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Tematyka zajęd
1.

„Witajcie! Poznajmy się!”
- integracja grupy i zawarcie kontraktu
- wprowadzenie techniki „żabkowania” [6] i mówienia
z ręka [7]
- nauka masażu „Dotyk Motyla” [5] – twarz
- „Co nasza rodzina lubi razem robid?” – rysunek
z opowiadaniem przy użyciu poznanych technik
mówienia
- Warsztat Umiejętności Wychowawczych:
„Podstawowe zasady komunikacji”

2.

„Kraina Emocji”
„Podróż przez Krainę Emocji” – doświadczanie
i wyrażanie uczud strachu, złości, smutku i radości
„Moje strachy” – rozmowa o lękach dzieci
i rodziców, trenowanie „okrzyku mocy”
nauka masażu „Dotyk motyla” [5] – przód ciała
Warsztat
Umiejętności
Wychowawczych:
„Rozpoznawanie emocji swoich i dziecka. Wspieranie
dziecka w radzeniu sobie z emocjami”

-

3.
-

„Tygrysku, czy to prawda?” - czyli jak zmienid
myślenie?
czytanie bajki o Tygrysku i Żółwiu [1] – poznanie
czterech kroków ułatwiających zmianę myślenia
wprowadzenie techniki „mowy żółwikowej” [4]
nauka masażu „Dotyk motyla” [5] – plecy i nogi
indywidualne rekomendacje dla rodzin na czas
przerwy
Warsztat
Umiejętności
Wychowawczych:
„Parafraza. Zachęcanie dzieci do współpracy”

Wprowadzenie:

Całoroczna grupa terapeutyczna dla dzieci jąkających się
w wieku 5 – 8 lat i ich rodziców była prowadzona w gabinecie „Specjalistyczna
Terapia Logopedyczna” we Wrocławiu od października 2015 r. do maja 2016 r.
z trzymiesięczną przerwą w środku zajęd, przewidzianą na utrwalanie poznanych
technik, wprowadzenie wiedzy i umiejętności do codziennego życia. Celem grupy
było integrowanie ciała, umysłu i emocji dzieci oraz rodziców zgodnie z zasadą, że
„wszystko jest połączone”. Stoimy na stanowisku, że uczucia i przekonania dotyczące
jąkania, komunikacji i samych siebie – reprezentujące się w ciele – są tak samo
istotne w terapii jak niepłynnośd mowy. Ciało – podobnie jak rodzina – jest
dynamicznym systemem, w którym jego członkowie na siebie wzajemnie oddziałują.
To holistyczne podejście pozwoliło nam tak ułożyd program zajęd, aby wszystkie
elementy osoby – dziecka i dorosłego objęte były należytą uwagą.

Ramowy przebieg dnia
10:00 – 13:00
Dzieci + rodzice:
grupowe zajęcia logopedyczne, praca
nad mową i komunikacją, nauka
masażu „Dotyk Motyla” [5],
integracja neuronalna – mowa i ruch,
mowa i sztuka, mowa i działanie

13:30 –

15:00
przerwa

15:00 – 17:00
Dzieci: muzykoterapia, rozwijanie
koordynacji ruchowej – taniec z kijkami,
zajęcia ruchowe, plastyczne
Rodzice: warsztat umiejętności
wychowawczych z psychologiem

Sesje MAU – URI dla rodziców[9]:
Sesja pracy z ciałem - integrująca ciało, emocje i umysł, ma funkcję oczyszczającą
i regenerującą, wprowadza harmonię i akceptację dla siebie i innych.
MA-URI® to zintegrowany system transformacji osobistej. Uczy wzmacniania samego
siebie i uzdrawiania, które rozumiane jest jako przywracanie pełnego potencjału we
wszystkich aspektach życia na poziomach: fizycznym, umysłowym, emocjonalnym
i duchowym, a także poprzez świadome wybory uczud, postaw oraz przekonao.
Trzymiesięczna przerwa
na utrwalanie poznanych technik mówienia
i strategii komunikacyjnych w rodzinie

Dotyk Motyla [5] – celem masażu
jest odblokowanie naturalnego
przepływu energii życiowej. Energia
ta może zostad zablokowana w
wyniku traumy, trudnych wydarzeo,
doznania straty w życiu, przykrych
emocji. Delikatny dotyk skóry
skutkuje poszerzeniem pola
energetycznego, uzdrawia
dziecięce traumy , pomaga w
nadaktywności

CIAŁO

EMOCJE

Jak rodzice mogą
pomóc dziecku
radzid sobie z uczuciami?
 obserwuj i opisuj, jak dziecko
wyraża emocje,
 zaakceptuj to, co czuje dziecko,
 pomóż dziecku uwolnid uczucia.

Wnioski:

Negatywna myśl – „Nikt mnie nie lubi”
- „Czy to prawda?” – zapytał Tygrysek
- „Tak” – odpowiedział chłopiec
-„Czy masz absolutną pewnośd, że to
prawda?”
-„Nie ”
- „Jak się czujesz, gdy wierzysz, że ta myśl
jest prawdziwa?”
-„Czuję smutek, jest mi przykro”
-„Jak byś się czuł bez tej myśli?”
-„Czułbym się szczęśliwy i
MYŚLI
poszedłbym
pobawid się z Jasiem” [1]

DUSZA

Prowadzenie grupy terapeutycznej pozwala holistycznie spojrzed na problem
jąkania, co wydaje się trudniejsze podczas terapii indywidualnej. W procesie grupy
zaobserwowad można relacje dzieci z rodzicami oraz rodziców między sobą, co daje szersze
spojrzenie na funkcjonowanie dziecka w rodzinie, a także istniejące w niej schematy
komunikacyjne. W trakcie cyklicznych zajęd grupowych miałyśmy szansę poznad sposób
funkcjonowania dzieci w różnych sferach rozwoju. Zaobserwowano, że wszystkie dzieci
w grupie – poza objawami niepłynności mowy – miały trudności w zakresie integracji
sensorycznej: przekraczania linii środka ciała, zaburzony schemat ciała, w tym różnicowania
prawej i lewej strony, trudności w koordynacji wzrokowo – ruchowej. Badanie ankietowe
wśród rodziców po zakooczeniu zajęd grupowych pokazało, że najcenniejszym efektem
uczestnictwa w niej było dla nich „oswojenie” tematu jąkania, nauczenie się narzędzi pracy
z niepłynnością mowy, jak i poznanie towarzyszących jąkaniu uwarunkowao
psychologicznych.

4.
-

„Poszukiwanie własnej mocy”
„Skąd się bierze moja moc?” – tworzenie mapy skojarzeo
„Wydarzenie w naszej rodzinie, które wzmocniło nasze
więzi” – opowiadanie z użyciem wybranej techniki
dwiczenia koordynacyjne łączące ruch z mową – zabawa
z kijami wg R. Sobocioskiej [7]
wprowadzenie pauzowania – nauka stosowania przerw
w wypowiedzi [4]
masaż „Dotyk Motyla” [5] – powtórzenie
Warsztat Umiejętności Wychowawczych: „Pochwała –
budowanie poczucia wartości u dzieci”

5.

„Poszukiwanie skarbu” – gra terenowa
Celem gry było odnalezienie skarbu ukrytego w parku.
W trakcie gry dzieci wykonywały zadania z mówieniem przy
użyciu poznanych technik. Gra kooczyła się zrobieniem
zakupów w sklepie.
Warsztat Umiejętności Wychowawczych: „Stawianie granic”

6.

„Dziękujemy!” Podsumowanie i pożegnanie
- wykonanie gier planszowych, rozwijających umiejętności
komunikacyjne
- tworzenie bajek przez dzieci i opowiadanie ich rodzicom
wraz z zadawaniem im pytao dotyczących treści bajki
- „Za co dziękuję moim bliskim?” – praktykowanie
wdzięczności
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