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Aktywność ruchowa tej metody nawiązuje bezpośred-

nio do uwielbianego przez dzieci baraszkowania z rodzica-

mi pełnego radości i wzajemnej bliskości. Wykorzystujemy 

wówczas dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emo-

cjonalne i społeczne do osiągania takich celów jak: 

	■ pogłębianie świadomości własnego ciała, 

	■ nabywanie świadomości przestrzeni i działania w niej,

	■ usprawnianie motoryczne, pogłębianie kontaktu  

  z innymi ludźmi.

Poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe połączone z do-

znaniami emocjonalnymi w metodzie Ruchu Rozwijają-

cego dążymy do rozwijania w dziecku poczucia własnej 

wartości, wrażliwości, pewności siebie, odpowiedzialności, 

poczucia bezpieczeństwa, a także umiejętności nawiązy-

wania spontanicznego kontaktu z drugą osobą.

Wykonywanie ćwiczeń z zakresu świadomości własne-

go ciała przez jego odczuwanie i doświadczanie w ruchu 

i bezruchu prowadzi do poznania swojego ciała przez 

dziecko, przy czym dziecko uczy się nazywać poszczegól-

ne jego części, dzięki czemu może świadomie kontrolować 

poszczególne ruchy.

Na tym etapie aktywności ruchowe polegają na wyczu-

waniu brzucha, pleców, pośladków, rąk, nóg, kolan i twarzy, 

np.: leżenie i ślizganie się na plecach i brzuchu, ślizganie 

się w kółko na brzuchu, kręcenie się w koło na pośladkach, 

wykonywanie śmiesznych min i tym podobne.

Ogromne znaczenie w życiu i funkcjonowaniu dziecka 

ma świadomość otaczającej je przestrzeni. Daje ona dzie-

ciom poczucie bezpieczeństwa i swobodę poruszania się 

w danym otoczeniu.

Metoda Ruchu Rozwijającego proponuje liczne ćwicze-

nia, najczęściej w parach lub w grupie, kształtujące poczu-

cie przestrzeni. Należy do nich miedzy innymi ciągnięcie 

partnera po podłodze za ręce lub nogi, mostek oraz ćwi-

czenia w grupie, jak tunel i gąsienica: 

	■ MOSTEK: jedna osoba robi „mostek”, a druga przechodzi  

  pod mostkiem, nad, dookoła na czworakach,

	■ TUNEL: grupa tworzy „tunel”, dzieci kolejno czołgają się  

  pod tunelem na plecach i brzuchu,

	■ GĄSIENICA: grupa leży rzędem na brzuchu, dzieci kolejno  

  pełzają leżącym po pośladkach.

Niezwykle angażującym etapem zajęć jest moment,  

w którym dzieci pogłębiają kontakt z innymi ludźmi po-

przez ćwiczenia oparte na trzech relacjach: relacji „z”, 
„przeciw” i „razem”.

W relacji „z”, dziecko ma kontakt z silniejszym i aktyw-

nym partnerem, co pozwala na przeżycie wspólnego wy-

siłku fizycznego, rozwija i uczy koncentracji oraz wchodze-

nia w interakcje społeczne z drugim człowiekiem, nie tylko 

dziecka z rodzicem, ale także rodzica z dzieckiem. Ćwicze-

nia te mogą być dla obojga partnerów dobrą zabawą, do-

starczającą im wielu emocji i pozwalającą na uwalnianie 
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nagromadzonych napięć. Oto niektóre spośród ćwiczeń  

w tej relacji: 

	■ LUSTRO: partnerzy siedzą naprzeciwko siebie, dziecko  

  wykonuje dowolne ruchy, gesty mimiką twarzy, a rodzic  

  naśladuje ruchy dziecka i odwrotnie, 

	■ WÓZ: rodzic ciągnie za kostki dziecko, które leży na ple- 

  cach. Podobne ćwiczenie z użyciem koca, na którym  

  siada dziecko, rodzic chwyta róg koca i ciągnie siedzące  

  na nim dziecko po podłodze,

	■ FOTELIK: partner dorosły i dziecko w siadzie skrzyżnym  

  opierają się o siebie plecami - kołysanie przy dźwiękach  

  muzyki relaksacyjnej,

	■ NALEŚNIK: dziecko leży na kocu znajdującym się na pod- 

  łodze, rodzic udaje, że smaruje dziecko dżemem, zawija  

  naleśnik i posypuje cukrem pudrem,

	■ KROKODYL: dorosły leży na brzuchu, dziecko kładzie się  

  na niego tak, by brzuchem dotykać pleców partnera,  

  a ten czołga się wożąc dziecko po sali,

	■ TUNEL: rodzic na materacu lub podłodze wykonuje klęk  

  podparty, dziecko przechodzi pod rodzicem.

Relacje „przeciw” wprowadzają najczęściej ćwiczenia, 

podczas których partnerzy muszą wykazać się energią  

i siłą. Dzięki nim poznają fizyczne możliwości swojego ciała 

i uczą się dozować własną siłę do rodzaju interakcji z dru-

gim człowiekiem. Przykłady ćwiczeń w relacji „przeciw”: 

	■ SKAŁA: jeden z partnerów w pozycji na kolanach podpie- 

  ra się rękami, drugi usiłuje przewrócić „skałę”,

	■ WOREK: dziecko leży na dywanie udając, że jest bardzo  

  ciężkim workiem, rodzic próbuje podnieść dziecko,  

  po czym następuje zamiana ról,

	■ PACZKA: dziecko lub dorosły zwija się w kłębek, druga  

  osoba usiłuje rozwiązać „paczkę” tzn. rozprostować nogi  

  i ręce zwiniętej osoby,

	■ WALKA KOGUTÓW: partnerzy - rodzic i dziecko naprzeciw- 

  ko siebie w kucki. Otwartymi i zwróconymi do siebie  

  dłońmi próbują się przepychać i nawzajem przewrócić.

	■ CIĘŻAR: dziecko „uczepione” jest nogi rodzica, rodzic  

  porusza się powoli i ciągnie dziecko, którego zadaniem  

  jest stawiać opór.

Relacje „razem” wprowadzają do metody elementy 

współpracy, bez której niemożliwe jest wykonanie danego 

ćwiczenia. Ćwiczenia najczęściej lubiane przez dzieci, to: 

	■ HUŚTAWKA: dwóch współćwiczących huśta trzeciego  

  partnera trzymając go za kostki i nadgarstki. W innej  

  wersji ćwiczenia jedna osoba leży w kocu, a dwie  

  pozostałe go huśtają.

	■ FIGURY: ćwiczący mają za zadanie z własnych ciał  

  stworzyć jakaś figurę,

	■ GWIAZDA: grupa składająca się z pięciu osób kładzie się 

na plecach, na sygnał prowadzącego wszyscy przewracają 

się na prawy, a później na lewy bok.

Prowadzenie zajęć metodą Ruchu Rozwijającego może 

stanowić indywidualną formę terapii psychomotorycznej 

dla grup dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzica-

mi. Doskonale sprawdza się także jako alternatywna forma 

ćwiczeń o charakterze ruchowym w grupie przedszkol-

nej czy klasie. Fakt, iż niektóre ćwiczenia mogą pomóc  

w motywowaniu do działania dzieci stojące na uboczu, czy 

potrzebujące większej uwagi sprawia, że metoda wpływa 

korzystnie na zachowania społeczne i relacje panujące  

w zespole. 

Co więcej, ćwiczenia pozwalają na uwolnienie uczuć, 

nastrojów i emocji, które dzieci wewnętrznie przeżywają, 

a to powoduje, że potrafią spontanicznie otwierać się na 

siebie nawzajem oraz cieszyć i śmiać się razem.

Dzięki doświadczeniom ruchowym i społecznym 
zdobytym w trakcie ćwiczeń z zastosowaniem meto-
dy Ruchu Rozwijającego dzieci:
	■ nabywają zaufania do siebie,

	■ zyskują poczucie bezpieczeństwa,

	■ poznają przestrzeń wokół siebie,

	■ uczą się kontrolowania przestrzeni, 

	■ dzieląc przestrzeń z innymi ludźmi nabywają 

  zachowania empatyczne,

	■ doświadczają poczucia wspólnoty poprzez wspólnie 

  przeżywane momenty radości.

Mając na uwadze korzyści płynące z wykorzystania me-

tody W. Sherborne trzeba przyznać, że warto stosować ją 

w swojej pracy wychowawczej, dydaktycznej i terapeu-

tycznej.           ▪
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