining – MEFT) zawiera ćwiczenia muzyczne, których wykonanie ma za zadanie 
stymulować organizację, planowanie, rozwiązywanie problemów, podejmo-
wanie decyzji.

ĆWICZENIE NR 1
Mamy 4 instrumenty oraz 4 osoby w  grupie. Zadaniem uczestnika zajęć jest 
podjęcie decyzji, która osoba będzie grała na którym instrumencie.
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ĆWICZENIE NR 2
Jest to zadanie do pracy indywidualnej. Muzykoterapeuta zaprasza seniora do 
pianina elektronicznego, na którym można wybrać różne barwy dźwięku. Muzy-
koterapeuta zadaje pytania, np. „Jaki dźwięk chciałbyś wybrać?”, „Jaki instrument 
(barwę) wybierzesz do naszej piosenki?”, „Jaki rytm chciałbyś wybrać?”, „Jaką pio-
senkę chciałbyś wybrać?”, „Jaki akompaniament chciałbyś wybrać?”. Po każdym 
pytaniu terapeuta czeka na konkretną odpowiedź.

ĆWICZENIE NR 3
Muzykoterapeuta prosi seniora o  ustawienie w  sali różnych instrumentów i  za-
pamiętanie ich położenia. Senior może stworzyć mapę, listę lub inne podpo-
wiedzi, by zapamiętać ułożenie instrumentów. Po jakimś czasie (po godzinie 
lub na drugi dzień) muzykoterapeuta prosi o  ponowne ułożenie instrumentów 
w dokładnie tych samych miejscach.

ĆWICZENIE NR 4
Senior ustala z  muzykoterapeutą, w  jakiej kolejności będzie grał na wybranych 
instrumentach. Tworzy do tego mapę, listę podpowiedzi. Następnie wykonuje 
zadanie. Może być ono z akompaniamentem muzykoterapeuty lub bez. Uczest-
nik zajęć próbuje kilkakrotnie wykonać poprawnie to zadanie.

ĆWICZENIE NR 5
Senior ma za zadanie zaplanować, ile osób będzie brało udział w  zajęciach, na 
jakich instrumentach będą grały osoby, w jaki sposób będą grały i w którym mo-
mencie mają rozpocząć granie – czy po kolei czy razem. Senior planuje i ustala 
oraz informuje muzykoterapeutę o  swoim planie, który jest spisywany w  celu 
lepszego zapamiętania. Następnie wykonuje zadanie.
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4)  Techniki muzykoterapeutyczne z  wykorzystaniem śpiewu – przykłado-
we szablony z tekstami pieśni do ćwiczeń funkcji poznawczych.

Uzupełnij tekst piosenki. Jeśli nie możesz przypomnieć sobie słowa – spró-
buj zaśpiewać. Śpiewanie może pomóc.

1. Pojedziemy na łów
I Pojedziemy  łów, na ,
 Towarzyszu !
 Na łów, na łów, na ,
 Do zielonej dąbrowy,
 Towarzyszu !

 II Aż tam biegnie zając, ,
  Towarzyszu !
  Puszczaj charty ze smyczą,
  Niech  uchwycą,
  Towarzyszu mój!

III Aż tam biegnie , sarna,
 Towarzyszu mój!
 Puszczaj charty ze smyczą,
 Niechaj sarnę ,
 Towarzyszu mój!

 IV Aż tam biegnie soból, , 
  Towarzyszu mój!
  Puszczaj charty ze smyczą,
  Niech sobola ,
  Towarzyszu mój!
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V Aż tam biegnie panna, panna,
 Towarzyszu mój!
 Puszczaj charty ze smyczą,
 Niechaj  uchwycą,
 Towarzyszu mój!

 VI A  teraz się dzielmy, dzielmy,
  Towarzyszu mój!
  Tobie zając i  sarna,
  A mnie soból i  ,
  Towarzyszu mój!
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2. Życzenie
I Gdybym ja była  na niebie,
 Nie świeciłabym jak tylko  ciebie.
 Ani na wody, ani na ,
 Ale po wszystkie 
 Pod twym  i  tylko dla ciebie,
 Gdybym w słoneczko  zmienić siebie.

II Gdybym ja była  z  tego gaju,
 Nie śpiewałabym w żadnym obcym 
 Ani na wody, ani na ,
 Ale po  czasy
 Pod twym  i  tylko dla 
 Czemuż nie mogę w ptaszka zmienić 
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3. Góralu, czy ci nie żal?
I Góralu, czy ci nie 
 Odchodzić od stron ojczystych,
 Świerkowych lasów i 
 I  tych potoków srebrzystych?
  Góralu, czy ci nie ,
  Góralu, wracaj do !
  Góralu,    ,
  Góralu,   !

II A góral na góry spoziera
 I   rękawem ociera,
 I góry porzucić trzeba
 Dla chleba, panie, dla 
  Góralu, czy ci nie ,
  Góralu, wracaj do !
  Góralu,    ,
  Góralu,   !

III Góralu, wróć się do hal,
 W chatach zostali ojcowie; 
 Gdy pójdziesz od nich hen w  ,
 Cóż z nimi będzie, kto wie?
  Góralu, czy ci nie ,
  Góralu, wracaj do !
  Góralu,    ,
  Góralu,   !
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4. Upływa szybko życie
I Upływa szybko ,
 Jak potok  czas,
 Za rok, za dzień, za ,
 Razem nie będzie 
 Za , za dzień, za ,
 Razem nie  nas.

II  I nasze młode 
 Upłyną  w dal,
 A w sercu 
 Tęsknota, smutek, 
 A w sercu pozostanie
 Tęsknota, , żal.

III  O, jeszcze młodość nasza,
 Jakże  my,
 O, niech przynajmniej teraz
 Nie płyną  łzy.
 O, niech przynajmniej 
 Nie płyną gorzkie 

IV  Choć pamięć po nas zginie
 Już za niedługi ,
 Niech piosnka w dal popłynie,
 Póki  wraz.
 Niech piosnka w dal popłynie,
 Póki jesteśmy 

V  A  jeśli losów koło 
 złączy zerwaną ,
 Będziemy znów pospołu
 Śpiewać i marzyć, śnić.
 Będziemy  pospołu
 Śpiewać i marzyć, 
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5. Pierwsza Brygada
I   Legiony to  nuta,
 Legiony to straceńców los.
 Legiony to  buta,
 Legiony to ofiarny stos.
  My,  Brygada,
  Strzelecka ,
  Na stos rzuciliśmy nasz  los,
  Na stos, na 

II  O, ile mąk,  cierpienia,
 O, ile krwi, wylanych ,
 Pomimo to – nie ma zwątpienia,
 Dodawał sił wędrówki 
  My, Pierwsza ,
  Strzelecka ,
  Na  rzuciliśmy nasz  los,
  Na stos,  

III  Krzyczeli, żeśmy stumanieni,
 Nie wierząc nam, że chcieć – to ,
 Leliśmy krew osamotnieni,
 A z nami był nasz drogi !
  , Pierwsza Brygada,
   gromada,
  Na  rzuciliśmy nasz życia ,
   , na stos.
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IV  Umieliśmy w   zapału
 Młodzieńczych wiar rozniecić skry,
 Nieść życie swe …...... ideału
 I  swoją krew, i marzeń sny.
  My,  ,
   gromada,
  Na   nasz życia los,
  Na ,  

V  Potrafim  dla potomności
 Ostatki swych poświęcić ,
 Wśród fałszów siać siew ,
 Miazgą swych ciał, żarem  krwi.
  My,  ,
   ,
  Na   nasz  los,
  Na ,  
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6. Wojenka
I   Wojenko, , cóżeś ty za pani,
 Że za tobą , że za tobą 
 Chłopcy malowani?
 Że za  idą, że za tobą idą
 Chłopcy ?

II Chłopcy malowani, sami wybierani,
 Wojenko, , wojenko, ,
 Cóżeś ty za pani?
 Wojenko, wojenko, , ,
 Cóżeś ty za ?

III Na wojence ładnie, kto Boga uprosi,
 Żołnierze strzelają, żołnierze ,
 Pan Bóg kulę 
 Żołnierze strzelają,   ,
 Pan Bóg  nosi.

IV  Maszeruje wiara, pot się krwawy ,
 Raz, dwa, stąpaj bracie, raz, , stąpaj bracie,
 Bo tak  grzeje.
 Raz, dwa, stąpaj bracie, raz, dwa,  ,
 Bo tak Polska 

V Uskrzydloną chmurą leci wojsko ,
 Ty jednak oddałaś, ty jednak  
 Serce nam, 
 Ty jednak , ty jednak 
 Serce , piechurom.
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7. Przybieżeli do Betlejem
I   Przybieżeli do  pasterze,
 Grając skocznie  na lirze.
 Chwała na wysokości,   ,
 A pokój  

II  Oddawali swe ukłony w 
 Tobie z  serca ochotnego,  !
 Chwała na ,  na wysokości,
 A   na ziemi.

III Anioł  sam ogłosił te dziwy,
 Których oni nie , jak żywi.
  na wysokości,  na wysokości,
 A    

IV Dziwili się napowietrznej 
 i myśleli, co to będzie za ?
 Chwała na , chwała  ,
    ziemi.

V  Oto mu się wół i osioł ,
 Trzej  podarunki oddają.
 Chwała  , chwała  ,
 A pokój na ziemi.
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8.  Wśród nocnej ciszy
I Wśród nocnej  głos się rozchodzi:
 Wstańcie, , Bóg się wam !
 Czym prędzej się ,
 Do  pospieszajcie
 Przywitać 

II Poszli,  Dzieciątko w żłobie
 Z wszystkimi  danymi 
 Jako  cześć Mu dali,
 A witając 
 Z wielkiej :

III Ach, witaj  z dawna żądany,
 Cztery tysiące lat 
 Na Ciebie , prorocy
 Czekali, a   tej nocy
 Nam się 

IV I my  na Ciebie, Pana,
 A skoro  na głos ,
 Padniemy na twarz przed ,
 Wierząc, żeś jest pod 
  i wina. 
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9. Uśnijże mi, uśnij
I   Uśnijże mi, , siwe  stuśnij,
 Siwe, , moje malusieńkie,
 Siwe, siwiuteńkie, moje 

II  Uśnijże , uśnij, choć na gołej ziemi,
 Bo ci  poduszeczki wzięli.
 Bo ci Cyganeczki  wzięli.

III  Uśnijże mi, , Pan Jezus cię uśpi,
 Mama cię , w malowanej luli.
 Mama cię utuli, w   luli.

IV Uśnijże , , Pan Jezus cię uśpi,
 Aniołek , pójdziemy do ludzi.
 Aniołek obudzi, pójdziemy do 



AQUATERAPIA
Ćwiczenia ogólnosprawnościowe

ĆWICZENIE NR 1
Marsz w  wodzie (w  miejscu), marsz w  wodzie z  przyborami. Są to ćwiczenia 
rozgrzewające, przygotowujące do ćwiczeń wzmacniających, ich zadaniem jest 
przygotowanie narządu ruchu do dalszych ćwiczeń. Rozgrzewka stanowi bardzo 
ważną część zajęć, dzięki niej zmniejsza się ryzyko wystąpienia urazu.

Zdjęcie 1. Marsz w miejscu w wodzie z naprzemienną pracą 
kończynami górnymi, które trzymają makaron piankowy.

ĆWICZENIE NR 2
Krok odstawno-dostawny. Krok ten, wykonywany w  wodzie, będzie wzmacniał 
mięśnie odwodzące biodro, czyli wykonujące ruch nogi w  bok. Wykonując go, 
robimy długi krok w  bok, po czym wracamy. Po kilkukrotnym wykonaniu tego 
ćwiczenia, można dołączyć ruchy kończyn górnych nad wodą lub pod wodą, 
w dowolnym kierunku, ruchy kończyn górnych można również wykonywać trzy-
mając przybory np. makaron piankowy, piłki.
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Zdjęcie 2. Krok odstawno-dostawny (krok w bok).

ĆWICZENIE NR 3
Półprzysiad w wodzie płytkiej. Stojąc w lekkim rozkroku w wodzie o głębokości 
około 90 cm możemy wykonać półprzysiad, dzięki temu będziemy wzmacniali 
mięśnie ud oraz pośladki. Aby utrudnić nieco ćwiczenie oraz wzmocnić ramiona, 
możemy zgiąć makaron piankowy, zanurzyć jego końce pod wodę i  wykony-
wać ruchy od siebie i do siebie. Wykorzystując opór, jaki daje w tym przypadku 
woda, będziemy wzmacniali mięśnie ramion. Kolejno warto zsynchronizować 
ruchy kończyn górnych oraz dolnych w następujący sposób:

•   ugięcie kończyn dolnych i  wyprost kończyn górnych, zwiększenie zanu-
rzenia ciała,

•   powrót do pozycji wyjściowej, wyprost kończyn dolnych oraz zgięcie ra-
mion, przyciągając makaron piankowy do brzucha.
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Zdjęcie 3. Półprzysiad z pracą kończyn górnych,
które trzymają zgięty makaron.

ĆWICZENIE NR 4
Kolano góra – stojąc w  lekkim rozkroku ćwiczący unosi naprzemiennie raz pra-
we, raz lewe kolano do poziomu bioder. Unosząc kolano wzmacniamy mięśnie 
zginające biodro, warto przy każdym ruchu napiąć mięśnie brzucha. Po wykona-
niu kilkunastu powtórzeń, można wykonać to ćwiczenie dodając ruchy kończyn 
górnych.

Zdjęcie 4. Naprzemienny wznos kolana do poziomu bioder.

ĆWICZENIE NR 5
„Pięta tył” – stojąc w  lekkim rozkroku zginamy na zmianę prawą i  lewą nogę, 
prowadząc piętę w  kierunku pośladka, podczas ćwiczenia zgięcie w  stawie ko-
lanowym powinno wynosić około 90°. Każdy ruch zgięcia kolana powinien an-
gażować pośladek. 
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Zdjęcie 5. „Pięta tył”.

ĆWICZENIE NR 6
Pozycję wyjściową do tego ćwiczenia pokazano na zdjęciu 3, jest to półprzysiad 
w  wodzie o  głębokości około 90 cm. Zadaniem ćwiczącego jest unieść jedną 
nogę zgiętą w  kolanie i  przełożyć pod nią piłkę. Ćwiczenie ma na celu popra-
wę koordynacji ruchowej oraz równowagi ciała. Czynności można wykonywać 
naprzemiennie, raz prawa, raz lewa strona lub wykonać serię około 10–15 po-
wtórzeń po stronie prawej, a następnie po stronie lewej. 

Zdjęcie 6. Przekładanie piłki pod kolanem.

ĆWICZENIE NR 7
Przekładanie piłki za nogą. Ćwiczenie to jest podobne do ćwiczenia nr 6. Różnica po-
lega na tym, iż podczas przekładania piłki pod udem nie odrywamy stopy od podłoża. 
Aby wykonać poprawnie to zadanie, ćwiczący musi zanurzyć się mocno w wodzie. Ce-
lem ćwiczenia jest poprawa koordynacji, ruchy rotacji (skrętu) tułowia będą natomiast 
korzystnie wpływały na dolegliwości bólowe kręgosłupa, które powinny zmniejszyć 
się lub ustąpić przy regularnym wykonywaniu między innymi tego ćwiczenia.
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Zdjęcie 7. Przekładanie piłki pod udem – ósemka.

Ćwiczenia łagodzące dolegliwości bólowe kręgosłupa

ĆWICZENIE NR 8
Podobnie jak w  poprzednim ćwiczeniu pozycja ciała to półprzysiad. Zadaniem 
ćwiczącego jest przekładanie piłki dookoła siebie, ćwiczący powinien wykonać 
około 10–15 przełożeń z prawej strony na lewą, a następnie odwrócić kierunek 
i  podawać piłkę za plecami lewą ręką do prawej. Zadanie to poprawia koordy-
nację oraz wzmacnia mięśnie pleców, jest wskazane szczególnie u  osób, które 
mają pogłębioną kifozę, czyli mówiąc potocznie – garbią się.

Zdjęcie 8. Przekładanie piłki za plecami.

ĆWICZENIE NR 9
Pajac poziomy – pozycja wyjściowa do ćwiczenia to siad na makaronie pianko-
wym, kończyny dolne i  górne złączone. Ruch polega na jednoczesnym odwie-
dzeniu kończyn górnych oraz dolnych. Ćwiczenie powtarzamy w sekwencji 1 i 2:

•   Kończyny dolne i górne złączone (1),
•   Odwiedzenie kończyn dolnych oraz górnych (2).
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Zdjęcie 9. Pajac poziomy.

ĆWICZENIE NR 10
Pozycja wyjściowa podobnie jak w  ćwiczeniu nr 3. Ćwiczący wykonuje naprze-
mienny skręt tułowia z wymachem prawej ręki w lewą stronę, a następnie lewej 
ręki w prawą stronę. Ćwiczenie powtarzamy dynamicznie. Zadanie to wzmacnia 
mięśnie tułowia oraz kończyn górnych.

Zdjęcie 10. Skręty tułowia.

ĆWICZENIE NR 11
Pozycja wyjściowa do tego ćwiczenia to półprzysiad ze złączonymi kończynami 
dolnymi, kończyny górne odwiedzione. Ruch polega na rotacji (skręcie) tuło-
wia, za którą podążają kończyny dolne, bez zmiany ułożenia kończyn górnych. 
Zadanie to wymaga intensywnej pracy mięśni skośnych brzucha, poprawia ru-
chomość kręgosłupa w  odcinku lędźwiowym, przez co zmniejsza dolegliwości 
bólowe w tym segmencie.

Zdjęcie 11. Rotacja tułowia.
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ĆWICZENIE NR 12
Ćwiczenia w  pozycji pionowej z  jednym lub z  dwoma makaronami. Ćwiczący 
siedzi na jednym makaronie, może w tej pozycji maszerować w miejscu pracu-
jąc kończynami dolnymi oraz górnymi odpychając się od wody, może również 
wykonywać ruchy trzymając drugi makaron piankowy zgięty w  połowie oraz 
zanurzony pod wodę. Ogromną zaletą tego ćwiczenia jest bardzo duże odcią-
żenie stawów kręgosłupa oraz kończyn dolnych dzięki temu, że ćwiczący nie 
ma kontaktu z  dnem basenu. Zadanie to wymaga opanowania umiejętności 
utrzymania się w  pozycji pionowej na makaronie piankowym, osoba ćwicząca 
nie musi umieć pływać, ale musi być oswojona ze środowiskiem wodnym.

Zdjęcie 12. Marsz siedząc na makaronie piankowym na głębokiej wodzie.

ĆWICZENIE NR 13
Rowerek w leżeniu tyłem. Osoba ćwicząca utrzymuje się na wodzie przy pomocy 
makaronu piankowego, który umieszczony jest pod pachami, dwa końce znaj-
dują się z przodu i są przytrzymywane. Ćwiczący w pozycji półleżącej wykonuje 
naprzemienne ruchy nóg jakby pedałował rowerem. Ćwiczenie to można wyko-
nywać na głębokiej lub płytkiej wodzie, dobór głębokości będzie uzależniony 
od umiejętności ćwiczącego. Wykonując zadanie na głębokiej wodzie można 
ćwiczyć w pozycji pionowej lub półleżącej, w drugiej wymienionej pozycji, poza 
mięśniami nóg, angażowane są mięśnie brzucha.
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Zdjęcie 13. Rowerek w pozycji leżenia tyłem.

Ćwiczenia przy dolegliwościach bólowych kolan 

Kolejno zaleca się następujące ćwiczenia:
•   Marsz na głębokiej wodzie siedząc na makaronie piankowym (Ćwiczenie nr 

12, zdjęcie 12) lub z makaronem piankowym pod pachami.
•   Pajace – jednoczesne wymachy nóg na boki, a następnie do siebie (odwodze-

nie i  przywodzenie nóg) w  pozycji siedzenia na makaronie w  wodzie głębo-
kiej, bez kontaktu stóp z dnem basenu (Ćwiczenie nr 9, zdjęcie 9). Ćwiczenie 
to można wykonywać w  pozycji przodem do ściany basenu, trzymając się 
kończynami górnymi za brzeg, daje to większe poczucie bezpieczeństwa. Po 
dobrym opanowaniu pozycji siedzącej na makaronie piankowym, można dołą-
czyć pracę rąk, co zintensyfikuje ćwiczenia i dostarczy jeszcze więcej korzyści.

•   Nożyce pionowe – w pozycji pionowej, siedząc na makaronie na głębokiej wo-
dzie, wymachy kończyn dolnych naprzemiennie prawa i  lewa w przód – ćwi-
czenie to można wykonywać w  pozycji bokiem do ściany basenu, trzymając 
się jedną ręką za brzeg, daje to większe poczucie bezpieczeństwa, można rów-
nież dołączyć pracę rąk. Ćwiczenie analogiczne jak nożyce poziome, opisane 
poniżej, ze zmianą pozycji ciała na orientację pionową (patrz Ćwiczenie nr 14).

•   Wymachy nóg w pozycji leżenia tyłem – rowerek (Ćwiczenie nr 13, zdjęcie 13).

ĆWICZENIE NR 14
Nożyce poziome – ćwiczący trzyma makaron piankowy na wysokości bioder, 
pozwala to na przyjęcie swobodnej pozycji leżenia tyłem w  wodzie, pozycja 
taka pozwala leżeć na powierzchni wody bez wykonywania ruchów. Zadaniem 
ćwiczącego jest odwodzenie (ruch nóg na boki) oraz przywodzenie (ruch nóg 
do siebie). Tak wykonana dynamiczna praca nóg od siebie i do siebie wzmacnia 
mięśnie przywodzące i odwodzące stawu biodrowego. 
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Zdjęcie 14. Pozycja wyjściowa do ćwiczenia – nożyce poziome,
leżenia tyłem z makaronem.

Zdjęcie 15. Nożyce poziome – ruch odwodzenia w stawie biodrowym. 

Ćwiczenia przy dolegliwościach bólowych szyi oraz obręczy barkowej

Aby uzyskać możliwie najlepsze odciążenie odcinka szyjnego należy przyjąć 
pozycję leżącą tyłem (zdjęcie 14) lub w pozycji pionowej zanurzyć się możliwie 
najniżej, zapewniając sobie możliwość oddychania, można także ćwiczyć zanu-
rzając głowę z rurką do nurkowania. Zanurzenie głowy pod wodę powoduje, iż 
woda przejmuje jej ciężar, mięśnie mogą wówczas odpocząć.

Po uzyskaniu właściwej pozycji w  wodzie, zapewniającej odciążenie odcinka 
szyjnego można wykonywać ćwiczenia wzmacniające:
•   w leżeniu tyłem (zdjęcie 14) – naprzemienne ruchy rękami nad głowę i powrót 

bokiem – ruch wiosłujący, podobnie jak w stylu grzbietowym,
•   w leżeniu tyłem – wciskanie brody w kierunku mostka,
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•   w  pozycji pionowej – maksymalne zanurzenie ciała w  wodzie, tak aby za-
chować możliwość oddychania, a  następnie odwiedzenie kończyn górnych 
i wykonywanie ruchów wiosłujących rękami z boku do przodu i powrót,

•   bardzo dobre warunki odciążenia, które daje rozluźnienie mięśni szyi, stwarza 
opisane poniżej ćwiczenie „meduza”, wymienione przy okazji ćwiczeń oswaja-
jących ze środowiskiem wodnym. Zanurzenie głowy pod wodę powoduje, że 
traci ona dla nas swój ciężar, dając mięśniom odpocząć. Aby wydłużyć czas 
wykonywania tego zadania, można zaopatrzyć się w rurkę służącą do nurko-
wania przy powierzchni wody, czyli do tzw. snurkowania. 

ĆWICZENIE NR 15
Ćwiczenie wzmacniające obręcz barkową na głębokiej wodzie. Ćwiczący siedzi 
na makaronie piankowym, drugim makaronem wykonuje ruchy naprzemiennie 
wypychając i przyciągając makaron piankowy.

Zdjęcie 16. Ćwiczenie wzmacniające obręcz barkową na głębokiej wodzie.

ĆWICZENIE NR 16
Ćwiczenie wzmacniające mięśnie obręczy barkowej – ćwiczący stoi zanurzony 
w  wodzie do poziomu barków, wykonuje naprzemienne wypchnięcie piłki do 
przodu. Im większe zanurzenie piłki pod wodę, tym większy jej opór i  trudniej-
sze zadanie.
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Zdjęcie 17. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie obręczy barkowej.

Ćwiczenia rozciągające 

ĆWICZENIE NR 1
Mięśnie tułowia – skłon w  bok – stojąc w  wodzie w  lekkim rozkroku, prawa 
ręka na biodrze, lewa ręka uniesiona, wykonujemy skłon w prawą stronę, się-
gając możliwie jak najdalej. Wytrzymujemy w  tej pozycji, a  następnie powta-
rzamy zadanie w  drugą stronę, wykonując skłon w  lewą stronę, prawa ręka 
jest uniesiona.

Zdjęcie 18. Ćwiczenie rozciągające mięśnie tułowia – skłon w bok.
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ĆWICZENIE NR 2
Mięśnie pleców – stojąc przodem do brzegu basenu o  głębokości około 1m 
należy wykonać skłon w  przód, tak, aby ręce oparły się o  brzeg, w  tej pozycji 
sięgamy rękami jak najdalej, aby mocno rozciągnąć mięśnie pleców. 

Zdjęcie 19. Ćwiczenie rozciągające mięśnie pleców i  ramion.

ĆWICZENIE NR 3
Mięśnie klatki piersiowej i  ramion – stojąc tyłem do brzegu basenu, wykonu-
jemy chwyt obiema rękami za brzeg basenu, a  następnie wykrok jedną nogą 
daleko w przód, trzymając cały czas brzeg. Wytrzymujemy chwilę w tej pozycji, 
a następnie wracamy i wykonujemy wykrok drugą nogą. 

Zdjęcie 20. Ćwiczenie rozciągające mięśnie klatki piersiowej i  ramion.



248SpRAWny umy SŁ…

ĆWICZENIE NR 4
Mięśnie uda – przód – stojąc na jednej nodze, trzymamy się brzegu basenu, pra-
wą ręką przyciągamy prawą stopę do pośladka, kolana powinny być złączone. 
Jeśli ćwiczenie sprawia ból, zatrzymujemy ruch przyciągania stopy do pośladka 
i wytrzymujemy w tej pozycji, starając się rozluźnić mięśnie. Ćwiczenie wykonu-
jemy na prawą i na lewą stronę.

Zdjęcie 21. Stopa do pośladka – ćwiczenie rozciągające przód uda.

ĆWICZENIE NR 5
Mięśnie uda – tył – stojąc na prawej nodze, drugą opieramy o brzeg lub ścianę 
basenu na wysokości bioder, następnie wykonujemy skłon do lewej nogi, wy-
trzymujemy w  tej pozycji, pamiętając, by rozciąganie nie przynosiło nam bólu. 
Następnie powtarzamy zadanie, zmieniając ustawienie nóg.

Zdjęcie 22. Ćwiczenie rozciągające mięśnie tylne uda.
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ĆWICZENIE NR 6
Podudzie – mięśnie łydki – stojąc przodem do brzegu basenu, „przyklejamy” 
prawą piętę do dna basenu, a następnie robimy wykrok w przód lewą nogą, jed-
nocześnie trzymając brzeg basenu i pochylając się w przód. Rozciągamy prawą 
łydkę, nie przekraczając granicy bólu, wytrzymujemy w tej pozycji, a następnie 
wracamy i wykonujemy to samo zadanie zmieniając stronę.

Zdjęcie 23. Rozciąganie mięśni podudzia.
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Joanna Zima – dr nauk o  kulturze fizycznej, fizjoterapeuta i  instruktor pływania 
z wieloletnim doświadczeniem. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu. Autor i  współautor wielu publikacji naukowych krajowych oraz zagra-
nicznych. Prezes Fundacji Wdo-Med. Wolny czas spędza zawsze aktywnie na wy-
cieczkach pieszych lub rowerowych.

Lucyna Górska-Kłęk – absolwentka Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, doktor nauk biologicznych w  Zakładzie Biologii 
Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zainteresowania ba-
dawcze obejmują zagadnienia biologii środowiskowej, prozdrowotnego stylu życia, 
„zielonej opieki”, w tym przede wszystkim hortiterapii, terenoterapii oraz dostępno-
ści obiektów przyrodniczych dla osób niepełnosprawnych. Współpracuje z  Uniwer-
sytetami Trzeciego Wieku i Uniwersytetami Dziecięcymi. Zamiłowany przyrodnik – te-
renowiec, ornitolog. Wiceprezes ogólnopolskiego stowarzyszenia trzeźwościowego 
oraz współorganizator programów profilaktycznych.
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