„Ruch jest życiem – życie jest ruchem”
A. Senger

Wieczory są długie, czasem pada deszcz – widać już prawdziwą jesień, a w parku
na spacerze nie ma ani jednego dziecka.
Z doświadczenia wiemy, że „w czasie deszczu dzieci się nudzą”. Jakie najczęściej słyszymy
wtedy pytanie: Mamo, co mam robić? W naszej głowie od razu rodzi się tysiące zakazów: nie biegaj
bo się spocisz, nie wchodź na murek bo spadniesz, nie przeskakuj przez konar bo upadniesz
i rozbijesz sobie głowę.
Z założenia, każdy rodzic chce, żeby jego dziecko rozwijało zdolności ruchowe i czuło się
radosne. Jedną z metod jest Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.

Genialność tej metody polega właśnie na prostocie i naturalności. Można stosować ją praktycznie
w każdych warunkach (choć najlepsza jest duża, przewietrzona sala z odpowiednim podłożem)
wobec osób w różnym wieku, począwszy od małych dzieci do osób dorosłych, które do dyspozycji
mają tylko własne ciało (nie wymaga żadnych pomocy, choć czasem można wykorzystać koce czy
materace).

Kilka słów o autorce metody
Weronika Sherborne była angielską terapeutką, nauczycielką wychowania fizycznego.
W latach 60-tych wypracowała własny system ćwiczeń. Ma on zastosowanie we wspomaganiu
prawidłowego rozwoju dzieci i w korygowaniu jego zaburzeń. Ćwiczenia te znane są pod nazwą
Ruchu Rozwijającego.

Główną ideą metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju
psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Opracowany przez Sherborne system
ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi.

Metoda polega na wspomaganiu rozwoju dziecka w zakresie sfery poznawczej, emocjonalnej,
społecznej i ruchowej.

Cele, które są realizowane podczas zajęć:
Edukacyjne


przekazywanie i utrwalanie wiedzy na temat ciała ludzkiego, jego poszczególnych części,
schematu, strony prawej, lewej;



przekazywanie i utrwalanie wiedzy na temat otoczenia (usytuowania dzieci względem swoich
kolegów, przedmiotów, pomieszczenia);



wyrabianie umiejętności społecznych (zwracania uwagi na bezpieczeństwo innych osób
w grupie, współdziałania, pomagania, naśladowania, czekania na swoją kolej podczas zabawy,
używania słów grzecznościowych).

Terapeutyczne


wyrabianie u dzieci pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu;



dostarczanie radości i zadowolenia z udziału w zabawach;



uczenie koncentrowania się na wykonywanym zadaniu;



motywowanie, wzmacnianie wszelkich dziecięcych starań;



wyzwalanie zachowań twórczych (dostarczanie poczucia sprawstwa).

Nie możemy zapomnieć też, jak wiele rodzice zyskują dzięki tej metodzie:


uczenie się nowych form spędzania czasu z dzieckiem;



nauka rozluźniania się i umiejętnego stosowania relaksu;



kształtowanie spontaniczności, pewności siebie;



kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji samego siebie, swojego ciała;



kształtowane więzi z dzieckiem;



kształtowanie akceptacji niepełnosprawności swojego dziecka i innych dzieci;



nawiązywanie kontaktu z innymi dorosłymi i z dziećmi;



budowanie zaufania do innych osób.

W Metodzie W. Sherborne wyróżnia się następujące grupy ćwiczeń ruchowych:
a) ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
Są one niezwykle ważne, gdyż poznanie własnego ciała oraz umiejętność kontrolowania jego
ruchów jest podstawową potrzebą każdego człowieka i jest niezbędna do utrzymania pełnej
równowagi. W rozwoju wiedzy o własnym ciele możemy wyróżnić kolejne etapy: wyczuwanie
własnego ciała, nazywanie jego części, utrwalanie wiedzy o naszym ciele.
Na tej podstawie wykształca się świadoma kontrola ciała i jego ruchów.
b) ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
Są to ćwiczenia ściśle związane z poprzednią grupą, wykonywane wyłącznie na podłodze.
Umożliwiają dziecku poznanie otoczenia, dzięki czemu może czuć się w nim swobodnie
i nie obawiać się go. To z kolei rodzi u niego pewność siebie i ułatwia nawiązywanie kontaktów
z innymi osobami.
c) ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu oraz współpracę z partnerem i grupą
Ta kategoria ruchu sprzyja wytworzeniu się zaufania do drugiego człowieka i na tej podstawie
budowania związku z nim. Zasadniczym celem czynności ruchowych tej kategorii jest zachęcanie
uczestników zajęć do nawiązania pozytywnych i znaczących kontaktów z innymi osobami,
opartych na wzajemnym poznaniu i zrozumieniu potrzeb partnera oraz na wzajemnym zaufaniu.
d) ćwiczenia twórcze
Pozwalają nawiązywać i pogłębiać stosunki międzyludzkie, poznawać sytuacje, których ćwiczący
mógłby nie doświadczyć w innych warunkach. W trakcie zajęć każde dziecko może być twórcą,
autorem zabaw w stopniu, w jakim sobie życzy.

Ze względu na swą prostotę, naturalność i możliwość stosowania jej w każdych warunkach,
jest to metoda dla każdego. Każdy może w niej uczestniczyć w takim zakresie, w jakim jest to
dla niego możliwe. Nie ma słabszych, gorszych, czy smutnych. Wszyscy są aktywni, radośni
i zwycięscy. Każdemu coś się uda, każdy zostanie pochwalony i zachęcony do wysiłku.
Doświadczyć tego mogą dzieci w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie
Filia w Chojnie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, prowadzonych przez psychologa
i oligofrenopedagoga.
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