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RUCH JEST DRZWIAMI DO UCZENIA SIĘ 
                                                                          -    PAUL E. DENNISON 

 

      Kinezjologia Edukacyjna to nauka zajmująca się ruchem i jego wpływem na szeroko 

rozumiany proces uczenia się. Posługując się prostymi ćwiczeniami, wspiera naturalne zasoby 

człowieka. Opiera się na założeniu, iż uczenie się nie jest procesem odbywającym się 

wyłącznie w mózgu. Psychika i ciało powinny funkcjonować harmonijnie.  

          Twórcą KE jest dr Paul Dennison z uniwersytetu w Południowej Kalifornii, który jako 

mały chłopiec wykazywał ponadprzeciętną inteligencję, ale nie mógł nauczyć się czytać. 

Szkołę, studia pedagogiczne i studia psychologii eksperymentalnej  ukończył dzięki pomocy  

i poświęceniu matki. Swoją metodę oparł na 20-letnich badaniach klinicznych, podczas 

których koncentrował się głównie na przyczynach i leczeniu trudności w nauce. Na początku 

badał zależności między ruchem a rozwojem mowy oraz zdolności czytania i pisania u dzieci. 

Podjął w tym celu współpracę z neurologami i kinezjologiami sportowymi i prowadził 
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badania nad wpływem aktywności ruchowej na pobudzenie procesów uczenia się. Zauważył, 

że dzieci , które we wczesnym dzieciństwie na przykład z powodu choroby nie miały 

możliwości swobodnego  poruszania się, dotykania i gryzienia, później uczyły się mówić. 

Zwrócił też uwagę, że dzieci, które rodziły się w wyniku cesarskiego cięcia czy te, które 

omijają etap raczkowania i od razu zaczynają chodzić lub korzystają z chodzików, częściej 

mają kłopoty w uczeniu się. Pracując z dziećmi dyslektycznymi  Dennison zauważył także,  

że gdy nauka odbywa się w ruchu, przychodzi im ona znacznie łatwiej niż w stanie 

spoczynku. Zaobserwował, które ruchy wywierają najlepszy wpływ na dzieci i opierając się 

na tym stworzył kanon podstawowych ćwiczeń, które nazwano Gimnastyką Mózgu.  

          Gimnastyka mózgu stanowi zatem część programu Kinezjologii Edukacyjnej. Jest to 

zestaw ćwiczeń stymulujących określone ośrodki w mózgu. Nie koncentruje się na ćwiczeniu 

sprawności ciała, zadaniem ćwiczeń jest usprawnienie naszego systemu ciało -  intelekt. Ciało 

jest tu swoistym pośrednikiem uczenia się. Neurolodzy udowodnili, że gdy zaczynamy się 

poruszać pobudzają się nasze zmysły a komórki nerwowe formułują wypustki do innych 

neuronów tworząc tzw. „autostrady”. Następuje komunikowanie się komórek nerwowych  

z innymi komórkami nerwowymi. Proces tworzenia się sieci komórek to uczenie się  

i myślenie. W miarę aktywności tworzą się skomplikowane „ wzory dróg nerwowych” dające 

coraz większe możliwości intelektualne. Im więcej obie półkule są aktywne / używane /tym 

więcej tworzy się połączeń i szybsze jest przetwarzanie informacji. Zatem GM to świadome 

wykorzystanie mięśni by wzbogacić odpowiednie partie mózgu o nowe połączenia nerwowe. 

Po wytworzeniu nowych połączeń -  myśl przebiega szybciej i ze znacznie mniejszym 

wysiłkiem.              

          Powinniśmy zyskać większą świadomość roli ciała w uczeniu się bowiem dzisiaj  

w dobie telewizji i komputera dochodzi do stopniowego ograniczenia ruchów i powolnej 

eliminacji naturalnej kinetyki ciała. W szkole także znaczną część czasu dzieci spędzają  

w ławkach szkolnych. W życiu dorosłym sytuacja nie zmienia się. Większość zawodów 

wymaga pozycji siedzącej lub aktywność ruchowa jest ograniczona. To blokowanie swobody 

ruchu prowadzi do wzrastania wewnętrznego napięcia, które staje się chronicznym stanem 

organizmu. Bycie w otoczeniu, które nieustanne ogranicza naturalne potrzeby swobody ruchu 

jest przyczyną stresów psychicznych, stanów niepokoju, napięć i zahamowań. I tu z pomocą 

przychodzi nam Gimnastyka Mózgu, która  integruje sieci nerwowe w obu półkulach 

jednocześnie. Zapewnia powodzenie w uczeniu się, ułatwia komunikowanie, uczy 

koncentracji na wykonywanej czynności, stymuluje do aktywności, rozwija twórcze myślenie. 

Metodą Dennisona można posłużyć się w celu poprawy pamięci, wzroku, słuch, 
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spostrzegawczości, orientacji przestrzennej. Jest bardzo efektywna w sporcie, muzyce, sztuce 

i tańcu. Te proste, dostępne każdemu ćwiczenia ruchowe i energetyczne usuwają powstałe  

w organiźmie blokady, doprowadzając w ten sposób umysł i ciało do stanu równowagi. To 

program rozwoju ruchowego, ukierunkowany na  łatwe uczenie dzieci i stymulowanie ich 

rozwojem. 

          Ćwiczenia Dennisona mogą stanowić wstęp do każdej lekcji, mogą być również  

wykorzystane w gimnastyce korekcyjnej, podczas lekcji wychowania fizycznego w części 

wstępnej czy końcowej a także jako ćwiczenia śródlekcyjne. Dzięki nim dziecko jest bardziej 

podatne na działania edukacyjne i terapeutyczne. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy 

spokojnie bez napięć i gwałtownych ruchów, zwracając uwagę na prawidłowe oddychanie.  

W pracy z dziećmi należy je urozmaicać wprowadzając przybory i muzykę. Można 

wykonywać je pojedyńczo lub łączyć  w ciągi. Czas wykonywania zwykle nie przekracza 1-2 

minut. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy wypić szklankę czystej, nie gazowanej wody. 

Zauważalne efekty GM pojawiają się nawet wtedy gdy ćwiczeniom poświecimy 5-10 minut 

dziennie. Najlepiej jednak na gimnastykę przeznaczyć godzinę dziennie wtedy można 

oczekiwać skokowej poprawy sprawności i kreatywności.        

 

FUNKCJE PÓŁKUL MÓZGOWYCH 

 
            Mózg to organ o skomplikowanej budowie i olbrzymiej sieci połączeń nerwowych, 

przez którą w ułamkach sekund przebiegają tysiące impulsów elektrochemicznych. Do jego 

prawidłowej pracy potrzebne jest harmonijne funkcjonowanie obydwu jego części: prawej  

i lewej półkuli. Jeśli myślimy i czujemy całym mózgiem, żyjemy w sposób zrównoważony. 

Półkule mózgowe są na pozór jednakowe a jednak bardzo różne. Poniższa tabela ilustruje 

funkcje półkul mózgowych. 

 

 

PÓŁKULA LEWA - LOGICZNA 

 

PÓŁKULA PRAWA 

 

Logiczna, starająca się 

Kontroluje prawą część ciała 

Analizuje 

Reaguje na ustne instrukcje i wyjaśnienia 

Zwraca uwagę na różnice 

Myśli sekwencyjnie 

Intuicyjna, twórcza, działająca 

Kontroluje prawą część ciała 

Syntetyzuje 

Reaguje na instrukcje symboliczne, na 

demonstrowanie i ilustrowanie 

Zwraca uwagę na podobieństwa 
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Planuje, tworzy struktury 

W myśleniu i zapamiętywaniu posługuje się 

głównie słowami 

Pamięta nazwiska 

Preferuje mówienie i pisanie 

 

Lepiej reaguje na bodźce słuchowe  

i wzrokowe 

W czytaniu odpowiada za rozpoznawanie 

liter, wyrazów, zdań 

Rozpoznaje druk 

W muzyce odpowiada za rozpoznawanie nut, 

uderzenie, tempo 

Ukierunkowana na przyszłość 

Kontroluje uczucia 

Preferuje logiczne rozwiązywanie 

problemów 

Preferuje testy do wyboru 

Rzadko używa metafor i analogii 

 

Myśli o wielu rzeczach jednocześnie 

Działa elastycznie i spontanicznie 

W myśleniu i zapamiętywaniu posługuje się 

głównie wyobrażeniami 

Pamięta twarze 

Preferuje rysowanie i manipulowanie 

przedmiotami 

Lepiej reaguje na bodźce kinestetyczne(ruch 

działanie) 

W czytaniu odpowiada za rozumienie, rytm , 

płynność 

Odpowiada za pismo 

W muzyce odpowiada za rytm, płynność, obraz, 

emocje 

Ukierunkowana na chwilę obecną 

Bardziej swobodna a zakresie uczuć 

Preferuje intuicyjne rozwiązywanie problemów 

Preferuje pytania otwarte 

Często posługuje się metaforami  

i analogiami 

 

 

               Do optymalnego funkcjonowania człowieka niezbędna jest niezakłócona praca obu 

półkul oraz zapewniony nieustanny przepływ bodźców miedzy nimi. Synchronizację obu 

półkul zapewniają  właśnie ćwiczenia Gimnastyki Mózgu -  Paula Dennisona. 

 

  

        Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu zaczynamy od tzw. ćwiczeń przygotowawczych to jest od 

pewnego rutynowego stanu gotowości, który nazywamy PACE ( pozytywne, aktywne, 

klarowne, energetyczne uczenie się)  – picie wody, punkty na myślenie, ruchy naprzemienne, 

pozycja Dennisona. (Pozycja Cooca). Potem sukcesywnie wprowadzamy inne ćwiczenia 

integrujące pracę  prawej i lewej półkuli mózgu, aby uczenie przynosiło sukces. 

 

         WODA WSPOMAGA UCZENIE SIĘ 
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        Układy naszego ciała są elektryczne. Ostatecznie to przekaźnictwo elektryczne  

w układzie nerwowym sprawia, że możemy być organizmami, które odbierają wrażenia 

zmysłowe, uczą się, myślą i są aktywne. Woda uniwersalny rozpuszczalnik jest konieczna do 

owych elektrycznych transmisji i utrzymywania w naszym ciele potencjału elektrycznego. 

Tylko odpowiednio nawodniony układ nerwowy jest w stanie prawidłowo wykonywać 

funkcje przewodnictwa prądu. Najwłaściwsza jest czysta woda, wyłącznie nie gazowana. 

Pijemy ją by opływający mózg płyn mózgowo – rdzeniowy miał odpowiednie stężenie 

elektrolitów, inaczej mówiąc by nie był on zbyt gęsty i nie stawiał oporu impulsom 

elektrycznym przekazywanym z mózgu do komórek nerwowych. Oprócz poprawy 

przewodnictwa nerwowego zadaniem wody jest także współudział w budowaniu molekuł 

białkowych, a z substancji białkowo – lipidowej ( mieliny) zbudowany jest izolator komórek 

nerwowych, który je zabezpiecza. Zatem woda jako najlepszy elektrolit zapewnia efektywne 

przyswajanie, przetwarzanie i przechowywania zdobytych informacji a także sprawny 

przebieg elektrycznych i chemicznych procesów w mózgu i całym ciele. 

         W normalnych warunkach zaleca się, by każdy codziennie wypijał około 20 ml. wody na 

1 kg. wagi ciała, około jednego litra na 45 kg. wagi ciała z podwojoną lub potrojoną ilością w 

okresach stresu. 

 

OPIS ĆWICZEŃ 

 

I. ĆWICZENIA NA PRZEKRACZANIE LINII ŚRODKA 

( integrujące prawą i lewą półkulę mózgu ) 

Ruchy naprzemienne 

 podnosimy do góry prawe kolano, dotykamy go lewą ręka, następnie lewe kolano 

dotykamy go prawą ręka, 

 dotykamy lewym łokciem prawego kolana, następnie prawym łokciem lewego kolana, 

 dotykamy prawą dłonią lewej stopy ( ręka za plecami, noga zgięta  

w kolanie), a lewą dłonią prawej stopy, 

 unosimy jednocześnie lewą nogę i prawa rękę w bok do góry, 

 w leżeniu tyłem skłon tułowia w przód z jednoczesnym ugięciem  kolan- dotknięcie 

prawym łokciem lewego kolana, lewym prawego, 
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 w leżeniu przodem unoszenie do góry jednocześnie -  lewej prostej ręki  

i prawej prostej nogi ,po zmianie prawej ręki z lewą nogą. 

Ćwiczenia należy wykonywać ze skłonami i  odwracaniem głowy w kierunku  ręki. 

Działanie: usprawnia wykonywanie zajęć domowych, uczenie się, koordynację ciała przy 

zajęciach sportowych, wzmacnia oddech, powoduje wzrost energii. 

Leniwe ósemki  

Głowę trzymamy nieruchomo ale luźno. Na wysokości oczu, naprzeciw nosa wyznaczamy 

punkt, od którego rozpoczynamy kreślenie kciukiem koła w lewą stronę do góry. Po powrocie 

do punktu wyjścia zaczynamy kreślenie drugiego koła w prawa stronę ku górze. Oczy 

podążają za ruchem ręki (rysunek przypomina leżącą ósemkę ). Wielokrotnie powtarzamy ten 

ruch. Wykonujemy go raz jedną, raz drugą ręką a następnie obiema jednocześnie (ręce 

trzymamy razem kciukami tworząc X ) Odległość rąk  od oczu – u dzieci do lat 8 –na długość 

wyciągniętej ręki, powyżej 8 lat na odległość barku do łokcia. Ósemki możemy kreślić  

w przestrzeni, na plecach drugiej osoby, na ścianie, na papierze, na piasku. 

Działanie: poprawia płynność czytania, zapamiętywania, słuchania i myślenia 

jednocześnie. Stanowi znaczną pomoc w reedukacji dzieci dyslektycznych. 

 

Alfabetyczne ósemki 

Rysujemy leniwą ósemkę. Wpisujemy w nią małe pisane litery w lewej lub  

w prawej części, w zależności od kierunku pisania danej litery. Po każdej literze wykonujemy 

trzy ósemki. 

Działanie: poprawia precyzję ruchów, technikę pisania, literowania, ortografię, 

rysowanie oraz koordynację wzrokowo-słuchową. 

Rysowanie oburącz ( symetryczne bazgranie ) 

Rysujemy jednocześnie obiema rękami linie, figury, kształty ( koła, trójkąty, serce, choinkę, 

bałwana...) , z których każda rysowana jedną ręką jest lustrzanym odbiciem drugiej, 

rysowanej w tym samym czasie drugą ręka. 

Możemy rysować w powietrzu lub na kartonie. 

Działanie: poprawia pisanie i rysowanie, powoduje rozwój twórczego myślenia, zdolności 

plastycznych. Kilka minut tego ćwiczenia daje głęboką relaksację wzrokowo- ruchową. 

Słoń 
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Stajemy w rozkroku, kładziemy lewe ucho na lewym ramieniu ( wystarczająco mocno, aby 

utrzymać kartkę papieru ), a potem prostujemy lewą rękę. Przy rozluźnionych kolanach ręką 

malujemy przed sobą wzór leniwej ósemki , zaczynając od środka ( nie odrywamy głowy od 

ramienia). Oczy śledzą ruch palców. Ćwiczenie to powinno być wykonywane powoli 3-5  

lewą ręką i tyle samo prawą ręką. 

Działanie: Rozluźnia i aktywuje mięśnie grzbietu, szyi i oczu, pobudza mózg, poprawia 

pamięć, pomaga lepiej słuchać, aktywuje zmysł równowagi. Zwiększa energię i koordynuje 

przepływ informacji. Rozwija umiejętności matematyczne, jasność wypowiadania się. 

Krążenie szyją 

Głowę opuszczamy w dół, poruszamy nią bardzo powoli od jednego ramienia do drugiego. 

Oddychamy swobodnie lub nabieramy powietrza w pozycji bocznej, wydychamy przesuwając 

głowę do drugiego ramienia. Tam znów nabieramy powietrza z boku. Możemy wykonywać to 

ćwiczenie z barkami uniesionymi, następnie opuszczonymi. 

Działanie: odblokowuje przepływ krwi do mózgu, ułatwia pracę przy komputerze, uczenie 

się matematyki, zmniejsza ujemne działanie siedzenia przed telewizorem, wzmacnia głos, 

usuwa napięcie, rozluźnia. 

 

Kołyska 

Siadamy na podłodze w siadzie ugiętym, podpartym.. Nogi złączone, zgięte w kolanach, 

uniesione nad podłogę przenosimy z jednej strony na drugą. 

Działanie: rozluźnia mięśnie bioder, napięte po długotrwałym siedzeniu, jest rodzajem 

masażu dolnego odcinka kręgosłupa. Poprawia sprawność potrzebną do gier i zajęć 

sportowych, ułatwia głośne czytanie. 

Oddychanie przeponowe 

Bierzemy głęboki wdech, wypełniamy powietrzem klatkę piersiową  

i brzuch. Następnie wydychamy powietrze krótkimi dmuchnięciami, jakby się chciało 

utrzymać piórko w powietrzu. Można wykonać to ćwiczenie w pozycji leżącej. 

Działanie: Oddech jest wewnętrzną siłą organizmu. Zwiększa pojemność płuc, poprawia 

dotlenienie organizmu, rozluźnia centralny układ nerwowy. 

Rowerek 

Jedna z form ruchów naprzemiennych, wykonywana na leżąco.  Leżąc tyłem dotyka się na 

przemian prawym łokciem lewego kolana, lewym łokciem prawego. Nogi uniesione 
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wykonują przy tym ruchy płynne, podobnie jak przy jeździe na rowerze. Głowę odwracamy 

za ręką. 

Działanie: podnosi energie ciała i umysłu. 

Akumulator ( Energetyzator) 

Siadamy, kładziemy ręce przed sobą ( na biurku, na udach..). Na wdechu wyginamy się w łuk 

( zachowując kierunek od dołu ku górze), na wydechu opuszczamy głowę i robimy koci 

grzbiet - (zachowując kierunek od góry do dołu).Ćwiczenie wykonujemy płynnie  

i elastycznie. 

Działanie: pobudza cały mózg, poprawia odżywianie mózgu, wyzwala myślenie twórcze, 

odpręża, poprawia koordynację i stan energetyczny całego ciała. 

 

II POZYCJE POGŁĘBIAJĄCE 

Pozycja Dennisona 

I Faza: 

Krzyżujemy nogi, ręce wyciągamy do przodu, dłonie odwracamy na zewnątrz, a kciuki 

kierujemy do dołu. Krzyżujemy ręce, splatamy dłonie, przyciągamy do klatki piersiowej. 

Językiem dotykamy podniebienia, oczy kierujemy ku górze lub je zamykamy. 

II Faza: 

Nogi ustawiamy równolegle do siebie, dłonie łączymy opuszkami palców. Każda faza 

powinna trwać około 1 min. 

Działanie: poprawia koncentrację, stabilizuje emocje, wycisza stres, poprawia 

samopoczucie. Powoduje wzrost ambicji, poczucia własnej wartości, pozwala uniezależnić 

się od ocen otoczenia, zapewnia emocjonalną stabilność. 

Punkty pozytywne 

Końcówkami palców lekko dotykamy punktów znajdujących się między linia 

włosów a brwiami, na wypukłości czołowej. Oddychamy spokojnie, możemy 

zamknąć oczy. Ćwiczenie wykonujemy do momentu odczucia harmonijnego 

pulsowania obu dotykanych obszarów. 

Działanie: poprawia krążenie i mimikę twarzy, wpływa na racjonalne myślenie, 

odprężenie i uspokojenie, zwłaszcza wzroku, odblokowanie pamięci, poprawia 

samopoczucie ,zapewnia stabilność.  
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III ĆWICZENIA WYDŁUŻAJĄCE  

Sowa 

Mocno chwytamy prawą dłonią mięsień z lewej strony między szyją a barkiem. Zwracamy 

głowę w tę stronę. Bierzemy głęboki wdech i kierując głowę w stronę przeciwległego 

ramienia, głośno wydychamy powietrze( można naśladować glos sowy).Gdy głowa znajdzie 

się nad prawym ramieniem, ponownie bierzemy głęboki wdech i wydychając powietrze 

wracamy do punktu wyjścia. Głowę utrzymujemy na tej samej wysokości. Po trzech – 

czterech cyklach powtarzamy ćwiczenie, zmieniając układ rąk. 

Działanie: rozluźnia mięśnie barków i górną część kręgosłupa, wpływa na lepsze 

dotlenienie mózgu, poprawia koncentrację. 

 

Aktywacja ramienia 

Wyprostowaną rękę unosimy do góry. Chwytamy ją drugą ręka zza głowy poniżej łokcia i na 

wydechu naciskamy w czterech kierunkach. Ręka naciskana stawia opór. Ćwiczenie 

wykonujemy obiema rękami. 

Działanie: odpręża mięśnie barków, wzmacnia koncentrację, pobudza działanie mięśni 

ramion, poprawia charakter pisma, ortografię oraz pisanie twórcze. 

Zginanie stopy 

Siadamy, jedną nogę kładziemy na kolanie drugiej, z wdechem przyciągamy stopę w stronę 

kolana, przy wydechu opuszczamy ją w przeciwnym kierunku. Wykonujemy ćwiczenie 

trzymając rękami:  

(a) przyczep mięśni łydki 

(b) przyczep mięśni goleni z przodu 

Powtarzamy ćwiczenie zmieniając układ nóg. 

Działanie: rozluźnia mięśnie, których blokada powoduje trudności z mową, poprawia 

pamięć, koncentrację, ułatwia rozumienie i relacjonowanie tekstu. 

Pompowanie piętą 

Stoimy za krzesłem, ręce trzymamy na oparciu, robimy wykrok jednej nogi do tyłu.  

Z wdechem unosimy stopę nogi wysuniętej do tyłu na palce, z wydechem opadamy na piętę, 

uginając w kolanie nogę z przodu ( jeśli nie czuję się przy tym naciągania mięśni, należy 

zwiększyć wykrok).  
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Działanie: rozluźnia ruchowo, zwiększa motywację i gotowość ruchu, zmniejsza napięcie 

w miejscach gdzie najbardziej objawia się stres, to przywraca ruchy kręgosłupa. Następuje 

poprawa koncentracji, umiejętności matematycznych, wymowy i formułowania  wypowiedzi 

na lekcji. 

Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy, wykonywać je wolno i płynnie, następnie zmienić 

nogę – wykrok drugą nogą. 

 

Luźne skłony 

Siadamy, wyprostowane nogi krzyżujemy w kostkach. Ręce podnosimy do góry, robimy 

skłon tułowia w przód. Ruch ten wykonujemy na wydechu, kilkakrotnie przenosząc ciężar 

ciała z jednego pośladka na drugi. Ręce wraz z ciałem znajdują się po tej samej stronie. 

Powtarzamy ćwiczenie zmieniając układ nóg. 

Działanie: rozluźnia mięśnie grzbietu, wzmacnia mięśnie stawów, poprawia odżywianie i 

ukrwienie mózgu, wzmacnia koncentrację. Rozluźnia całe ciało po dłuższym siedzeniu. 

Wypady w przód 

Stajemy prosto, ręce opieramy na biodrach. Jedną nogę odstawiamy  

w bok ( stopy pod kątem 90), przy wydechu uginamy ją w kolanie (kolano nie może 

przekroczyć linii palców, przenosząc na nią ciężar ciała). Robiąc wdech, prostujemy kolano. 

Działanie: wzmacnia mięśnie bioder i poprawia postawę, wzmaga koncentrację, rozwija 

percepcję przestrzenną, relaksuje całe ciało. 

 

 

IV ĆWICZENIA ENERGETYZUJĄCE 

Woda 

Jest odpowiedzialna za gotowość mózgu do przyjmowania informacji. Człowiek powinien 

wypijać dziennie ok. 25 ml. wody na każdy kilogram masy ciała. W przypadku stresu lub 

wzmożonego wysiłku umysłowego należy pić więcej wody. 

Punkty na myślenie 

Jedną ręką masujemy dwa punkty znajdujące się pod obojczykiem  

z obu stron mostka, drugą rękę trzymamy na pępku. Układ powtarzamy zmieniając ręce. 

Działanie: doprowadzają utlenioną krew do mózgu, wzmacniają jasność umysłu, 

przywracają równowagę i stabilizację całego ciała. 
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Punkty ziemi 

Trzymamy dwa polce – wskazujący i środkowy - pod dolną wargą (możemy lekko masować), 

drugą rękę kładziemy na dole brzucha. Powtarzamy ćwiczenie zmieniając układ rąk, 

pamiętając o tym, że wzrok należy skierować w dół. 

Działanie: poprawia akumulację wzroku, jego koncentrację na przedmiocie, ułatwia 

uczenie się. 

 

Punkty przestrzeni 

Palcami jednej ręki dotykamy punkty nad górną wargą, drugą rękę kładziemy na kości 

ogonowej. Patrzymy w górę. Ćwiczenie powtarzamy zmieniając układ rąk. 

Działanie; pobudza i odświeża umysł, rozluźnia i poprawia widzenie, pomaga rozluźnić 

się i uspokoić przed egzaminem, poprawia umiejętności potrzebne do gier i zajęć 

ruchowych. 

Punkty równowagi 

Palcami jednej ręki dotykamy wypukłości za uchem i przy podstawie czaszki, druga 

trzymamy na pępku, głowa prosto. Ćwiczenie to wykonuje się w ciągu 30 s. a następnie 

zmienia się ręce. 

Działanie: poprawia koncentrację, myślenie skojarzeniowe, wyostrza zmysły, poprawia 

samopoczucie. 

Energetyczne ziewanie 

Wywołuje się ziewanie masując obiema rękami równocześnie okolice stawu skroniowo- 

żuchwowego. 

Działanie: odciąża mózg, relaksuje narząd wzroku i ośrodek twórczego myślenia, 

poprawia równowagę. 

Kapturek myśliciela 

Kciukiem i palcem wskazującym masujemy małżowinę uszną od góry do dołu, lekko ją 

rozwijając. 

Działanie: wyostrza słuch, poprawia równowagę, ułatwia uważne słuchanie  

i jasne wypowiadanie się. 
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ZESTAWY ĆWICZEŃ Z GIMNASTYKI MÓZGU 

Zestaw 1.  

1. Krążenie szyją. Głowę opuszczamy w dół, poruszamy nią bardzo powoli od jednego 

ramienia do drugiego. Oddychamy swobodnie lub nabieramy powietrza w pozycji bocznej, 

wydychamy przesuwając głowę do drugiego ramienia. Tam znów nabieramy powietrza  

z boku. Możemy wykonywać to ćwiczenie z barkami uniesionymi, następnie opuszczonymi. 

2. Aktywacja ramienia. Wyprostowaną rękę unosimy do góry. Chwytamy ją drugą ręka 

zza głowy poniżej łokcia i na wydechu naciskamy w czterech kierunkach. Ręka naciskana 

stawia opór. Ćwiczenie wykonujemy obiema rękami. 

3. Luźne skłony. Siadamy, wyprostowane nogi krzyżujemy w kostkach. Ręce podnosimy 

do góry, robimy skłon tułowia w przód. Ruch ten wykonujemy na wydechu, kilkakrotnie 

przenosząc ciężar ciała z jednego pośladka na drugi. Ręce wraz z ciałem znajdują się po tej 

samej stronie. Powtarzamy ćwiczenie zmieniając układ nóg. 

4. Wypady w przód. Stajemy prosto, ręce opieramy na biodrach. Jedną nogę odstawiamy  

w bok ( stopy pod kątem 90), przy wydechu uginamy ją w kolanie  

(kolano nie może przekroczyć linii palców, przenosząc na nią ciężar ciała). Robiąc wdech, 

prostujemy kolano. 

5. Oddychanie przeponowe. Bierzemy głęboki wdech, wypełniamy powietrzem klatkę 

piersiową i brzuch. Następnie wydychamy powietrze krótkimi dmuchnięciami, jakby się 

chciało utrzymać piórko w powietrzu.  

Zestaw 2.  

1. Słoń. Stajemy w rozkroku, kładziemy lewe ucho na lewym ramieniu 

( wystarczająco mocno, aby utrzymać kartkę papieru ), a potem prostujemy lewą rękę. Przy 

rozluźnionych kolanach ręką malujemy przed sobą wzór leniwej ósemki , zaczynając od 
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środka ( nie odrywamy głowy od ramienia). Oczy śledzą ruch palców. Ćwiczenie to powinno 

być wykonywane powoli 3-5 razy lewą ręką i tyle samo prawą ręką. 

2. Akumulator ( Energetyzator). Siadamy, kładziemy ręce przed sobą  

(na biurku, na udach..). Na wdechu wyginamy się w łuk ( zachowując kierunek od dołu ku 

górze), na wydechu opuszczamy głowę i robimy koci grzbiet  -(zachowując kierunek od góry 

do dołu). Ćwiczenie wykonujemy płynnie i elastycznie. 

3. Ruchy naprzemienne. Dotykamy lewą dłonią prawej stopy ( ręka za plecami,  

noga zgięta w kolanie ), a prawą dłonią lewej stopy. 

4. Rysowanie oburącz ( symetryczne bazgranie ). Rysujemy jednocześnie 

( w powietrzu) obiema rękami linie, figury, kształty ( koła, trójkąty, serce, choinkę, 

bałwana...) , z których każda rysowana jedną ręką jest lustrzanym odbiciem drugiej, 

rysowanej w tym samym czasie drugą ręka. 

5. Punkty pozytywne. Końcówkami palców lekko dotykamy punktów znajdujących się 

między linia włosów a brwiami, na wypukłości czołowej. Oddychamy spokojnie, możemy 

zamknąć oczy. Ćwiczenie wykonujemy do momentu odczucia harmonijnego pulsowania obu 

dotykanych obszarów. 

Zestaw 3. 

1. Sowa. Mocno chwytamy prawą dłonią mięsień z lewej strony  

między szyją a barkiem. Zwracamy głowę w tę stronę. Bierzemy głęboki wdech i kierując 

głowę w stronę przeciwległego ramienia, głośno wydychamy powietrze( można naśladować 

głos sowy).Gdy głowa znajdzie się nad prawym ramieniem, ponownie bierzemy głęboki 

wdech i wydychając powietrze wracamy do punktu wyjścia. Głowę utrzymujemy na tej samej 

wysokości. Po trzech – czterech cyklach powtarzamy ćwiczenie, zmieniając układ rąk. 

2. Kołyska. Siadamy na podłodze w siadzie ugiętym, podpartym..  

Nogi złączone, zgięte w kolanach, uniesione nad podłogę przenosimy z jednej strony na 

drugą. 

3. Rowerek.. Jedna z form ruchów naprzemiennych, wykonywana na leżąco. 

 Leżąc tyłem dotyka się na przemian prawym łokciem lewego kolana, lewym łokciem 

prawego. Nogi uniesione wykonują przy tym ruchy płynne, podobnie jak przy jeździe na 

rowerze. Głowę odwracamy za ręką. 
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4. Wypady w przód. Stajemy prosto, ręce opieramy na biodrach. Jedną nogę odstawiamy  

w bok ( stopy pod kątem 90), przy wydechu uginamy ją w kolanie (kolano nie może 

przekroczyć linii palców, przenosząc na nią ciężar ciała). Robiąc wdech, prostujemy kolano. 

5. Energetyczne ziewanie. Wywołuje się ziewanie masując obiema rękami równocześnie 

okolice stawu skroniowo- żuchwowego. 

 

 

 

ĆWICZENIA GIMNASTYKI MÓZGU USPRAWNIAJĄ: 

 Pamięć krótko i długotrwałą  

 Koncentrację i zdolności skupienia uwagi  

 Koordynacje ruchową  

 Funkcje grafomotoryczne: kaligrafia, krzywe pismo  

 Proces pisania i czytania (pisania twórczego)  

 Spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania i rozumienia symboli, koordynację 

wzrokowo-ruchową  

 Proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie  

 Rozumienie ze słuchu, pisanie ze słuchu, umiejętność wykonywania poleceń  

 Wymowę oraz wpływają na zdolność poprawnego formowania myśli, abstrakcyjne 

myślenie  

 Zdolności matematyczne (tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)  

 Umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem  

 Pełniejsze rozumienie sytuacji społecznych i rozwiązywanie problemów.  

EFEKTY REGULARNEGO  STOSOWANIA ĆWICZEŃ  

GIMNASTYKI MÓZGU    (min. przez 4 tyg.) to m.in.: 

 Poprawa koncentracji na wykonywanych zadaniach   

 Poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej 

 Poprawa oddychania 

 Poprawa umiejętności wysławiania się, czytania i rozumienia, liczenia  
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 Zapamiętywania cyfr, słuchania, formowania myśli, pisania  

 Pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z dysleksją, dysgrafią i dysortografią, 

literowanie, ortografia, twórcze pisanie  

 Zwiększanie zdolności manualnych  

 Uaktywnianie lewej półkuli mózgu, odpowiedzialnej za umiejętności  

 Synchronizacja współpracy obu półkul mózgowych  

 Ponadto: usuwają zmęczenie, energetyzują, odprężają i relaksują 

 Pomagają w łagodzeniu stresów  

 

 

Wykorzystanie ćwiczeń gimnastyki mózgu w procesie dydaktycznym 

 

 

Wpływ ćwiczeń na umiejętności uczniów 

 

Rodzaje ćwiczeń 
 

Płynne czytanie z przekroczeniem linii środkowej 

 punkty na myślenie 

 ruchy naprzemienne 

 leniwa ósemka 

 wodzenie wzrokiem przy 

wykonywaniu w/w ćwiczeń 

 

 

Głośne czytanie ze zrozumieniem  

i ekspresja oraz interpretacja tekstu 

 ruchy naprzemienne 

 krążenie szyją 

 oddychanie przeponowe 

 kołyska 

 energetyczne ziewanie 

 

Przesuwanie wzrokiem po kolumnach – umiejętności 

organizacyjne / ortografia, arytmetyka 

 punkty ziemi 

 punkty przestrzeni 

 punkty równowagi 

 

 

Odpowiedzi z opanowaniem tekstu 

 pompowanie piętą 

 zginanie stopy 

 wypady w przód 

 

 

Pisanie i rysowanie / koordynacja wzrokowo - 

ruchowa 

 leniwa ósemka 

 alfabetyczne ósemki 

 rysowanie oburącz 

 

 

Rysowanie twórcze i ekspresyjne 

 zginanie stopy 

 pompowanie pietą 

 energetyczne ziewanie 

 

  sowa 
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Pisanie ze słuchu - ortografia  słoń 

 kapturek myśliciela 

 

 

Pisanie twórcze – wyrażanie słowami przeżyć i 

doznań 

 leniwa ósemka 

 alfabetyczne ósemki 

 rysowanie oburącz 

 zginanie stopy 

 pompowanie piętą 

 energetyczne ziewanie 

 

 

Uważne słuchanie i jasne wypowiadanie się 

 kapturek myśliciela 

 ruchy naprzemienne 

 słoń 

 pozycja Dennisona 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności matematycznych 

 rysowanie oburącz 

 krążenie szyją 

 słoń 

 kapturek myśliciela 

 sowa 

 pompowanie piętą 

 luźne skłony 

 

 

Samodzielne uczenie się – ćwiczenia wstępne przed 

przystąpieniem do uczenia się, uczenie się na pamięć  

oraz powtarzanie 

 ruchy naprzemienne 

 krążenie szyją 

 punkty równowagi 

 punkty pozytywne 

 sowa 

 słoń 

 

 

Ćwiczenia wspomagające koncentrację 

 ruchy naprzemienne 

 sowa 

 aktywna ręka 

 zginanie stopy 

 pompowanie piętą 

 luźne skłony 

 wypady 

 

 

Ćwiczenia ułatwiające płynne czytanie 

 / ciche / oraz rozumienie i zapamiętywanie 

czytanego tekstu 

 leniwa ósemka 

 ruchy naprzemienne 

 sowa 

 aktywna ręka 

 zginanie stopy 

 pompowanie piętą 

 luźne skłony 

 wypady 

 

 

Ćwiczenia przed klasówką, testami, egzaminem 

 woda 

 ruchy naprzemienne 
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 leniwa ósemka 

 rysowanie oburącz 

 oddychanie przeponowe 

 zginanie stopy 

 punkty ziemi 

 punkty przestrzeni 

 punkty równowagi 

 punkty pozytywne 

 pozycja Dennisona 

 

Ćwiczenia wyzwalające myślenie twórcze 

 ruchy naprzemienne 

 sowa 

 aktywna ręka 

 zginanie stopy 

 pompowanie piętą 

 luźne skłony 

 wypady 

 

Inne umiejętności 

 

 

Podróżowanie środkami lokomocji 

  leniwa ósemka 

 pozycja Dennisona 

 punkty równowagi 

 punkty pozytywne 

 krążenie szyją 

 

 

Koordynacja całego ciała w sporcie 

 i zabawach ruchowych 

 ćwiczenia naprzemienne 

 punkty równowagi 

 kołyska 

 punkty przestrzeni 

 akumulator 

 

 

Sprawność obsługi komputera 

 woda 

 pozycja Dennisona 

 krążenie szyją 

 

 

Obraz własnego ja 

 punkty pozytywne 

 pozycja Dennisona 

 punkty równowagi 

 

 
 

 

Zakończenie 

 

        Jedną z pionierek GM jest dr Carla Hannaford – najzdolniejsza uczennica Paula 

Dennisona: utytułowany neurofizjolog z blisko trzydziestoletnim stażem pedagogicznym, 

prowadząca wykłady na całym świecie. W swojej książce pt Zmyślne ruchy, które doskonalą 
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umysł pisała: „ szkoły i wszelkie miejsca, gdzie ktoś się czegoś uczy,  od przedszkoli do 

szkolenia w firmie, to oczywiste miejsce  na wykorzystanie GM. Nie zdarzyło mi się, aby 

ćwiczenia wykonywane przez różne grupy ludzi, w różnym wieku i o różnych profesjach nie 

przyniosły sukcesu jeszcze bardziej efektywnego uczenia się. Pomagają one osobom młodym 

w przygotowaniu się do uczenia, a starszym zachowaniu aktywnego myślenia i pamięci. Ale 

najbardziej znaczące przykłady poprawy po gimnastyce mózgu, których byłam świadkiem, 

zachodziły i zachodzą u dorosłych i dzieci, którzy zostali określeni jako:” niewyuczalni”,”  

z zaburzeniami koncentracji wraz z nadpobudliwością,” upośledzeniem emocjonalnym”,  

z zespołem Downa. Gimnastyka Mózgu jest : niefarmakologiczna, prosta i bardzo efektywna. 

Zachowuje ona dobre zgranie układu umysł – ciało i pomaga wszystkim w ogólnym uczeniu 

się i rozumieniu”. 


