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„Ruch jest drzwiami do uczenia się”  

  Paul Dennison 

"Ruch jest łącznikiem pomiędzy myślą i czynem"   

Maria Montessori 

 

Kinezjologia edukacyjna (Gimnastyka mózgu) – co to takiego? 

 Kinezjologia edukacyjna określana jest często mianem "gimnastyki 

mózgu".  

 To metoda, która polega na wykorzystaniu ruchów ciała do poprawiania 

zdolności uczenia. 

 Opiera się na założeniu, że uczenie się nie jest procesem odbywającym 

się wyłącznie w głowie.  

 Istotą "gimnastyki mózgu" jest za pomocą prostych ćwiczeń ruchowych 

pobudzić różne obszary mózgu, tak aby w efekcie powstało jak najwięcej 

połączeń między neuronami, co przyczynia się do większej plastyczności 

mózgu i zwiększenia możliwości uczenia się.  

 Ćwiczenia może wykonywać każdy, w każdym wieku, o każdej porze.  

 Ćwiczenia te usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują 

napięcia wywołane stresem, podnoszą energię. 

 Wiele osób spontanicznie wspomaga myślenie ruchem, np. chcąc sobie 

coś przypomnieć lub ucząc się nowego materiału chodzą w jakąś stronę      

i z powrotem.  

 Kinezjologia edukacyjna w około 80-ciu krajach została uznana za istotną 

metodę wspierającą proces uczenia się. W Polsce też  jest coraz bardziej 

popularna. 

 Metoda „Gimnastyka Mózgu” stworzona przez Dennisonów ma na celu 

ułatwić radzenie sobie ze stresem i zapobieganie mu. 

 

Kim był twórca tej metody…… 

 Jej twórcą jest dr Paul Dennison - pedagog, psycholog i filozof. 

 Opracował swą metodę ponad trzydzieści lat temu. 

 Sam będąc dyslektykiem poszukiwał związków między rozwojem 

fizycznym, sprawnością ruchową, a rozwojem mowy oraz zdolności 

czytania i pisania.  

 Całe swoje życie zawodowe poświęcił pracy pedagogicznej oraz 

badaniom nad pracą mózgu.  

 Wynikiem tych badań stało się opracowanie prostych ćwiczeń fizycznych 

poprawiających konkretne sprawności umysłowe. 

 Przez wiele lat pomagał dzieciom i dorosłym przezwyciężać ich problemy 

w uczeniu się, opierając się na opracowanej przez siebie i swoją żonę 

Gail metodzie. 



Warto wiedzieć…  

Współczesne nawyki społeczne:  

 spędzanie dużej ilości czasu przed telewizorem lub przy komputerze, 

  w szkole wymaga się dużej pracy umysłowej przy minimalnym 

wykorzystaniu ruchu, 

 stresy, lęki i frustracje  

blokują radość ze zdobywanej wiedzy, hamują rozwój i twórcze myślenie.  

Ciało napina się i blokuje przepływ informacji.  Skutkiem jest ograniczenie 

możliwości poznawczych.  

Ratunkiem na taką sytuację może być kinezjologia edukacyjna  

i wykonywanie odpowiednio dobranych ćwiczeń.  

 

 Stosując proponowane ćwiczenia na przekroczenie linii środka, 

energetyzujące, rozciągające, relaksujące, można znacznie poprawić 

umiejętności komunikacji, organizacji i koncentracji. 

 

Gimnastykę mózgu rozpoczynamy od ćwiczeń wstępnych.  

 

Na ćwiczenia wstępne składają się kolejno:  

 

1. Woda  

Woda to doskonały przewodnik energii elektrycznej.              

Jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu 

nerwowego. Wspomaga oddychanie rozpuszczając tlen            

i wprowadzając go do krwi, dodaje energii, co w rezultacie 

wspomaga proces uczenia się.  Pij wodę podczas przerw            

w szkole, w domu czy w każdym innym miejscu.  

 

2. Punkty na myślenie  

Masuj palcami jednej ręki dwa wgłębienia pod kością 

obojczykową po obu stronach mostka. Dłoń drugiej ręki 

połóż na pępku. Masuj te punkty przez około 20 – 30 

sekund. Następnie zamień ręce miejscami i powtórz 

ćwiczenie. Możesz również masować każdy punkt 

oddzielnie. 

 

3. Ruchy naprzemienne 

Wykonuj ruchy naprzemienne – podnieś prawe kolano 

i dotknij go lewą dłonią lub łokciem, następnie lewe 

kolano i prawa dłoń lub łokieć. Wykonuj to ćwiczenie 

wolno, bądź świadomy ruchu, który wykonujesz. Zrób 

to 5 razy na każdą stronę. To ćwiczenie daje dużo 

radości, zwłaszcza, gdy wykonuje się je przy muzyce. 

 

 

4. "Pozycja Dennisona"  

Wyciągnij ręce przed siebie, skieruj kciuki w dół, 

skrzyżuj ręce, spleć dłonie i przyciągnij je do siebie. 

Skrzyżuj nogi. Język połóż na podniebieniu. Oddychaj 

powoli. Ćwicz tak 1 min. Ustaw stopy równolegle. 

Połącz razem opuszki palców obu dłoni i oddychaj 

luźno i głęboko. Ćwicz tak następną minutę.  

 



Po wykonaniu ćwiczeń wstępnych możemy wykonywać bardzo wiele innych 

ćwiczeń wspomagających konkretne umiejętności.  

Oto niektóre z nich 

I. WYMIAR LATERALNOŚCI – lewa i prawa półkula 

Ćwiczenia z wymiaru lateralnego to ćwiczenia na przekraczanie linii środka. 

Ćwiczenia te w efekcie ułatwiają uczenie się czytania i pisania. Lepsza staje się 

również koordynacja całego ciała.  

Do nich P. Dennison zaliczył:  ćwiczenia naprzemienne, leniwe ósemki,                

rysowanie oburącz, ósemki alfabetyczne, „słoń”, krążenie szyją, kołyska,                 

oddychanie przeponowe, rowerek, akumulator. 

Leniwe ósemki 

Rysuj w powietrzu, na dużym arkuszu papieru lub na 

tablicy dużą „leniwą ósemkę”. Rozpocznij od środka              

i rysuj w stronę lewą do góry. Trzymaj głowę prosto. 

Oczami podążaj za leniwą ósemką. Ćwiczenie powtórz 

co najmniej trzy razy oddzielnie każdą ręką, następnie 

obydwiema rękami jednocześnie.  

 

 

Rysowanie oburącz 

Rozpocznij od dowolnego „bazgrania” obydwiema 

rękoma naraz. Rysuj flamastrem lub kredą 

symetryczne formy: na zewnątrz, do środka, w dół,    

w górę. Możesz rysować w ten sam sposób                

w powietrzu, a także z partnerem, który może 

naśladować twoje ruchy. 

 

Alfabetyczne ósemki 

Jeżeli jest jakaś litera, której pisownie chciałbyś 

poprawić to rysuj „Leniwe ósemki” kilka razy                  

i wpisuj w ich kształt litery. Napisz każdą 

literkę, wyraźnie nakładając ja na jedną lub 

drugą stronę ósemki.  

 

 

Słoń 

Przyłóż jedno ucho do ramienia wyprostowanej ręki 

(tak mocno żeby utrzymać kawałek papieru pomiędzy 

uchem a ramieniem). Wyprostowana ręka jest jakby 

trąbą. Rysuj nią w powietrzu leniwą ósemkę . Zacznij 

od środka i poruszaj się w lewą stronę do góry, 

balansuj przenosząc ciężar ciała z jednej nogi na 

drugą, uginając je lekko w kolanach. Wykonaj to samo 

ćwiczenie dla drugiej ręki. 

 

Krążenie szyją 

Opuść głowę w dół. Poruszaj powoli głową z lewej 

strony na prawą i z powrotem, cały czas mając brodę 

przylegającą do ciała. Oddychaj głęboko podczas 

ruchu. 

 

 



Kołyska 

Usiądź na podłodze. Odchyl się do tyłu, ręce ugnij                

w łokciach i podeprzyj się na przedramionach. 

Wykonuj ruchy zgiętymi w kolanach nogami                      

z jednej strony na drugą próbując kreślić                           

w powietrzu leniwą ósemkę. Poprzez kołysanie 

rozluźnij mięśnie bioder. 

 

 

Oddychanie brzuszkiem 

 

Połóż ręce na brzuchu. Weź wdech przez nos                          

i rozpocznij długi wydech, wypuszczając powietrze 

krótkimi dmuchnięciami przez lekko otwarte usta. 

Oddychaj powoli, „nadmuchując” brzuch jak balon 

(poczuj jak twoje ręce się poruszają). Powtórz to 

głębokie oddychanie kilka razy. 

 

 

 

Ruchy naprzemienne na leżąco – rowerek 

 

Połóż się na podłodze, podtrzymaj głowę rękoma.          

Rób ruchy naprzemienne - dotykaj łokciem 

przeciwległego kolana; trzymaj szyję rozluźnioną , 

oddychaj rytmicznie. Wyobraź sobie X łączący twoje 

biodra i ramiona. Wykonaj to ćwiczenie bardzo powoli 

kilkanaście razy. 

Akumulator 

Usiądź wygodnie na krześle. Połóż ręce na blacie 

stolika lub na udach. Zrób wdech i poczuj jak twój 

oddech płynie do góry po linii środkowej tułowia; 

unoś kolejno najpierw czoło, potem szyję i na końcu 

barki i plecy. Ruch powrotny: na wydechu zginaj 

głowę w kierunku klatki piersiowej, czoło kieruj                  

w dół i opuszczaj tułów do dołu. Powtórz wszystko 

kilka razy. 

 

II. WYMIAR KONCENTRACJI - ćwiczenia rozciągające 

Druga grupa to ćwiczenia rozciągające i wydłużające mięśnie, które mają na celu 

zminimalizować wpływ stresu, a tym samym poprawić koncentrację uwagi. 

Ćwiczenia z wymiaru koncentracji to ćwiczenia wydłużające i rozciągające. Oto 

one:  sowa, aktywna ręka, zginanie stopy, pompowanie piętą, luźne skłony,    

wypady w przód. 

 

Sowa 

Lewą ręką chwyć mocno mięśnie barku z prawej strony, 

odwróć głowę maksymalnie w prawą stronę, zrób wdech 

i zacznij wydychać powietrze przy jednoczesnym, 

powolnym obracaniu głowy w lewą stronę, utrzymując 

brodę na jednym poziomie. Powtórz ten ruch kilka razy. 

Wykonaj to samo ćwiczenie z drugim ramieniem. W 

trakcie naśladuj głos sowy, koncentrując się na słuchaniu 

swojego głosu, a oczy wodzisz po linii horyzontalnej. 

 



Aktywna ręka 

To ćwiczenie może być wykonywane w pozycji 

stojącej, lub siedzącej. Podnieś wyprostowaną rękę do 

góry i chwyć ja drugą ręką. Podniesiona ręka stawia 

opór ręce trzymającej. Oporuj na wydechu, licząc do 

ośmiu, w czterech kierunkach: w stronę głowy, w bok, 

do przodu i do tyłu. Powtórz wszystko zmieniając ręce. 

 

 

Zginanie stopy 

Usiądź. Prawą, zgiętą stopę na wysokości kostki 

połóż na lewym udzie. Lewą ręką chwyć mocno za 

ścięgno Achillesa, a drugą ręką od strony bocznej tę 

samą nogę pod kolanem. Kiedy bierzesz wdech 

zginaj powoli stopę, a przy wydechu prostuj nogę. 

Ćwiczenie to wykonuj w pełnym zakresie ruchu, 

bardzo powoli. Po zakończeniu to samo na drugą 

nogę. Ćwiczenie to powtarza 6 -8 razy. 

 

Pompowanie pietą 

Stań w pozycji wyprostnej, odstaw nogę do tyłu, 

stawiając ją na palcach. W pozycji wyjściowej pięta              

z tyłu jest uniesiona, a ciężar ciała spoczywa na nodze 

przedniej. Na wydechu zginaj w kolanie nogę stojącą               

z przodu, a piętę tylnej próbuj postawić na podłodze. 

Zmień nogi. 

 

Luźne skłony 

Usiądź wygodnie, skrzyżuj proste nogi w kostkach, 

pochyl się głęboko do przodu, wyciągając ręce przed 

siebie. Z opuszczoną głowa sięgaj rękoma jak najdalej 

przed siebie. Kołysz rękoma na boki. Wydech wykonuj 

wraz ze skłonem, wdech gdy ramiona i tułów podnoszą 

się. Ćwiczenie wykonaj kilka razy, następnie zmień 

układ nóg. 

 

 

Wypady 

Stań z szeroko rozstawionymi nogami. Na wydechu 

nogę wykroczną zegnij w kolanie i przenieś ciężar ciała 

na piętę tej nogi. Drugą nogę trzymaj prosto. Pogłębiaj 

wypad. Na wdechu powróć do pozycji wyjściowej. 

Ćwiczenie powtórz kilka razy. Następnie powtórz cały 

układ w drugą stronę. 

 

III. WYMIAR STABILNOŚCI - ćwiczenia energetyzujące 

Następna grupa to ćwiczenia energetyzujące ciało, czyli zapewniające odpo-

wiednią szybkość impulsów nerwowych przesyłanych między komórkami ner-

wowymi. Ćwiczenia z tej grupy regulują odpowiedni rozkład energii w ciele,                 

a tym samym powodują wyciszenie lub zwiększenie motywacji do osiągnięcia 

celu. 

W skład ćwiczeń z wymiaru stabilności wchodzą ćwiczenia energetyzujące i są 

to:  punkty aktywizujące myślenie, punkty równowagi, ziewanie na energię,  

kapturek myśliciela, pozycja Dennisona (Cooka), popijanie wody. 



Punkty równowagi 

Dotknij palcami jednej ręki punkt równowagi – 

wyrostek kości za uchem i trzymaj go delikatnie. Drugą 

rękę umieść na pępku. Zamień ręce i powtórz to samo 

ćwiczenie przez około 30 sekund. Dobrze jeśli poczujesz 

pulsowanie pod palcami. Oddychaj spokojnie. 

 

 

 

Energetyczne ziewanie 

 

Połóż palce obu rąk na połączeniu żuchwy i szczęki, 

możesz poczuć te miejsca w czasie otwierania i 

zamykania szeroko ust. Udawaj, że ziewasz. Masuj 

obszary znajdujące się ponad górnymi i dolnymi 

zębami trzonowymi. Zauważysz, że to udawane 

ziewanie zmieni się w prawdziwe. Wykonaj to 

ćwiczenie 3 – 6 razy. 

 

 

 

Kapturek myśliciela 

Chwyć palcami brzegi małżowiny usznej i odwijaj je na 

zewnątrz, zaczynając od góry i kończąc na dolnych 

płatkach. Masuj jednocześnie oboje uszu. Wykonaj to 

3 – 5 razy. Na koniec rozciągnij uszy we wszystkich 

kierunkach. 

Punkty pozytywne 

Dwoma palcami bardzo delikatnie dotknij punktów na czole, 

które znajdują się dokładnie nad oczami, w połowie 

odległości pomiędzy linią włosów i brwiami. Pomyśl                      

o czymś, lub skup się na sytuacji stresowej. Zamknij oczy, 

oddychaj spokojnie do momentu, aż poczujesz, że napięcie 

minęło, następnie rozluźnij ciało. 

wspomagają: rozumienie, kreatywne myślenie, komunikację, pewność siebie, 

rozluźnienie myśli i ciała, nastawienie na pozytywne zmiany 

 

Punkty przestrzeni 

Palcami jednej ręki masuj punkt nad ustami. Połóż drugą 

dłoń na kości krzyżowej. Podczas wykonywania tego 

ćwiczenia patrz do góry. Wykonuj je przez około 30 

sekund i oddychaj powoli. Zamień ułożenie rąk i powtórz 

masaż. 

wspomagają: motywację, organizację 

 

Punkty ziemi 

Końcami palców jednej ręki masuj punkt pod dolną wargą. 

Dłoń drugiej ręki połóż na górnej części kości łonowej. 

Wykonuj to ćwiczenie około 30 sekund ze wzrokiem 

skierowanym w dół. Oddychaj powoli i głęboko. Powtórz 

masaż zmieniając ułożenie rąk. 

wspomagają: czytanie, wzrokowe nawyki 

 



  



Poćwicz….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapraszam do zabawy….. 

WESOŁE LENIWE ÓSEMKI  

Narysuj rysunek w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem leniwej 

ósemki  

RADOSNE BAZGROŁY  

Narysuj rysunek malowany oburącz w dowolnej technice plastycznej 

Zachęcam Was do zabawy!  

Zdjęcia wykonanych prac proszę przesyłać też na mój adres mailowy: 

buglewiczedyta@gmail.com 

Postaram się żeby zostały umieszczone na stronie szkoły. 
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