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  Hipoterapia 
 Jazda konna osób niepełnosprawnych –  
 sport i rekreacja 

 
  Fizjoterapia 

 Rehabilitacja 
 Rekreacja  
 fizyczna        

  Arteterapia 



HIPOTERAPIA 

 Jest to działanie mające 
na celu przywracanie 
zdrowia i sprawności  
przy pomocy konia  

 i jazdy konnej. 



HIPOTERAPIA 

SPECYFIKA ODDZIAŁYWAŃ 

 Hipoterapia jest jedną z form rewalidacji 
osób  z opóźnionym rozwojem 
umysłowym, której głównym celem jest 
rozwijanie sprawności i doskonalenie 
umiejętności.  

  
 Bardzo ważny jest jednak jeszcze inny 

aspekt terapii - przyjemność i rekreacja. 
Najwięcej radości i przyjemności, którą 
czerpią  nasi uczniowie z zajęć 
hipoterapii, płynie właśnie  

 z kontaktu z żywą istotą, łagodną,  
 przyjazną i w pełni ich akceptującą.  

 



 Hipoterapia daje możliwość 
nawiązania swoistego 
dialogu z tak dużym a 
jednak posłusznym 
zwierzęciem jakim jest koń, 
sprawowanie nad nim opieki 
i pielęgnowanie pozwala 
naszym uczniom czuć się 
potrzebnymi, kształtuje 
odpowiedzialność. 

HIPOTERAPIA 

SPECYFIKA ODDZIAŁYWAŃ 



HIPOTERAPIA 

 W SOSW w Kęble od wielu lat 
wychowankowie korzystają  

 z zajęć hipoterapii. 

 Ośrodek dysponuje własnymi  

 końmi, bazą do hipoterapii  

 i wykwalifikowaną kadrą. 

 



 Fizjoterapia 

 Terapia z koniem 

 Psychopedagogiczna 
jazda konna 

 Jazda konna - sport    
i rekreacja 

 

RODZAJE ODDZIAŁYWAŃ 
STOSOWANE W RAMACH HIPOTERAPII  

W SOSW W KĘBLE 



FIZJOTERAPIA NA KONIU 

 Odpowiednia gimnastyka 
wykonywana na koniu 
poruszającym się 

  stępem, uzupełnienie 
klasycznej fizjoterapii. 
Trójwymiarowy ruch konia 
dostarcza bodźców 
charakterystycznych dla 
ludzkiego chodu, wpływa na 
kształtowanie poczucia 
równowagi, orientacji w 
przestrzeni i schemacie ciała.  

 



TERAPIA Z KONIEM 

 Ma na celu nawiązanie bliższego 

kontaktu ucznia ze zwierzęciem 
oraz otoczeniem. Jazda konna 
może stanowić element terapii, 
ale nie musi. W tego rodzaju 
zajęciach biorą udział 

 wychowankowie o najniższym 
poziomie sprawności,  

 z przeciwskazaniami do 
dosiadania konia oraz  

 ci o wysokim poziomie lęku. 



PSYCHOPEDAGOGICZNA JAZDA KONNA 

 Ma na celu usprawnianie 
intelektualne, poznawcze  

 i emocjonalne. Podczas zajęć 
  stosowane są działania 

edukacyjne, najważniejszy jest tu 
aspekt psychodydaktyczny. Ta 
forma hipoterapii ma największe 
zastosowanie w usprawnianiu 
osób z upośledzeniem 
umysłowym,  zaburzeniami 
emocjonalnymi i psychicznymi.  

  



JAZDA KONNA - SPORT I REKREACJA 

 Jest ściśle związana  
 z hipoterapią, umożliwia 

aktywność sportową 
osobom niepełnosprawnym, 
wyrabia nawyk aktywnego 
spędzania wolnego czasu. 
Obejmuje naukę podstaw 
jeździectwa, a także 
przygotowanie do startu  

 w zawodach jeździeckich 
organizowanych w ramach 
ruchu Olimpiad Specjalnych. 

 



OLIMPIADY SPECJALNE 

 Misją ruchu jest zapewnienie 
osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną możliwości  
trenowania i startu w zawodach 
sportowych w różnych 
dyscyplinach olimpijskich . 

 Aktywność sportowa wpływa na 
rozwój sprawności fizycznej,  

 daje sposobność demonstrowania 
odwagi, doświadczania radości  

 i dumy z własnych osiągnięć.  

 



OLIMPIADY SPECJALNE 

 Motto ruchu Olimpiad Specjalnych głosi:  

 „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł 
zwyciężyć,niech będę dzielny w swym wysiłku.” 

 



OLIMPIADY SPECJALNE 

 Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju 
osób z niepełnosprawnością 

  intelektualną poprzez udział we współzawodnictwie 
sportowym oraz szerzenie wiedzy na temat możliwości 
osób z tą forma niepełnosprawności. 
 
 



LETNIE IGRZYSKA  

OLIMPIAD SPECJALNYCH  

 Ukoronowaniem udziału w zawodach 
Olimpiad Specjalnych jest udział  

 w Międzynarodowych Igrzyskach  
 Olimpiad Specjalnych  
 - nasza uczennica wzięła udział  
 w ostatnich Igrzyskach  
 w 2011 roku w Atenach. 



OLIMPIADY SPECJALNE 

 Uczestnictwo w ruchu 
Olimpiad Specjalnych to 
również szansa na nowe 
przyjaźnie i możliwość 
pełniejszego włączenia się  

 w życie społeczności 
regionalnej, krajowej  

 i światowej. 



HUBERTUS 

 Tradycją Ośrodka w Kęble jest 
doroczny Hubertus – święto jeźdźców.   
 



 Podczas imprezy, w której biorą  
 udział wszyscy uczniowie,  
 odbywa się gonitwa za lisem  
 w formie podchodów. 

 

HUBERTUS 



 Amazonki z Integracyjnego Klubu Jeździeckiego 
prezentują się w galowych strojach podczas 
gonitwy na koniach. Są one także nieocenionymi 
wolontariuszkami podczas zajęć z końmi.  
 

HUBERTUS 



 To wyjątkowa metoda terapeutyczna, dzięki swej 
specyfice i różnorodności form proponowanych 
zajęć stwarza niepowtarzalne możliwości 
rewalidacji osób niepełnosprawnych umysłowo. 

HIPOTERAPIA 



 

Fizjoterapia 

 Rehabilitacja 

 Rekreacja fizyczna 



 Usprawnianie 
ruchowe 

 Hydroterapia 

 Kinezyterapia 

 Rekreacja fizyczna 

 



 Ruch kształtuje prawidłowy rozwój organizmu 
oraz pozwala osiągnąć optymalny poziom 
sprawności i wydolności fizycznej. 

 

 Odpowiednio dobrany wysiłek fizyczny 
powoduje korzystne zmiany zarówno w 
narządach ruchu jak i zmiany 
ogólnoustrojowe 

 



 

 Gry zespołowe 

 











 zmiany 
czynnościowe w 
układzie 
oddechowym 

 

 zmiany hormonalne 
i metaboliczne 
(spalanie tłuszczów, 
przemiana materii) 

 



 Uczniowie naszej 
szkoły mają 
możliwość 
uczestniczyć w 
zajęciach w w 
środowisku 
wodnym 



Systematyczne zajęcia na basenie w SPA 
korzystnie wpływają  na uczniów z 

porażeniem, niedowładami i ograniczonym 
zakresem ruchów 

KĄPIEL NA ŁÓŻKU WODNYM- odprężenie  
i relaks 



oraz duża satysfakcja ! 

Masaż wodny to lepsze ukrwienie organizmu 



 wykorzystuje się  je 
w celu rehabilitacji i 
profilaktyki 

 układu krążenia, 

 oddechowego, 

 układu ruchu  

 oraz zaburzeń 
metabolicznych 



 Podstawowe 
działania wody na 
organizm 
człowieka: 

  termiczne 

 hydrostatyczne 

  mechaniczne 









 Po zakończeniu zajęć 
w szkole uczniowie 
chętnie korzystają z 
urządzeń do 
balneoterapii. 

 Ciepłe zabiegi wodne 
obniżają ciśnienie 
krwi, rozluźnienie 
mięśni szkieletowych 
i mięśni gładkich. 

 



 Kąpiel w wannie z 
masażem  
powoduje 
odprężenie, relaks, 
zmniejsza napięcie 
oraz  działa 
uspokajająco i 
aktywizuje 
endorfiny 

 





 Ćwiczenia 
aerobowe  

 Uczniowie ćwicząc 
spalają tkankę 
tłuszczową, 

 zwiększają 
wydolność systemu 
oddechowego i 
krwionośnego 

 



 Ćwiczenia 
siłowe  
 

 Poprzez te 
ćwiczenia 
uczniowie budują 
mięśnie i modelują 
sylwetkę 



 Uczniowie SOSW w 
Kęble mają do 
dyspozycji dobrze 
wyposażoną salkę 
do ćwiczeń a w niej: 

 steppery,  



 Rowerki treningowe 

 Rowery eliptyczne 



 Bieżnia z regulacją 
prędkości i 
pomiarem tętna 
pozwala 
kontrolować 
wysiłek i spalone 
kalorie 



 Podnoszenie 
kondycji fizycznej 

 Pozytywny wpływ 
na wydolność 
układu 
oddechowego i 
sercowo 
naczyniowego - 
dotlenienie mózgu 

 Redukcja tkanki 
tłuszczowej 



 Wzmocnienie 
mięśni 

 Odreagowanie 
stresu 

 Zwiększenie 
odporności 
organizmu 

 



 zgrabna sylwetka  

 doskonała kondycja 

 większa sprawność  

 przede wszystkim  
kształtowanie 
poczucia własnej 
wartości  



 Dobre 
samopoczucie i 
radość 



 Sprawiają 
przyjemność i 
odpoczynek 

 Pomagają 
odreagować stres 

 Powodują 
dotlenienie 
organizmu i lepszą 
pracę mózgu 

 



 Pozwalają rozwijać 
sprawność 
organizmu 

 

 Mają charakter 
relaksujący, 
rozciągający i 
wzmacniający 



 Korzystnie 
wpływają na ciało i 
nie wymagają 
kondycji i 
intensywnych 
ruchów. 

 Dają poczucie 
lekkości i 
odprężenia. 



 W szkolnej siłowni 
znajdują się 
przyrządy typu  
atlas oraz typu 
wioślarz. 

 



 Atlasy 
wielofunkcyjne 
jednostanowiskowe 
służą modelowaniu  
ramion, klatki 
piersiowej i pleców, 
mięśni brzucha 
oraz nóg 



 Pomagają spalić 
tłuszcz 

 Zwiększają siłę i 
wytrzymałość 
mięśni 

 Poprawiają stan 
zdrowia 

 Stabilizują i 
poprawiają postawę 
ciała 



 Wpływają 
korzystnie na 
spalanie tkanki 
tłuszczowej 

 Redukują objawy 
stresu 

 Poprawiają 
samopoczucie 



 Ośrodek nasz 
oferuje uczniom 
rekreacyjne formy 
turystyki pieszej 





 rekreację rowerową 

 gry i zabawy 
ruchowe na 
świeżym powietrzu 
(ringo, badminton) 

 tenis stołowy- stoły 
do ping-ponga 
zewnętrzne i w sali 

 

 





Arteterapia  -   „arte” (z łac. ars) oznacza sztukę,     

 terapia to inaczej leczenie .  

 

Termin arteterapia składa się więc z dwóch części,                          
co sugeruje, że jest to działanie bazujące na dwóch równoważnych 
elementach: sztuce (twórczości) oraz terapii. 

Arteterapia wykorzystuje do celów leczniczych terapeutyczne 
formy plastyczne, muzyczne, literackie oraz teatralne. 

 

 



 

Arteterapię stosuje się 
niezależnie od wieku, 
poziomu wykształcenia, 
zdolności, stanu zdrowia. 
Sztuka może być tutaj 
wykorzystana zarówno     
w celach diagnostycznych,           
jak i terapeutycznych. 

Podstawowe funkcje 
arteterapii: 

• rekreacyjna 

• edukacyjna 

• korekcyjna  

 

  



Cele arteterapii 

Rozwój 
zdolności 

Kształtowanie 
osobowości 

Zmiany                 
w zachowaniu  

Stymulowanie 
emocji 

Redukcja stresu 

Podnoszenie 
samooceny 

Usprawnianie  funkcji 
psychicznych, fizycznych  
oraz społecznych 



SOSW w Kęble wykorzystuje arteterapię podczas codziennych zajęć z młodzieżą     
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. 
Ciekawymi , stosowanymi od niedawna formami arteterapii są zajęcia 
wykorzystujące technikę batiku  oraz zajęcia ceramiczne. 

               Batik  Ceramika  



Batik  

to  metoda zdobienia tkanin 
polegająca na pokrywaniu 
płynnym woskiem  miejsc, które 
pozostać mają niezabarwione 
 (stąd nazwa „sztuka woskiem 
malowana”). 

Niezaprzeczalną zaletę tej 
techniki  stanowi fakt, że bez 
względu na umiejętności, każdy 
uczestnik zajęć  odnosi sukces. 
Technika batiku kryje w sobie 
bowiem pewien fenomen, 
wspaniałą osobliwość 
polegającą na tym, że  

NIE MOŻE SIĘ NIE UDAĆ.  



Funkcje terapeutyczne i edukacyjne batiku: 

 Usprawnianie zdolności 
manualnych, motoryki rąk, 
koordynacji wzrokowo - 
ruchowej 
 

 Kształtowanie umiejętności 
koncentracji i planowania 
 

 Rozwijanie wyobraźni, 
indywidualnych zdolności              
oraz aktywności twórczej  
 

 Stymulowanie uczniów 
wycofujących się, 
zahamowanych 
 

 Atrakcyjne wykorzystanie czasu 
wolnego 
 
 



Zajęcia batiku prowadzone dla młodzieży z Ośrodka oraz dzieci                   
z zaprzyjaźnionych szkół są idealną sposobnością do integracji, 
stwarzają możliwości lepszego poznania się nawzajem, spojrzenia 
na siebie z innej perspektywy. 
 



Prace wykonane metodą batiku            
przez młodzież z Ośrodka   



Ceramika  

Glina stanowi doskonałe narzędzie do działań terapeutycznych, 
rewalidacyjnych, sprzyja usprawnianiu funkcji fizycznych, 
psychicznych oraz społecznych osób niepełnosprawnych.  

 
    usprawnia zdolności manualne, rozwija sprawność motoryczną rąk  

   rozwija percepcję wzrokową, dotykową, koordynację wzrokowo – 
    ruchową, koncentrację uwagi  

 
   stymuluje m.in. takie procesy jak: myślenie, pamięć, mowa 

   niweluje negatywne emocje, doskonale rozładowuje napięcia 

   rozbudza wyobraźnię oraz  potrzebę twórczej aktywności 

   stanowi atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego – alternatywną 
   dla komputerów  i telewizji  



Zajęcia ceramiczne opierają się głównie na następujących blokach 
tematycznych: 

• Wprowadzenie podstawowych 
wiadomości teoretycznych              
o ceramice 

• Zapoznanie z różnymi 
technikami lepienia, metodami 
suszenia, malowania                           
i szkliwienia wyrobów z gliny, 
zastosowanie w praktyce 
nabytej wiedzy 

•  Poznanie  niezbędnych narzędzi 
ceramicznych , praktyczne 
wykorzystanie ich na zajęciach 

• Prezentacja wytworów 
ceramicznych 

 
 



Zajęcia integracyjne z dziećmi i młodzieżą                            
z innych placówek oświatowych 



Prezentacja wytworów ceramicznych wykonanych przez uczniów: 

• Podwyższa ich samoocenę 

• Wzmacnia poczucie 
satysfakcji i zadowolenia               
z własnej pracy 

• Potęguje wrażenie 
sukcesu 

• Motywuje do dalszego 
zaangażowania w proces 
twórczy 

• Wpływa na zmianę 
spostrzegania osób                
z niepełnosprawnością 
intelektualną przez 
środowisko zewnętrzne 

 

 





 Galeria prac ceramicznych  

Anioły bożonarodzeniowe 

Aniołki - lampiony 



Świąteczne aniołki w parku 

Anielska para 



Misy i patery  





Teatroterapia  
Jedną z form arteterapii jest teatr, 

którego specyfika polega przede 

wszystkim na możliwości 

prawdziwego przeżywania emocji 

w świecie fikcji scenicznej. 
Terapia przez sztukę teatralną 
odwołuje się do dwóch 
wrodzonych potrzeb ludzkich : 
tworzenia i zabawy.  
W wyniku procesu twórczego 
następuje odreagowanie 
nagromadzonych emocji, 
zwiększa się poziom samowiedzy  
i samoakceptacji, rozwija 
poczucie przynależności do grupy.  

 



Teatroterapia wpływa pozytywnie 
na wszystkie sfery rozwoju ucznia                                      
z niepełnosprawnością 
intelektualną: 
•  wspiera proces   
    kształtowania osobowości, 
•  uczy uzewnętrzniania    

 i odczytywania emocji, 
•  rozwija wyobraźnię,  
•  ćwiczy pamięć, 
    koncentrację,  
    spostrzegawczość, 
•  zwiększa poczucie własnej   
   wartości, 
•  niweluje zachowania  
   agresywne, rozładowuje  
   napięcia, 
•  przełamuje bariery i stereotypy   
   społeczne dotyczące osób 
   z upośledzeniem umysłowym. 
 
    
 



Zespół teatralny „MISZ-MASZ” działający  w SOSW w Kęble składa się  
z młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
 i znacznym. Ze względu na stopień niepełnosprawności oraz preferencje 
„aktorów” wypracowana została forma teatru, która pozbawiona jest przekazu 
werbalnego, opiera się na muzyce i ruchu. 



Grupa „MISZ-MASZ” chętnie uczestniczy w festiwalach  
i przeglądach teatralnych, często otrzymuje pozytywne opinie jury, 
nagrody, wyróżnienia.  



W tym roku „MISZ-MASZ” zaistniał na XII Ogólnopolskim Festiwalu 
Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych 
„Albertiana 2012” spektaklem „Wędrówka Maryi”, zdobywając 
zaszczytne II miejsce. 



Spektakl „Wędrówka Maryi” 



Dziękujemy za uwagę! 


