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1. Opis problematyki projektu oraz diagnoza grupy docelowej 
 

Wraz ze zmianami demograficznymi pojawia się problem przystosowania przestrzeni miejskiej do 

rzeczywistych, zmieniających się w czasie potrzeb użytkowników. Z dostępnych prognoz wynika, że 

w wielu krajach, w tym w Polsce, najbliższe lata będą charakteryzowały się demograficznie 

największym przyrostem ludności w segmencie osób 65 letnich i starszych. Wraz z wiekiem obniża 

się sprawność ruchowa i intelektualna oraz zdolność orientacji przestrzennej. Ponad 70% osób 

niepełnosprawnych to te, które ukończyły 50 rok życia. Obniżenie sprawności fizycznej i umysłowej 

w grupie ludzi starszych, jest często spowodowane także schorzeniami takimi jak choroba Parkinsona 

czy Alzheimer. Największym zagrożeniem w grupie osób w wieku produkcyjnym oraz 

poprodukcyjnym – podeszłym i starczym są skutki chorób układu krążenia. Statystycznie, co roku 70 

tys. Polaków doznaje udaru mózgu – co prowadzi do upośledzenia jego czynności na skutek 

niedokrwienia lub wylewu krwi do mózgu, z których większość prowadzi do poważnego uszczerbku 

na zdrowiu i trwałej niepełnosprawności. Istotny problem to także stwardnienie rozsiane. Wg statystyk 

w Polsce choruje na nie ok. 60tys. osób, głównie w wieku produkcyjnym, które zagrożone są 

wykluczeniem z życia społecznego szczególnie ze względu na postępującą trudność w poruszaniu się. 

Opisane schorzenia wymagają ciągłej rehabilitacji dla utrzymania sprawności chorego na poziomie 

zapobiegającym utracie samodzielności i wykluczeniu społecznemu. Proponowane rozwiązanie 

stanowi stworzenie odpowiedniego środowiska zamieszkania dającego możliwość przeprowadzania 

ćwiczeń w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, na zewnątrz, ale w bezpiecznym 

otoczeniu terenów rekreacyjnych. Tworzenie ścieżek moto-sensorycznych - przyjaznych miejsc 

profilaktyki i rehabilitacji w przestrzeni wnętrz urbanistycznych zespołów mieszkaniowych, 

wpłynęłoby pozytywnie na kształtowanie i utrzymanie sprawności oraz jakości życia mieszkańców. 

Opracowanie stanowisk, zaplanowanie i budowa ścieżki wymaga wiedzy eksperckiej i doświadczenia, 

aby oferta spełniała zakładane cele. Nieumiejętnie dobrane, nieopisane lub niedopracowane 

stanowiska mogą być nie tylko nieskuteczne, ale wręcz stwarzać skutek negatywny i stanowić 

zagrożenie. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom, zaproponowano rozwiązanie polegające na opracowaniu modelu – 

projektu architektoniczno-urbanistycznego ścieżki moto-sensorycznej w zamierzeniu elementu 

służącemu treningowi w otwartej przestrzeni miejskiej w pobliżu miejsca zamieszkania. Zawiera ono 

wszystkie niezbędne założenia i wskazania dla podmiotów chcących stworzyć/zbudować ścieżkę. 

Rozwiązanie zakłada również opracowanie instruktaż dla użytkowników i ich opiekunów – jak 

efektywnie i bezpiecznie korzystać ze ścieżki. 

1.1. Grupa docelowa - beneficjenci treningu na ścieżce moto-sensorycznej  
Projekt “Ścieżka moto - sensoryczna” adresowany jest do osób w wieku senioralnym oraz do osób 

które na skutek choroby bądź urazu doświadczają ograniczeń w zakresie sprawności ruchowej.  

Osoby tracące pełną sprawność fizyczną mogą odczuwać lęk przed sytuacjami wymagającymi 

przemieszczania, używania środków komunikacji zbiorowej (koordynacja ruchowa przy wsiadaniu i 

wysiadaniu, utrzymanie równowagi przy zakrętach i nagłym hamowaniu) oraz w sytuacjach 

konieczności szybkiego i sprawnego przejścia z punktu A do punktu B, tak jak w przypadku 

przekraczania przejścia dla pieszych. Lęk dotyczący poradzenia sobie w konkretnej sytuacji 

wymagającej przemieszczenia się bądź lęk przed kolejnym urazem lub niepowodzeniem sprawiają, że 

osoby z grupy mogą ograniczać zasięg swojej aktywności do obszarów znajdujących się blisko ich 

miejsca zamieszkania, stopniowo rezygnować z udziału w życiu społecznym i kulturalnym. 
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Ograniczenia ruchowe mogą wiązać się także ze stopniową utratą samodzielności w czynnościach 

codziennych, takich jak zakupy. 

Poza osobami w wieku senioralnym i osobami, które doświadczyły choroby, do grupy docelowej 

ścieżki moto – sensorycznej można zaliczyć dzieci. Ze względu na różnorodność proponowanych 

rozwiązań ścieżka moto - sensoryczna może okazać się świetnym miejscem do ćwiczenia elementów 

treningu integracji sensorycznej, poprzez obecność stanowisk odnoszących się do motoryki małej, 

motoryki dużej oraz stanowisko wymagających koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

Z kolei, ścieżki moto – sensoryczne mogą stanowić miejsce relaksu i treningu dla osób 

zestresowanych i narażonych na siedzący tryb pracy.  

Należy dodać, że poprzez atrakcyjność formy ścieżki moto – sensorycznej może ona stanowić obiekt 

zainteresowania osób w każdym wieku, stając się miejscem spotkań i spędzania czasu. 

Beneficjentami treningu na ścieżce moto-sensorycznej są osoby zależne, obciążone przewlekłymi 

schorzeniami, chcące utrzymać lub w miarę możliwości poprawić swój komfort życia, wymagające 

zintegrowanej opieki rehabilitacyjnej. Nierzadko zdarzają się sytuacje, w których takie osoby nie 

posiadają odpowiednich warunków do tego, aby kontynuować program terapeutyczny poza 

specjalistycznymi ośrodkami zajmującymi się fizjoterapią. Taki stan rzeczy przekłada się na 

obniżający się poziom sprawności i regresję w stosunku do efektów, które zostały osiągnięte podczas 

pracy z fizjoterapeutą. Tym szczególniej ścieżka moto-sensoryczna stanowi odpowiednik 
przydomowej sali do ćwiczeń i pozwala na płynną kontynuację treningu strategii motorycznych.  

Bodźce sensoryczne, które oferuje model ścieżki, są szczególnie pożądane w przypadku osób 

obciążonych neurologicznie np. po przebytym udarze mózgu. Jest to istotny element, gdyż osoby 

dotknięte skutkami udaru nierzadko doświadczają zaburzeń poznawczych (m.in. problemy z pamięcią, 

rozumieniem, mową). Doświadczając pozytywnych bodźców i co istotne, powtarzając pewne 

schematy psychoruchowe, istnieje szansa na wzbudzenie zjawiska plastyczności prowadzącego do 

odzyskania częściowej lub całkowitej sprawności. 

Choć o integracji senso-motorycznej mówi się częściej w kontekście dzieci, to odgrywa ona istotna 

rolę także u osób dorosłych obciążonych neurologicznie. W ramach terapii integracji senso-

motorycznej  wykonuje się różnorodne czynności, które stymulują układ nerwowy i pomagają 

zintegrować bodźce dochodzące do ciała, z których przetwarzaniem ma się trudność. Zaproponowana 

ścieżka odpowiada założeniom integracji sensomotorycznej i w pewien sposób oswajać użytkownika z 

bodźcami, które są dla niego drażniące. Przykładem może być tutaj osoba po przebytym udarze 

mózgu, która wykazuje nadwrażliwość na zapachy pojawiające się w jej otoczeniu, wywołując 

pozytywne lub częściej negatywne reakcje organizmu (np. nudności, zawroty głowy). Zdrowy 

człowiek, w przypadku ekspozycji na tego rodzaju bodźce, pozostaje obojętny, a ewentualna reakcja 

autonomicznego układu nerwowego nie jest tak wygórowana. W założeniach ścieżki moto-

sensorycznej przewiduje się stopniową ekspozycję użytkownika na aromaterapeutyczne działanie 

roślin, co ma się bezpośrednio przyczynić do oswojenia drażniących bodźców. Innym przykładem 

beneficjenta może być osoba, która nie potrafi zaakceptować zmieniającego się podłoża po którym się 

porusza. Tutaj idealnie sprawdzi się tor o zmieniającym się podłożu. Ścieżka moto-sensoryczna ma 

być w założeniu położona w przydomowym zaciszu, co stanowi dodatkowe wsparcie terapeutyczne 

dla osób z nadwrażliwością na hałas. Jest to szczególnie ważne dla osób po udarze, które mają duże 

trudności w skupieniu się na wykonywanym zadaniu.  

Zarówno osoby z ograniczeniami motorycznymi, jak i osoby starsze skorzystają w zakresie poprawy 

kontroli posturalnej. Daje ona poczucie stabilności i pozwala w tym samym czasie na orientację w 

przestrzeni i przewidywanie czynników destabilizujących, tak aby w sposób skoordynowany i 

ekonomiczny wykonać zadanie ruchowe. Jest to podstawowa cecha motoryczna umożliwiając sprawne 
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funkcjonowanie w środowisku. Na opisaną kontrolę posturalną niekorzystnie wpływają zaburzenia 

związane z przetwarzaniem informacji sensorycznych. Odbywa się to w typowy, charakterystyczny 

sposób - szczególnie w przypadku osób ze stwardnieniem rozsianym. W założeniach, ścieżka 

pozytywnie oddziałuje na obniżoną zdolność propriocepcji (zmysł orientacji ułożenia własnego ciała 

w przestrzeni). Jednocześnie ścieżka mocno oddziaływuje w kierunku odzyskania/utrzymania na 

stałym poziomie ekscentrycznej kontroli mięśni antygrawitacyjnych, które warunkują kontrolę 

prędkości wykonywanego ruchu i jest szczególnie ważna w przypadku osób chorych neurologicznie.  

Przewidziane aktywności mają na celu poprawę czucia głębokiego (ułożenia ciała w przestrzeni), 

które jest szczególnie zaburzone u osób po przebytym udarze mózgu. Czucie głębokie - in. 

propriocepcja odpowiada za prawidłowe wykonanie szeregu czynności dnia codziennego. Mechanizm 

ten pozwala na zaplanowanie podstawowych strategii motorycznych np. takich jak chodzenie.  

Zaplanowane ćwiczenia sprzyjają poprawie kokontrakcji  czyli zdolności do dowolnego napinania 

mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) tak, aby utrzymać stan równowagi. Wspominana 

wcześniej kokontrakcja i czucie głębokie (czucie ułożenia ciała w przestrzeni/propriocepcja) są ze 

sobą ściśle powiązane. Szczególnie u osób ze stwardnieniem rozsianym obserwuje się duże deficyty w 

prawidłowym funkcjonowaniu tej zależności. Zdrowy człowiek poruszając się po lodzie, w obawie 

przed upadkiem, wzbudzi taką strategię motoryczną, która intensywnie pobudzi kokontrakcję i 

spowoduje obronne usztywnienie mięśni. Osoby ze stwardnieniem rozsianym wykorzystują ten 

mechanizm w sposób ciągły. Innymi słowy przemieszczając się, cały czas mają wrażenie stąpania po 

lodzie. 

Beneficjentami ścieżki moto-sensorycznej są chorzy, którzy zmagają się na co dzień z osłabieniem 

siły mięśniowej, sztywnością oraz bólem. Upośledzenie przewodnictwa synaptycznego w mózgu 

prowadzi do utraty koordynacji nerwowo-mieśniowej i obniżenia wytrzymałości mięśni. Nieużywanie 

kończyn skutkuje utratą reprezentacji korowej, która także przekłada się na rosnący deficyt siły 

mięśniowej. Co istotne, już samo subiektywne odczuwanie bólu prowadzi do utraty reprezentacji 

korowej. Powstaje więc błędne koło – ból zniechęca do aktywności – brak aktywności pogłębia 

dolegliwości bólowe. W długoterminowej prognozie taki stan rzeczy prowadzi do zmian 

strukturalnych i biochemicznych w obrębie włókien mięśniowych. Ścieżka moto-sensoryczna 

przewiduje tak dobrane działania, aby przeciwdziałać opisanym zmianom degeneracyjnym i zachęcić 

do podjęcia aktywności, która będą przygotowana w ciekawy, atrakcyjny i funkcjonalny sposób. 

Działania te dotyczą w głównej mierze osób dotkniętych skutkami udaru oraz stwardnienia 

rozsianego, gdzie opisane wcześniej zjawisko jest bardzo powszechne.  

Bardzo duży problem u osób z uszkodzeniami centralnymi układu nerwowego stanowi także zjawisko 

jakim jest spastyczność. Definiowane jest on jako nadmierny opór na rozciąganie mięśnia. 

Powtarzanie treningu siłowo-funkcjonalnego, jaki proponuje ścieżka, prowadzi w takich przypadkach 

do redukcji spastyczności na drodze poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej, która uznawana jest 

za przyczynę sztywności mięśni. Tym samym ścieżka moto-sensoryczna jako metoda wspierająca 

osoby zależne, przyczynia się bezpośrednio do podniesienia komfortu życia, gdyż mniejsza 

spastyczność to większa swoboda ruchu, precyzja i szybkość.  

Beneficjentami treningu są także seniorzy. Wraz z wiekiem następuje spadek sprawności i wydolności 

fizycznej, który jest fizjologiczny i nieuchronny. Proces starzenia się związany jest z szeregiem zmian 

strukturalnych i czynnościowych: zmniejszaniem beztłuszczowej masy ciała, spadkiem siły, 

elastyczności mięśni, ścięgien oraz więzadeł. Ponadto u osób starszych znacząco zmniejsza się 

wydolność tlenowa. Są to główne patofizjologiczne przyczyny m.in. zaburzeń równowagi 

skutkujących zwiększeniem ryzyka upadków. To z kolei bezpośrednio prowadzi do uzależnienia od 

innych osób, a w dalszych konsekwencjach do niepełnosprawności. Najnowsze badania wykazują, że 

możliwy jest wzrost masy i siły mięśniowej pod wpływem treningu o charakterze siłowym u osób 
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starszych - nawet w bardzo zaawansowanym wieku. W rezultacie następuje podobny jak w przypadku 

osób młodych procentowy przyrost masy i siły mięśniowej. Aktywność ruchowa u osób starszych 

wpływa dodatnio na takie cechy motoryczne jak gibkość, równowaga i koordynacja ruchowa. 

Zastosowanie treningu siłowego oraz ćwiczeń równoważnych wpływa na poprawę jakości i szybkości 

chodu. Ćwiczenia równoważne mają istotne znaczenie w profilaktyce upadków, a gibkość ma szansę 

ułatwić m.in. takie czynności jak ubieranie i rozbieranie się.  

U osób starszych ważne jest motywowanie do treningu przez uświadomienie zalet jakie przynosi 

regularny ruch, dlatego też przy stanowiskach na ścieżce, oprócz instruktażu, znajdować będzie się 

informacja z opisem działania danego ćwiczenia. Ponadto trening funkcjonalny prowadzi do 

zwiększenia samodzielności i poprawy samopoczucia seniorów. Dobrze dobrane ćwiczenia i 

prawidłowy instruktaż zwiększają bezpieczeństwo i efektywność takiego treningu. Korzystny, 

wielopłaszczyznowy wpływ systematycznej aktywności ruchowej powinien być widoczny nie tylko u 

potencjalnie sprawnych osób starszych, ale także u osób z problemami związanymi z 

przemieszczaniem się.  

U podstaw motywacji podejmowania aktywności ruchowej przez seniorów, leży zwykle poprawa 

stanu zdrowia oraz chęć utrzymania kondycji. Z kolei przeszkodą dosyć często może okazać się 

wysoki koszt uczestnictwa w różnorodnych, zorganizowanych formach. Projekt ścieżki moto-

sensorycznej wychodzi naprzeciw tego typu ograniczeniom przez swoją ogólnodostępną formę 

ulokowania w przydomowym sąsiedztwie. Nie mniej jednak brak nawyków aktywnego spędzania 

czasu oraz brak znajomych zainteresowanych tego typu formami może obniżyć motywację. W takim 

przypadku ciekawa i funkcjonalna forma ćwiczeń na ścieżce moto-sensorycznej może stanowić 

dodatkową motywację, a czytelne instruktaże umieszczone przy stanowiskach oraz zróżnicowanie 

poziomu trudności, powinno zachęcać do podjęcia wyzwania nie tylko w grupie, ale także 

samodzielnie.  

Ćwiczenia na ścieżce moto-sensorycznej zostały opracowane w taki sposób, aby przynieść poprawę 

(udar) lub wstrzymać/spowolnić (stwardnienie rozsiane) skutki choroby, a także wpłynąć pozytywnie 

na stan zdrowia psycho-fizycznego osób starszych.  

Prowadzony na ścieżce trening będzie zatem stanowić nie tylko metodę wsparcia dla osób zależnych, 

ale także będzie pełnić bardzo silną funkcję rehabilitacyjną i terapeutyczną. Zadania oparte będą o 

funkcjonalny trening siłowy. W zależności od wykonywanego zadania ruchowego rekrutowane będą 

różne typy włókien mięśniowych. Połączenie treningu siłowego z treningiem funkcjonalnym jest 

nadrzędnym celem terapii osób zależnych, gdyż jak wynika z badań, istnieje ścisły związek między 

siłą i funkcją w stosunku do aktywności dnia codziennego. W przypadku, kiedy mięśnie zostaną 

wzmocnione w funkcji, w której ich praca jest niezbędna, nastąpi poprawa jakości wykonywania danej 

czynności (np. chodzenie po schodach; otwieranie i zamykanie drzwi). Taki trening jest 

przyswojeniem pewnego efektywnego wzorca ruchowego z głównym naciskiem na koordynację 

nerwowo-mięśniową niezbędną do wykonania konkretnej czynności.  

W zaproponowanym treningu uwzględnione zostały aktywności bazujące na synergiach zgięciowych 

oraz wyprostnych - niezbędnych do wykonywania czynności związanych z przeciwdziałaniem sile 

ciężkości (np. siadanie i wstawanie z krzesła). 

Dla przebiegu prawidłowego chodu należy wygenerować bardzo dużo ekscentrycznej kontroli synergii 

wyprostnych. W przypadku uszkodzenia czucia głębokiego ta ekscentryczna praca mięśniowa jest 

zaburzona. Zamiast ekscentrycznie, osoba po udarze/ze stwardnieniem rozsianym pracuje 

koncentrycznie i tym samym ustawia kolano w patologicznym przeproście odbierając ten mechanizm 

jako wyznacznik bezpieczeństwa.  
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Celem ćwiczeń wykonywanych na ścieżce moto-sensorycznej będzie, zatem nie eliminowanie 

patologicznego wzorca ruchowego, ale częste powtarzanie funkcjonalnej strategii adaptacyjnej, tak, 

aby wykorzystywał ją pewniej, zręczniej i efektywniej.  

Ponadto wszystkie opracowane na ścieżce ćwiczenia opierają się o zasadę wzmacniania centralnej 

stabilizacji poprzez wpływ na aktywność mięśni głębokich. Jest to bardzo istotna cecha w kontekście 

usprawniania i poprawy jakości życia, gdyż każdy ruch w naszym ciele rozpoczyna się od tzw. 

„centrum”. Przy wykonywaniu danej czynności w pierwszej kolejności aktywują się głębokie mięśnie 

stabilizujące, a dopiero później mięśnie danej części ciała. Tak więc, stabilny tułów sprawia, iż 

możliwości ruchowe są większe – ruch jest płynny, w pełnym zakresie, a wzorzec ruchowy jest 

prawidłowy. W przypadku zaburzeń funkcjonowania mięśni stabilizujących, bardzo często dochodzi 

do wytwarzania patologicznych kompensacji. Organizm próbuje oszukać samego siebie i wykonać 

poprawnie ruch, ale wykorzystując silniejsze części ciała, które zastępują mięśnie niewydolne. Taka 

sytuacja prowadzi do zaburzenia wzorca ruchowego, pogłębiania nierównowagi mięśniowej oraz 

przeciążeń w obrębie struktur najbardziej obciążanych. Reasumując, aby był możliwy prawidłowy 

ruch kończyn na obwodzie (dystalnie) wymagana jest stabilność w centrum (proksymalnie). Dotyczy 

to nie tylko osób ze stwardnieniem rozsianym czy po przebytym udarze mózgu, ale także 

Parkinsoników oraz po prostu ludzi starszych, gdyż wraz z wiekiem mięśnie ulegają zwiotczeniu, tracą 

elastyczność i nie spełniają w pełni swojej stabilizującej roli. 

 

1.2. Przestrzeń jako narzędzie terapii motosensorycznej 
W przestrzeni miejskiej towarzyszą nam elementy motosensoryczne. Eksplorowanie przestrzeni z 

założenia wymusza działania motoryczne poprzez przemieszczanie się. Wszystkie obiekty zawarte 

w tej przestrzeni oddziaływują w jakiś sposób na nasze zmysły, więc można stwierdzić, że zawiera 

ona elementy sensoryczne. 

Zatem właściwie każda przestrzeń miejska jest przestrzenią motosensoryczną, przez co możliwe jest 

jej terapeutyczne wykorzystanie poprzez połączenie terapii motorycznej z odpowiednimi, 

kontrolowanymi poprzez zintensyfikowanie bądź osłabienie, doznaniami sensorycznymi. 

Powszechnie znane są terapeutyczne właściwości przebywania w przestrzeni zewnętrznej, szczególnie 

w otoczeniu zieleni. Przestrzeń zewnętrzna skłania nas do ruchu, który jest niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania człowieka. Jak bardzo istotnym elementem jest ruch pokazuje choćby 

umiejscowienie go w podstawie nowej piramidy żywieniowej
1
 z 2016 r. opublikowanej przez 

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. 

Równocześnie przebywanie na zewnątrz łączy się z odbieraniem ogromnej ilości bodźców 

zmysłowych, od których odcięci jesteśmy wewnątrz budynków. Oprócz tego co widzimy i słyszymy; 

odczuwamy zmiany temperatury powietrza i powierzchni których dotykamy, docierają do nas 

rozmaite zapachy, zmienia się oświetlenie w cyklu dobowym zróżnicowane przez pogodę (w tym 

również zewnętrzne oświetlenie światłem sztucznym nocą). Oczywiście gama odbieranych przez nas 

sygnałów będzie inna na łonie natury i inna w centrum miasta. Bodźce istotne terapeutycznie to 

zarówno te ogólnie przyjmowane jako pożądane (tzw. „odgłosy natury”: szum/plusk wody, odgłosy 

zwierząt, delikatna bryza, promienie słońca przedzierające się przez korony drzew, dotyk miękkiej 

trawy, czy puszystego futra zwierzęcia, zapachy kwitnących roślin lub pieczonego pieczywa itd.) jak i 

te które odbieramy jako negatywne np. hałas komunikacyjny – osoba zależna bardzo często prawie 

cały czas spędza w pomieszczeniach, przyzwyczajenie się do hałasu miasta w sprzyjających 

                                                      
1 Źródło on-line:  http://ncez.pl/ (data dostępu 11/10/2017) 
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warunkach może zmniejszyć strach przed przebywaniem w miejscach głośnych i stres z tym 

związany. 

1.3. Analiza przestrzenna wybranych przykładów terapeutycznej przestrzeni 

motosensorycznej 
Przestrzeń miejska, publiczna wzbogacona o dodatkowe walory zyskuje nie tylko na swojej 

różnorodności, Przykładem takiej przestrzeni oddziałującej na zmysły jest “Water Volcano Path” 

w Lizbonie. Można tam obserwować aktywizację ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych przez 

umieszczenie tam niestandardowych elementów o oddziaływaniu zmysłowym. Kolorowe, mozaikowe 

stożki-wulkany - każdy w innym kolorze stopniowo przechodzącym od błękitu, przez granat, fiolet i 

aż do czerwieni umieszczone są na wodnej osi niewielkiego linearnego parku. Woda spływa po 

ścianach “wulkanów” z delikatnym szmerem tworząc przy okazji delikatną mgiełkę wodną. Raz na 

kilkanaście minut wulkany “wybuchają” wyrzucając w powietrze pokaźną fontannę wody. Takie 

zagospodarowanie przestrzeni parku wpływa na aktywizację przebywających tam różnych grup 

użytkowników.  

Mechanizm oddziaływania przestrzeni publicznej na użytkowników można wykorzystać również jako 

formę terapii. Przebywanie w danym, oddziałującym sensorycznie miejscu, w połączeniu z 

odpowiednim treningiem motorycznym może korzystnie wpływać na motywację użytkowników oraz 

uzyskiwane rezultaty. Może także redukować lęki związane z korzystaniem z przestrzeni miejskiej 

poprzez eliminację, oswajanie lub wypieranie niekorzystnych doznań sensorycznych tła (np. hałas 

ulicy powodujący stres) poprzez nowe – odwołujące się do korzystnych wspomnień np. z dzieciństwa. 

Ścieżka motosensoryczna jest w założeniu przestrzenią terapeutyczną, w której obydwa te aspekty 

będą w kontrolowany sposób łączone poprzez dobór bodźców sensorycznych i odpowiedni trening 

motoryczny dopasowany do stanu pacjenta. Najważniejszym założeniem jednak jest odpowiedź na 

współczesne trendy demograficzne – rozwój miast oraz starzenie się społeczeństwa. Dlatego tak 

ważne jest „oswajanie” miejskiej przestrzeni, a także wykorzystanie jej jako narzędzia do codziennego 

treningu sprzyjającemu jak najdłuższemu zachowaniu sprawności. 

Ścieżki motosensoryczne to idea, która dopiero niedawno zaczęła zyskiwać swoje odbicie 

w rzeczywistości miejskiej. Możemy natomiast obserwować pojawianie się tego typu urządzeń-

przestrzeni na terenach zespołów budynków służby zdrowia. 

Przykłady: 

a) Harnley Fold
2
, Bamber Bridge, Lancashire - Health, Well-being Center and Support Facility 

for Older People’s Mental Health  (Ośrodek zdrowia i centrum pomocy dla osób starszych z 

demencją) - Wewnątrz ośrodka, pomiędzy budynkami stworzono niewielki wewnętrzny park. 

Jest to przestrzeń całkowicie bezpieczna i odizolowana od reszty miasta. Mimo niewielkiego 

rozmiaru park podzielony został na malutkie, połączone ze sobą wnętrza ogrodowe, z których 

każde posiada inną atrakcję. Jest wnętrze zapachowe, ogródek z kurnikiem i kurami,  szklarnia 

gdzie pensjonariusze ośrodka mogą hodować własne rośliny (np. pomidory, sałatę, marchew, 

kwiaty ozdobne). Istotnym elementem założenia są “zatoczki” w których znajdują się miejsca 

do siedzenia w różnorodnych konfiguracjach: ze stolikami, zadaszone, nasłoniecznione, 

zacienione, osłonięte, altany, leżanki. By korzystać z ogrodu mogli Ci, co nie powinni 

                                                      
2
 Pollock A., Marshall M.; “Designing outdoor spaces for people with dementia”; Hammond Press, 

Sydney 2012  
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wychodzić na zewnątrz - stworzony został w pełni przeszklony korytarz przecinający wnętrze 

ogrodu. 

  
Rzut ogrodu w Harnley Fold 

Pollock A., Marshall M.; “Designing outdoor spaces for people with dementia”; Hammond 

Press, Sydney 2012  

 

 

b) Strathmore garden w Blairgowrie Community Hospital - Bardzo dużą uwagę przy 

projektowaniu tego ogrodu zwrócono na różnorodność roślin i ich czasu kwitnienia tak aby 

ogród mógł spełniać swoje zadanie przez jak najwięcej miesięcy w roku. Ogród jest niewieli 

ale mieści w sobie altanę oraz podniesione do wyskokości osoby siedzącej kwatery kwiatowe i 

ziołowe na których brzegach znajdują się wygodne siedziska. 

 

c) Haugmotun Sensory Garden - ogród zlokalizaowany przy domu opieki w gminie Haugmotun 

na zachód od Oslo. Ogród sensoryczny zaprojektowany przez Ellen-Elizabeth Grefsrød i 

Nancy Gerlach-Spriggs. Ogród powstał w 2006 r. Składa się z niewielego ogrodu 

wewnętrznego oraz części parkowej. Możemy znaleźć tam niewielki wodospad z wodą 

spływającą po rzecznych kamieniach, Pergole i altany, podniesione partery ogrodowe, 

Bogactwo roślin o różnorodnej kolorystyce. Można spacerować, karmić i obserwować ptaki, 

uprawiać ogrodnictwo, rąbać drewno, urządzać pikniki, spotkania i uprawiać sporty. Na 

terenie parku znajduje się obórka zamieszkana przez kilka sztuk zwierząt hodowlanych. 
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Rzut ogrodu w Haugmotun 

Pollock A., Marshall M.; “Designing outdoor spaces for people with dementia”; Hammond 

Press, Sydney 2012  

 

 

d) Ogród terapeutyczny L’EHPAD Robert Doisneau w Paryżu (ośrodek opiekuńczy dla osób 

starszych i niepełnosprawnych, które nie mogą mieszkać samodzielnie). Największym 

walorem ogrodu jest jego nietypowe umiejscowienie – na dachu ośrodka. Rozciąga się 

stamtąd wspaniały widok na miasto. Dzięki takiemu umiejscowieniu ogród jest bardzo dobrze 

nasłoneczniony i nieco oddalony od hałasu miasta. Wielu pensjonariuszy nie opuszcza granic 

ośrodka – ogród jest dla nich jedyną możliwością wyjścia z pomieszczeń. Pomimo małej 

przestrzeni udało wygospodarować się strefę do wspólnej oraz kameralne zakątki. Zadbano by 

w donicach znajdowały się rośliny atrakcyjne wizualnie. Przyciszone odgłosy miasta działają 

kojąco. Ogród służy regeneracji, aktywności fizycznej w czasie pracy z roślinami. Tutaj 

organizowane są zajęcia grupowe i terapeutyczne. Ogród jest też miejscem gdzie mieszkańcy 

mogą spotkać się z bliskimi. 
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Ogród na dachu ośrodka L’EHPAD Robert Doisneau 
Źródło: http://laurentfoulon.com/2015/01/29/les-ateliers-chansons-paris/ (data dostępu: 13/10/2017) 

 

e) Bardzo podobnie został zorganizowany ogród „Ziarno Życia” również w Paryżu, na dachu 

instytutu imienia Piotra i Marii Curie. Jest to zielona oaza spokoju gdzie pacjenci chętnie 

odpoczywają od głośnego szpitala położonego przy ruchliwej ulicy. Zadbano zarówno o dobre 

nasłonecznienie jak i o strefy cienia, gdyż część pacjentów nie powinna wychodzić na słońce. 

Ścieżki mają różną nawierzchnię i tworzą pętlę wokół założenia. 

 

f) Ogród terapeutyczny 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu. Przy 

szpitalu znajdują się dwa ogrody. Jeden to niewielkie założenie użytkowane w celach 

leczniczych, składające się z małych, połączonych ze sobą wnętrz ogrodowych wydzielonych 

wysokim żywopłotem. Drugi to park służący ćwiczeniom fizycznym i rekreacji. Przejście ze 

szpitala do ogrodu terapeutycznego, to przejście do „innego świata”. Pacjenci opuszczają 

sterylne wnętrze głośnego szpitala by zrelaksować się w zielonych pokojach ogrodu. Forma 

ogrodu jest zdecydowanie statyczna a kolorystyka ograniczona. Intymne wnętrza służą 

wyciszeniu. 
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g) Floorworks - Ogród miejski ( 2005 r. ), proj. Agence Ter. w Genewie. Ogród – otwarta 

przestrzeń publiczna/miejsce spotkań, otaczająca budynki biurowe. Ogród jest przestrzenią do 

wypoczynku z charakterystyczna posadzką o pasach układanego naprzemiennie kamienia i 

różnorodnej zieleni z dopełniającą całość założenia małą architekturą. Ze względu na 

niewielkie rozmiary ogrodu zastosowano tam mgłę wodną, która daje niezwykle oryginalny 

efekt plastyczny – jest zmienna w formie i nieograniczona żadnym zbiornikiem. Mgła wodna 

jest bardzo pozytywnie odbierana a przez użytkowników, chłodzi i nawilża powietrze i 

roślinność, daje poczucie  odprężenia - kontakt z wodą jest tylko umowny ale bezpośredni. 

 
Floorworks - ogród miejski, Genewa 

Fot. E.Kusińska 

 

h) Wodny plac zabaw, Koblencja, proj. Atelier Dreiseitl, 2011 r. 

Niewielki plac rekreacyjny zrealizowany w ramach Międzynarodowej Wystawy Ogrodowej 

znajdujący się w centrum miasta w pobliżu nadbrzeża rzeki. Ideą projektu było umożliwienie 

odbiorcom dostępu do wody i bezpośredniego z nią kontaktu. Płaszczyzna placu jest pofałdowana, 

co powoduje różnokierunkowy spływ wody wydobywającej się z dysz wodnych. Miejsce zachęca 

do zabawy przy fontannach, spaceru po wodzie spływającej w formie strumieni do najniższej 

części placu lub odpoczynku w sąsiedztwie rozpylanej mgły wodnej. Plac oferuje rekreację 

zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych. 
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Wodny plac zabaw, Koblencja 

Źródło: http://www.dreiseitl.com/en/portfolio#buga-koblenz (dostęp: 04.2018r.) 

 

i) Wodny plac zabaw, Malmö 

Wodny plac zabaw jest fragmentem większej przestrzeni rekreacyjnej towarzyszącej dzielnicy 

mieszkaniowej realizowanej na terenach dawnej stoczni Vastra Hammen. Przestrzeń 

ukształtowano w formie kilku owalnych, płytkich zbiorników wodnych o jasnym dnie i 

wypełnionych niewielkimi czarnymi kamykami. Zbiorniki służą dzieciom do zabawy (układają 

drogi i różne formy z kamieni), natomiast dorośli mogą spacerować po wodzie po gładkim dnie 

lub nierównych kamykach co daje przeciwstawne doznania sensoryczne relaksu w wodzie lub 

intensywnego masażu stóp. 

http://www.dreiseitl.com/en/portfolio
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Wodny plac zabaw, Vastra Hammen, Malmö 

Fot. E.Kusińska 

 

1.4. Wnioski – zasady projektowania przestrzeni terapeutycznych na podstawie 

istniejących założeń 
Zasady projektowania ogrodów terapeutycznych w służbie zdrowia mogą stanowić wskazówkę przy 

projektowaniu terenów zieleni publicznej - parków terapeutycznych, ścieżek sensorycznych o 

szerokim spektrum oddziaływania na ludzi w różnym wieku i różnym stanie zdrowia. Osób w pełni 

sił, osób o ograniczonej sprawności, cierpiących na różne schorzenia i rekonwalescentów. Szczególnie 

należy uwzględnić osoby starsze, jako grupę docelową odbiorców. 

Zasady projektowania parków terapeutycznych: 

a) Jako miejsce biernej terapii - spacerów oglądania natury i przebywania w zielonej przestrzeni, 

a także aromaterapii szczególnie dla stymulowania odporności i panowania nad stresem. 

b) Jako miejsce stosowania innych rodzajów terapii luźno związanych z ogrodem - fizykoterapii, 

kinezyterapii, psychoterapii. 

c) Jako miejsce czynnej hortiterapii, wykorzystywania pracy w ogrodzie w celach leczniczych, 

dla leczenia depresji, uzależnień etc. a także do aktywizowania osób starszych z często 

występującymi w tym wieku zaburzeniami funkcji poznawczych. Sprawdza się także u osób z 

niepełnosprawnościami intelektualnymi i zaburzeniami emocjonalnymi. 
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1.4.1. Lokalizacja 
Podstawową zaletą przydomowej ścieżki motosensorycznej jest jej dostępność oraz poczucie 

bezpieczeństwa związane z lokalizacją w znanym środowisku w miejscu zamieszkania. Możliwe są 

również inne miejsca usytuowania tego typu urządzeń, np. w przestrzeni publicznego parku, natomiast 

w idei mają to być tereny mieszkaniowe i przyległe. 

Dobór lokalizacji winien być poprzedzony analizą potencjału sensorycznego miejsca dla jak 

najlepszego wykorzystania jego naturalnych walorów. Pod uwagę należy wziąć następujące czynniki: 

 Aspekty psychologiczne, 

 Bodźce związane ze zmysłem wzroku: wrażenia estetyczne, ruch obserwowany w przestrzeni, 

odbiór przestrzeni, oświetlenie 

 Bodźce związane ze zmysłem słuchu: dźwięki męczące, dokuczliwe, dźwięki intensywnie 

pobudzające, czasami męczące, dźwięki delikatnie pobudzające, dźwięki relaksujące, 

uspokajające 

 Bodźce związane ze zmysłem zapachu: potencjał miejsca względem wykorzystania zmysłu, 

zapachy niekorzystne, zapachy korzystne 

 Bodźce związane ze zmysłem dotyku: chodzenie, siedzenie/leżenie, czynności manualne, 

wrażenia skórne 

 Bodźce związane ze zmysłem smaku 

 Dodatkowe elementy aktywizujące 

 

 

 

Powyżej przedstawiono wzór karty oceny sensorycznego potencjału miejsca lokalizacji.   
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1.4.2. Elementy sensoryczne 
Stymulacja wielozmysłowa jest podstawowym zadaniem przestrzeni o właściwościach 

terapeutycznych. Oddziaływanie na wszystkie zmysły daje możliwości terapii osób o ograniczonej 

sprawności, których percepcja sensoryczna jest zawężona w obszarze któregoś ze zmysłów. Sposoby 

oddziaływania na poszczególne zmysły można zaprojektować osobno, a potem łączyć je w jednej 

przestrzeni lub tworzyć odrębne przestrzenie do stymulacji określonego zmysłu. Wiele oddziaływań 

może się przenikać, gdyż poszczególne rozwiązania często łączą oddziaływanie na więcej niż jeden ze 

zmysłów. 

By dokładnie opisać właściwości i rodzaj działania funkcji sensorycznych najlepiej podzielić je 

według oddziaływania na poszczególne zmysły. Równocześnie należy pamiętać o efekcie, który 

chcemy osiągnąć. Czy ma być jedynie bombardowanie użytkownika maksymalnie dużą ilością 

bodźców zmysłowych, pobudzenie go w jakimś konkretnym obszarze zmysłowym, czy też na odwrót 

- wyciszenie, relaksacja i odprężenie 

a) wzrok 

Jeśli zamierzonym efektem jest wyciszenie - przestrzeń nie powinna atakować odbiorcy mnogością 

barw i form. Jako, że przedmiotem naszych rozważań jest przestrzeń miejska, jeśli chcemy uczynić ją 

relaksującą musi być ona, chociaż częściowo zamknięta, by ograniczyć bodźce zewnętrzne. 

Kolorystyka stonowana - najlepiej z jednej gamy kolorystycznej. Regularne, statyczne formy, układy 

rytmiczne. Spokojnie płynąca woda. 

Odwrotnie powinniśmy działać w celu pobudzenia odbiorcy. Wtedy zlecana będzie dynamiczna 

kompozycja, zróżnicowana i skontrastowana kolorystyka (w tym nasadzenia kwiatowe). 

Dodatkowo przy badaniach istotnym aspektem może być fakt, że użytkownik wykonując ćwiczenia 

jednocześnie może obserwować i być obserwowanym, co może być na początku peszące i 

onieśmielające, jednak na dłuższą metę korzystne (o ile tylko uda się przełamać pierwsze obawy) ze 

względu na bezpieczeństwo i poczucie przynależności do lokalnego społeczeństwa korzystającej z 

przestrzeni dookoła.  

Na poczucie bezpieczeństwa użytkownika może wpływać także oświetlenie stanowiska, w miejscach 

jasnych, oświetlonych ma on większe poczucie bezpieczeństwa, w miejscach ciemnych czuje 

zagrożenie. Przez odpowiedni dobór bodźców można oswajać osoby zależne z przebywaniem w 

miejskiej przestrzeni po zmroku. 

b) Słuch 

Bodźce słuchowe wykorzystywane podczas treningu mogą sprzyjać koncentracji i poczuciu 

bezpieczeństwa, albo też powodować dyskomfort i stres. Dlatego poprzez odpowiednią stopniową 

ekspozycję można oswajać użytkownika z przebywaniem i funkcjonowaniem w ruchliwej miejskiej 

przestrzeni.   

Jeśli chcemy, aby użytkownik oswajał się z przestrzenią zatłoczoną, miejską, głośną, miejsce ćwiczeń 

nie musi być odizolowane, natomiast jeśli przestrzeń ma służyć ćwiczeniom w relaksacji i trenowaniu 

zmysłu słuchu bardzo Istotne staje się odizolowanie przestrzeni od hałasu komunikacyjnego - ważne 

jest lokalizowanie ścieżki w centralnej części parku, lub wewnątrz układu zabudowań chroniącego 

przed zewnętrznym hałasem. Kiedy już posiadamy względnie wyizolowaną przestrzeń możemy 

dostarczyć do niej wybrany przez nas zestaw dźwięków: 

- odpowiednio dobrana muzyka (np. instalacja głośników)  
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- Instalacja urządzeń wydających dźwięki (np. dzwonki etc.) które poruszane są przez wiatr, 

bądź pod wpływem dotyku użytkownika. 

- dźwięki przyrody ożywionej: zwierząt (ptaki - możemy postarać się o ich towarzystwo 

instalując poidła, karmniki, budki; nieduże zwierzęta hodowlane - to bardziej skomplikowana 

opcja, gdyż nawet te niewymagające dużo opieki to stały koszt i konieczność wyznaczenia 

opiekuna). Roślin - dobór gatunków z liśćmi szeleszczącymi na wietrze, bądź takie ich 

umiejscowienie by były poruszane przez przechodzącego człowieka. 

- pluskająca woda 

c) Zmysł powonienia - zapachy. To najbardziej ulotne bodźce, aby te konkretne, wybrane przez 

nas mogły zaistnieć w odpowiedniej intensywności należy zadbać o odpowiednie warunki. 

Znów istotne będzie osłonienie przestrzeni i pozbawienie jej przeciągów. Dla tego pokusić się 

można o zastosowanie płotków, murków, ścian (w tym zielonych). W tak przygotowanych 

“zielonych wnętrzach” należy postawić na dobór intensywnie pachnących roślin
3
 (róża, 

jaśminowiec, lawenda, hiacynt, winorośl pachnąca, dyptam jesionolistny, lilie, tytoń ozdobny, 

lak wonny, groszek pachnący, maciejka, konwalia majowa, piwonia, klin angielska, lilak 

pospolity, mięta, melisa,  robinia akacjowa, lipa, lawenda, rozmaryn). Intensywne zapachy 

kwiatowe mogą się łączyć, ale trzeba zachować umiar. Dobrze jest dobierać rośliny również 

ze względu na okres w którym kwitną. Np. Hiacynty kwitną od marca do maja, jeśli 

posadzimy je wraz z tytoniem ozdobnym którego okres kwitnienia przypada między 

czerwcem i październikiem uzyskujemy przestrzeń z zapachami kwiatowymi przez 8 miesięcy 

w roku. 

 

 

  

Winorośl pachnąca (Vitis 

riparia) 

Opis: pnącze może osiągać 

nawet do 10m długości i 

rośnie silnie (1-2m rocznie). 

Wytwarza dłoniastozłożone 

liście i drobne, niepozorne, 

ale przyjemnie pachnące 

kwiaty. To roślina 

dwupienna. Przy posadzeniu 

w pobliżu okazów męskich i 

żeńskich, wytworzy niezbyt 

smaczne, ale atrakcyjne z 

wyglądu owoce; 

Kwitnienie: od kwietnia do 

Kalina angielska 

(Viburnum carlcephalum) 

Opis: krzew dorasta do 3m 

wysokości. Liście są 

jajowate i błyszczące. Białe 

kwiaty zebrane w kuliste 

kwiatostany wydzielają 

przyjemny, mocny aromat; 

  

Kwitnienie: najczęściej 

w maju;  

 

Zastosowanie: do 

nasadzeń pojedynczych lub 

grupowych, dobrze 

Hiacynt (Hyacinthus) 

Opis: roślina osiąga ok 20-

30 cm wysokości. Ozdobą 

są duże, dość zwarte grona 

składające się z kilkunastu 

dzwonkowatych kwiatów. 

Ich barwa zależy od 

odmiany (najczęściej 

kwitną na biało, niebiesko, 

fioletowo, różowo i 

czerwono). Hiacynty 

wydzielają intensywny, 

nieco duszący zapach;  

 

Kwitnienie: od marca do 

Dyptam jesionolistny 

(Dictamnus albus) 

Opis: może dorastać do 

120cm wysokości. Liście są 

duże, pierzaste o 

ząbkowanych brzegach. 

Kwiaty pięciokrotne o 

barwie różowej tworzą 

grona. Cała bylina jest silnie 

aromatyczne. W słoneczne 

dni olejki eteryczne mogą 

ulec zapaleniu. Na krótką 

chwilę pojawia się błękitny 

płomień, który nie uszkadza 

rośliny;  

                                                      
3
 Materiał on-line: http://www.zielonyogrodek.pl/pachnacy-ogrod-rosliny-ogrodowe-o-pieknym-zapachu (data 

dostępu: 10/10/2017) 

http://www.zielonyogrodek.pl/pachnacy-ogrod-rosliny-ogrodowe-o-pieknym-zapachu
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lipca;  

Zastosowanie: ozdoba altan, 

pergoli i balkonów, 

przydatna w zieleni 

miejskiej - może zakrywać 

duże powierzchnie 

komponuje się z innymi 

krzewami, na 

nieformowane żywopłoty, 

do parków, do ogrodów 

angielskich i wiejskich. 

 

maja;  

 

Zastosowanie: na rabaty, 

na skalniaki, do 

pojemników, do ozdoby 

mieszkań – na parapety. 

 

Kwitnienie: od czerwca do 

lipca;  

Zastosowanie: na rabaty, 

nasadzenia w grupach, do 

ogrodów naturalistycznych i 

wiejskich; 

 

Przy okazji warto zwrócić uwagę na dodatkowe właściwości olejków eterycznych wydzielanych przez 

rośliny. Będą to przede wszystkim: 

 działanie kojące i relaksujące (bukszpan, czeremcha, migdałowiec, głóg, jarząb, jaśminowiec, 

porzeczka czarna, jesion wyniosły, ligustr, oliwka europejska, buk, dąb) 

 działanie przeciwbakteryjne – prozdrowotne (sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła, 

żywotnik, jałowiec, kolendra, arcydzięgiel, hyzop, lubczyk, szałwia, mięta, lawenda) 

Należy unikać roślin silnie alergizujących oraz trujących.  

d) Smak 

W ramach działania na zmysł smaku można zaproponować drzewa i krzewy owocujące, jagody oraz 

zioła. Z uwagi na warunki miejskie nie jest to jednak zalecane. W ramach instrukcji użytkowania 

ścieżki można jednak zaproponować miejsce odpoczynku, w którym zachęcać będziemy do zdrowych 

regenerujących przekąsek w postaci przyniesionych ze sobą umytych owoców i warzyw. 

e) Dotyk 

W przypadku tego zmysłu musimy pamiętać, że żeby odbiorca mógł go wypróbować obiekt musi 

znaleźć się przynajmniej w zasięgu ręki. Zatem wszystko, co będzie bodźcem musi znaleźć się w 

bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki oraz na odpowiedniej wysokości zależnej od tego czy jest element 

koło którego jedynie przechodzimy lub stajemy, czy również możemy obok niego usiąść. 

Co może być wykorzystane, jako bodźce dotykowe? Niemalże wszystko! 

- Woda - stojąca, płynąca, kapiąca, lub w postaci mgiełki rozpylanej 

Rośliny -  miękkie liście posiadają: Verbena, czyściec wełnisty, wełnianka, lawenda, szałwia, 

rozmaryn, ostre i chropowate: zboża, trawy, szyszki; kłujące delikatnie - rośliny iglaste Należy unikać 

roślin kolczastych i bardzo delikatnych 

Dodatkowo można zastosować urządzenia typu maty manipulacyjne. 

By wyostrzyć któryś ze zmysłów warto odizolować się od nadmiaru bodźców. W tej materii mogą 

posłużyć wszelkie przegrody - od płotów, przez mury i ściany aż do ścian zielonych
4
 

 

Hedera Helis Hortensja pnąca Winobluszcz pięciopalczasty 

                                                      
4
 Rudi Bauman; “Domy w zieleni”; Arkady; Warszawa 1991 
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Wodne elementy sensoryczne 

WZROK PRZYKŁADY 

Za pomocą wzroku 

obserwujemy 

właściwości fizyczne 

wody: transparentność, 

kolor, fakturę 

powierzchni, ruch, 

odbicia w wodzie, stan 

skupienia, formę 

przestrzenną  

  

 
SŁUCH PRZYKŁADY 
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Słyszeć można wodę w 

ruchu, w zależności od 

źródła płynącej wody 

natężenie dźwięku 

może być od cichego 

szmeru strumienia po 

głośny huk wodospadu. 

 
DOTYK PRZYKŁADY 

Dotyk pozwala na 

bezpośredni kontakt z 

wodą, można poczuć 

jej temperaturę, ruch, 

stan skupienia. W 

wodzie można się 

zanurzyć, dotykać lub 

odczuwać jej wilgoć na 

skórze.  

 

 

 
WĘCH PRZYKŁADY 



 

 

 
 
Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej 

 

 

Katedra Kształtowania 
Środowiska 

Mieszkaniowego  

Ścieżka moto-sensoryczna 
 

 22 

 

Woda może przenosić 

zapachy rozpylone za 

pomocą mgły lub pary 

wodnej.  

 

 
SMAK PRZYKŁADY 

W przestrzeni 

publicznej można pić 

wodę z 

ogólnodostępnych 

przygotowanych ujęć, 

studni, kranów, 

poidełek itd.  

 
   

1.4.3. Forma terapii sensorycznej – zasady projektowania ścieżek sensorycznych 
a) Jako miejsce biernej terapii – spacerów, oglądania natury i przebywania w zielonej 

przestrzeni, a także aromaterapii szczególnie dla stymulowania odporności i panowania nad stresem. 

b) Jako miejsce stosowania innych rodzajów terapii luźno związanych z ogrodem - fizykoterapii, 

kinezyterapii, psychoterapii. 
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c) Jako miejsce czynnej hortiterapii, wykorzystywania pracy w ogrodzie w celach leczniczych, 

dla leczenia depresji, uzależnień etc. a także do aktywizowania osób starszych z często występującymi 

w tym wieku zaburzeniami funkcji poznawczych. Sprawdza się także u osób z niepełnosprawnościami 

intelektualnymi i zaburzeniami emocjonalnymi. 

Zasady projektowania ogrodów terapeutycznych w służbie zdrowia mogą stanowić wskazówkę przy 

projektowaniu terenów zieleni publicznej - parków terapeutycznych, ścieżek sensorycznych o 

szerokim spektrum oddziaływania na ludzi w różnym wieku i różnym stanie zdrowia. Osób w pełni 

sił, osób o ograniczonej sprawności, cierpiących na różne schorzenia i rekonwalescentów. Szczególnie 

należy uwzględnić osoby starsze, jako grupę docelową odbiorców. 

Jedną z metod treningu jest trening z instruktorem. Zakłada on opanowanie przez uczestników zadań 

ruchowych, które stanowią bazę dla treningu modelowego (kompatybilnego z tworzoną aplikacją i 

całym multimedialnym instruktażem). W pierwszej kolejności instruktor ma za zadanie zapoznać 

osobę trenującą ze specyfiką zadań motorycznych, przedstawieniem celowości wykonywanych 

kolejno zadań oraz zaprezentować dane ćwiczenie. Następnie pozostaje do dyspozycji osoby 

testowanej i na bieżąco (słownie lub manualnie) koryguje poprawność wykonywanego ruchu. 

Instruktor spełnia także funkcję motywacyjną, doceniając i nagradzając wysiłki osoby ćwiczącej. Daje 

to szansę na zapoznanie i oswojenie uczestników ze specyfiką oraz rodzajem wykonywanych ćwiczeń, 

jeszcze przed podjęciem treningu samodzielnego. Zakłada się ograniczenie roli terapeuty z osoby 

instruującej na nadzorującą. Istotnym jest, aby osoby testowane zyskały taki stopień samodzielności, 

który pozwoli im na w miarę możliwości płynne wykonywanie zaproponowanych zadań ruchowych, 

w oparciu o przygotowany instruktaż. Tym samym daje to szansę na zyskanie pewności siebie w 

treningu samodzielnym.  

Kolejna metodą treningu jest trening samodzielny na podstawie instruktażu multimedialnego. 

Do tego celu została stworzona specjalna aplikacja zawierająca materiały audiowizualne. Do każdego 

ćwiczenia przypisany został krótki, treściwy filmik (opatrzony głosem lektora oraz napisami do 

wyboru). Do dyspozycji użytkownika pozostają 3 warianty trudności. Pierwszym krokiem w 

korzystaniu z aplikacji jest wykonanie 2 ćwiczeń – testów, których wynik jest podstawą kwalifikacji 

do odpowiedniego poziomu trudności. Na tej podstawie zostaje losowo dobrany zestaw ćwiczeń. 

Trening oparty o aplikację może zastąpić spotkanie z instruktorem i pozwala na podjęcie 

samodzielnych treningów na ścieżce.  

Istnieje także możliwość treningu na podstawie instruktażu graficznego. W tym celu stworzono 

profesjonalne piktogramy. Do każdego ćwiczenia przypisano jedną rycinę, która przedstawia pozycję 

wyjściową oraz kierunek zadanego ruchu. Dodatkowo pod piktogramem umieszczono czytelny 

instruktaż (w formie podpunktów) – osobno dla każdego poziomu trudności. W ten sposób 

użytkownicy będą mieli do dyspozycji pełny instruktaż graficzny, który zaleca umieścić się na tablicy 

informacyjnej przy każdym stanowisku. Tożsamy instruktaż graficzny wkomponowano w aplikację 

mobilną. Ten rodzaj treningu polecana jest dla bardziej zaawansowanych uczestników, którzy 

zapoznali się już ze specyfiką ćwiczeń na ścieżce moto-sensorycznej.  
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2. Opis działania ścieżki moto-sensorycznej; Modelowa koncepcja ścieżki. 

2.1. Modelowa koncepcja ścieżki moto-sensorycznej  
Ścieżka moto – sensoryczna to miejsce, które z założenia ma służyć osobom w wieku senioralnym 

oraz osobom, które na skutek choroby bądź urazu doświadczają ograniczeń w zakresie sprawności 

ruchowej. Propozycja różnych dostępnych rozwiązań ma pomóc w podtrzymaniu lub zwiększeniu 

sprawności ruchowej beneficjentów.  

Poza aspektami motorycznymi, elementy odnoszące się do natury - roślinność, obecność wody, 

zróżnicowana powierzchnia, itp., ma oddziaływać na zmysły poprzez zapach, wzrok , doznania 

dźwiękowe i dotykowe, wprowadzając użytkownika w stan relaksacji.  

Ścieżka motosensoryczna ma za zadanie oswajać z przestrzenią miejską osoby, które z przyczyn 

obniżonej sprawności doświadczają lęków i przestają korzystać z przestrzeni publicznych miasta. 

Przydomowa lokalizacja ma sprzyjać oswajaniu użytkowników z warunkami zewnętrznymi w 

najbliższym otoczeniu, po to aby przenieść pozytywne doświadczenia na bardziej odległe rejony w 

pełni korzystając z oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej miasta. 

2.2. Cel ścieżki moto-sensorycznej  
Ścieżka moto-sensoryczna łączy w sobie wiele elementów przez co zapewnia holistyczną formę 

terapii. W zależności od indywidualnych potrzeb i wskazań pozwala na przeprowadzenie 

kompleksowego treningu motorycznego. Może zostać wykorzystana jako wsparcie w żmudnym i 

często wieloletnim procesie rehabilitacji. Idealnym rozwiązaniem jest zaprojektowanie ścieżki w taki 

sposób, aby służyła ona osobom zależnym jako narzędzie terapeutyczne, z którego można korzystać 

samodzielnie, jak również w asyście mniej lub bardziej doświadczonego 

opiekuna/trenera/fizjoterapeuty, a także jako rekreacyjna forma spędzania wolnego czasu. W 

przypadku dzieci ścieżka może stanowić element wsparcia prawidłowego rozwoju psychoruchowego 

zaspokajając spontaniczną potrzebę aktywności ruchowej w ciekawy i atrakcyjny sposób. Dodatkowo 

dzięki elementom sensorycznym pozwoli dostarczyć wielu zróżnicowanych bodźców, 

oddziaływujących na zmysły człowieka. Tym samym ścieżka moto-sensoryczna spełnia funkcję 

integrującą i poprawiającą relacje w rodzinie, dając możliwość spędzenia wspólnego, wolnego czasu 

rodziców z dziećmi. Ścieżka, wychodzi więc naprzeciw potrzebom umacniania relacji w rodzinie, 

stanowiąc atrakcyjną konkurencję dla współczesnych form rozrywki i rekreacji. Szczególnym atutem 

w konkurencyjności takiej ścieżki jest lokalizacja – bezpośrednio przylegająca do miejsca 

zamieszkania, co pozwala na zaoszczędzenie czasu związanego z dojazdem w podobnie atrakcyjne 

miejsce, a tym samym podkreśla jej powszechną dostępność.  

W kontekście osób zależnych, warto nadmienić, że takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość i 

powszechną dostępność rehabilitacji, która jest istotnym, a często kluczowym elementem procesu 

leczenia i rekonwalescencji. Jest to jedna z najważniejszych cech tego rozwiązania, gdyż powszechna 

dostępność usług rehabilitacyjnych w naszym kraju stanowi poważny problem, tak samo jak wciąż 

niska świadomość społeczna odnośnie samej istoty fizjoterapii. 

Dzięki temu, że obok stanowisk do ćwiczeń na terenie obejmującym ścieżkę moto-sensoryczną, 

znajdować się będą rośliny ozdobne, aromatyczne i jadalne zostaną wsparte funkcje terapeutycznne. 

Oddziaływanie na zmysły (węch, wzrok, dotyk, słuch, smak) wszelkimi możliwymi drogami 

poznawczymi, ma na celu pobudzenie odpowiednich ośrodków w mózgu użytkownika ścieżki tak, aby 

wyzwolić potencjał plastyczności i pobudzić proces przebudowy połączeń neuronalnych. Ponadto 

doznanie pozytywnych doświadczeń sensomotorycznych wzmacnia motywację chorego do dalszej 
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walki o swoją niezależność i dodaje pewności siebie. Takie podejście umiejscawia ścieżkę jako istotne 

narzędzie uspołeczniające i eliminujące poczucie wykluczenia.  

Celem terapeutycznym ścieżki moto-sensorycznej jest wypracowanie optymalnych funkcji służących 

do osiągnięcia wyznaczonego przez zadanie celu, w określonych warunkach środowiska. Wszystko po 

to, by sprawnie pokonywać codzienne trudności, pozyskiwać nowe funkcje i ograniczyć pomoc z 

zewnątrz do minimum. Bazując na pozytywnych doświadczeniach ruchowych osoba po przebytym 

udarze mózgu jest w stanie wypracować prawidłowe wzorce ruchowe i strategie motoryczne 

potrzebne, do w miarę możliwości, samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.  

Ścieżka ma stwarzać możliwość wariantowości treningów – aplikacja będzie nie tylko informować o 

sposobie wykonywania ćwiczenia, ale także będzie sugerować użytkownikom odpowiedni poziom 

trudności oraz na tej podstawie dobierać dostepne warianty ćwiczeń w różnych konfiguracjach. 

Ścieżka wpływa terapeutycznie na integrację senso-motoryczną czyli proces, w którym układ 

nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów za pomocą wszystkich zmysłów  (dotyk, układ 

przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak), 

następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i zakończonym 

sukcesem działaniu.  

Koncepcja ścieżki bazuje w dużej mierze na treningu strategii motorycznych. Istotnym elementem w 

przebiegu takich strategii ruchowych jest kontrola motoryczna. Obejmuje ona wzajemne 

oddziaływanie układów mięśniowo-szkieletowego i nerwowego. Celem kontroli motorycznej jest 

zaplanowanie, a następnie ekonomiczne i niezawodne przeprowadzenie zadania ruchowego  (zdobycie 

zdolności regulowania lub kierowania niezbędnymi mechanizmami ruchu). 

Jednym z głównych celów treningu na ścieżce moto-sensorycznej jest także uzyskanie/poprawa 

kontroli posturalnej. Jest to dynamiczna zdolność do przeciwstawiania się sile ciężkości w zależności 

od ułożenia ciała w przestrzeni oraz zmieniającej się płaszczyzny podparcia. Przekłada się to 

bezpośrednio na zdolności utrzymywania i odzyskiwania równowagi.  

Przewidziane aktywności mają na celu poprawę czucia głębokiego (ułożenia ciała w przestrzeni), 

które jest szczególnie zaburzone u osób po przebytym udarze mózgu. Czucie głębokie - in. 

propriocepcja odpowiada za prawidłowe wykonanie szeregu czynności dnia codziennego. Mechanizm 

ten pozwala na zaplanowanie podstawowych strategii motorycznych np. takich jak chodzenie.  

Dla przebiegu prawidłowego chodu należy wygenerować bardzo dużo ekscentrycznej kontroli synergii 

wyprostnych. W przypadku uszkodzenia czucia głębokiego ta ekscentryczna praca mięśniowa jest 

zaburzona. Zamiast ekscentrycznie, osoba po udarze/ze stwardnieniem rozsianym pracuje 

koncentrycznie i tym samym ustawia kolano w patologicznym przeproście odbierając ten mechanizm 

jako wyznacznik bezpieczeństwa. Celem ćwiczeń wykonywanych na ścieżce moto-sensorycznej jest 

zatem nie eliminowanie patologicznego wzorca ruchowego, ale częste powtarzanie funkcjonalnej 

strategii adaptacyjnej, tak, aby wykorzystywał ją pewniej, zręczniej i efektywniej.  

Ścieżka pełniąc funkcje rehabilitacyjną, wychodzi naprzeciw problemom osób z centralnymi 

uszkodzeniami układu nerwowego. Oprócz wcześniej opisanych celów, jako narzędzie terapeutyczne 

przeciwdziała utracie mobilności.  

2.3. Wskazania do korzystania ze ścieżki 
Trening funkcjonalny z elementami treningu siłowego i tlenowego jaki jest oferowany w ramach 

ścieżki moto-sensorycznej, jest odpowiednią i bezpieczną metodą poprawy wydolności nie tylko 

narządu ruchu, ale także układu sercowo-naczyniowego. Wysiłek o odpowiedniej intensywności 
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zmniejsza czynniki ryzyka incydentów kardiologicznych. Tym samym maleje ryzyko wystąpienia 

wielu chorób takich, jak: cukrzyca, osteoporoza, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, czy 

nieprawidłowych zmian zachodzących w układzie oddechowym oraz schorzeń dotyczących mózgu, 

jak choroba Alzheimera. Nie bez znaczenia więc, pozostaje także wpływ treningu na układ nerwowy 

seniora. Prawidłowe jego funkcjonowanie kształtuje się poprzez związek z aktywnością fizyczną. 

Badania naukowe wskazują na to, że wysiłek fizyczny prowadzi do zwiększenia liczby połączeń 

neuronalnych w mózgu poprzez zwiększenie i usprawnienie transportu tlenu do jego komórek. Jest to 

zarazem profilaktyka choroby Alzchaimera. Powszechnie uważa się, że za utrzymanie sprawności 

umysłowej i procesów poznawczych odpowiada wysoka aktywność intelektualna (rozwiązywanie 

krzyżówek, czytanie książek itp.), tymczasem to wysiłek fizyczny i tym samym odpowiednia podaż 

tlenu do komórek nerwowych mózgu, skutkują utrzymaniem kondycji zdrowia psychicznego na 

optymalnym poziomie. Poprawie ulegają także funkcje poznawcze mózgu, obserwuje się zmniejszenie 

wahania stanów emocjonalnych oraz lepsze samopoczucie. Dzięki ćwiczeniom fizycznym, poprawia 

się więc nastrój osób w podeszłym wieku. Lepsza kondycja psychiczna i samopoczucie przekładają się 

z kolei na statystycznie większy odsetek seniorów, którzy chętniej uczestniczą aktywnie w życiu 

społecznym i kulturalnym. Zaproponowana forma aktywności ruchowej poprawia także 

funkcjonowanie układu oddechowego. Korzyści dotyczą poprawy wentylacji oddechowej, ruchomości 

klatki piersiowej, elastyczności mięśni oddechowych, pogłębienia wdechu, dłuższego wydechu, 

efektywnego kaszlu, co nierzadko stanowi poważny problem wśród seniorów. Systematyczny trening 

ma również korzystny wpływ na układ odpornościowy ludzi starszych. Ćwiczenia o umiarkowanej 

intensywności oddziałują na zmiany w mechanizmach odpornościowych. Dotyczą one m.in. przyrostu 

stężenia przeciwciał we krwi. W związku z tym, wzrost poziomu aktywności fizycznej u osób 

starszych może wpłynąć na zmniejszenie liczby epizodów z objawami infekcji dróg oddechowych. 

Co ważniejsze, w aspekcie społecznym, u osób w podeszłym wieku zachowanie wysokiej aktywności 

fizycznej umożliwia względnie długie utrzymanie własnej autonomii oraz poczucia niezależności, co z 

kolei przekłada się na subiektywnie odczuwaną poprawę jakości życia. Stanowi to kolejne wskazanie 

do korzystania ze ścieżki. 

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób z ograniczeniami motorycznymi, borykającymi się z 

różnym rodzajem niepełnosprawności. Niewątpliwie wskazaniem do korzystania ze ścieżki są 

dysfunkcje układu nerwowego, częściowo opisane już wcześniej, ( wg założeń głównie udar, 

stwardnienie rozsiane, Parkinson, Alzheimer, ale także stwardnienie zanikowe boczne czy guz 

mózgu). 

Reasumując, wskazaniem do treningu na ścieżce moto-sensorycznej jest nie tylko utrzymanie 

sprawności fizycznej na odpowiednim poziomie, lecz także chęć opóźnienia konieczność uzależnienia 

od pomocy innych osób. Starzenie się jest jednym z czynników ryzyka niepełnosprawności. Bierny, 

siedzący tryb życia, który często towarzyszy starszym ludziom oraz niski poziom aktywności 

fizycznej, sprzyjają mechanicznemu osłabieniu kości, prowadzą do rozwoju osteoporozy i zwiększają 

ryzyko złamań. Ponadto brak ruchu lub jego niedostateczna ilość sprzyjają rozwojowi zmian 

zwyrodnieniowo-zniekształcających. Na opóźnianie tych procesów można wpływać poprzez 

utrzymywanie aktywności fizycznej do późnej starości. Szczególnie widoczny pozytywny wpływ 

systematycznych ćwiczeń obserwuje się także w poprawie techniki, koordynacji oraz szybkości i 

autonomizacji ruchów potrzebnych w sytuacjach dnia codziennego, co zostało opisane już wcześniej. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia definicja jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia, 

dotyczy funkcjonowania w obszarach: fizycznym, psychicznym, społecznym oraz zawiera się w 

subiektywnej ocenie własnej. Koncepcja jakości życia jest złożona i określana może być z różnych 

perspektyw. Istotne znaczenie w obszarze fizycznym jak i psychicznym ma aktywność ruchowa, która 

jest jednym z wyznaczników stylu życia. W wyniku postępu techniki człowiek ograniczył aktywność 
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fizyczną, powodując obniżenie wydolności organizmu. Wobec powyższego u ludzi w starszym wieku 

szczególnie ważne jest zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej przez stosowanie odpowiedniej 

aktywności ruchowej wpisanej na stałe w styl życia człowieka. Systematyczny trening zdrowotny jest 

istotną częścią sposobu życia warunkującą zdrowie.. 

2.4. Opis działania ścieżki moto-sensorycznej, główne założenia i pełnione 
funkcje 

2.4.1. Opis przestrzenno-funkcjonalny 
Uznaje się, że zdrowie człowieka zależy w dużej mierze od czynników: dziedzicznych, dietetycznych, 

emocjonalnych, psychologicznych i środowiskowym w sensie fizycznym. Na trzy ostatnie architektura 

jak i krajobraz mogą mieć wpływ. Życie w zaludnionym mieście, gdzie kontakt ze środowiskiem jest 

ograniczony i niewielki, może mieć wpływ na obniżenie sprawności u osób starszych i 

niepełnosprawnych, poprzez wyeliminowanie części bodźców wspierających poczucie bezpieczeństwa 

ze środowiska, a zastąpienie ich innymi, które mogą powodować wykluczenia poprzez brak poczucia 

bezpieczeństwa podczas poruszania się w przestrzeni miejskiej. Kolejnym elementem jest korzystanie 

z istniejących udogodnień, które mogą powodować rozleniwienie i brak stałego treningu 

motorycznego.  

Przez odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni możemy wpływać na zachowania użytkownika. 

Dzięki estetyce, ładowi przestrzennemu możemy spróbować wspierać jego wybory poprzez 

motywację do podjęcia treningu. Wpływać na to może odpowiednia jakość przestrzeni, która może 

budzić zainteresowanie odbiorcy. Posadzki, elementy naturalne i urządzenia, które pojawią się w 

przestrzeni przydomowej powinny ją wzbogacić i uatrakcyjnić.  

Trening motoryczny podejmowany na ścieżce nie wymaga skomplikowanych urządzeń, wszak obszar 

ten ma symulować przestrzeń miejską. Spotykamy w niej przeszkody, niezauważalne dla człowieka 

sprawnego, ale które dla osoby starszej, niepełnosprawnej lub dziecka stwarzają trudności. Dlatego 

aby zapobiegać zniechęceniu, omijaniu przeszkód a przez to funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej 

w sposób niepełny, co prowadzić może stopniowo do wykluczeń korzystne jest prowadzenie ciągłego 

treningu motorycznego w przestrzeni przydomowej. 

Aby stworzyć przyjazną i atrakcyjną przestrzeń treningową wykorzystać należy przede wszystkim 

elementy, które pozwalają na oswajanie przeszkód, które sprawiają trudności w codziennym 

poruszaniu się w przestrzeni miejskiej. Przede wszystkim będą to miejsca związane z zachowaniem 

równowagi na nieregularnym podłożu oraz pochyłościach. Elementy przestrzenne powinny 

uwzględniać pokonywanie różnic poziomów, wzniesień za pomocą stopni, platform nieruchomych i 

ruchomych. Kolejnym ważnym czynnikiem jest podłoże, które w szczególności w przestrzeni otwartej 

w zależności od warunków atmosferycznych będzie imitowało różne rodzaje posadzek, spotykanych 

w przestrzeni miejskiej (bruk, posadzki kamienne, miękkie podłoża, etc.) Trudności może sprawiać 

nieregularność, śliskość a także grząskość. Świadomość własnych ograniczeń motorycznych często 

wywołuje u pacjentów lęk przed poruszaniem się w trudniejszych warunkach, co trening w 

bezpiecznej przestrzeni przydomowej może wyeliminować.  

Obok ukształtowania terenu istotne będzie użycie elementów naturalnych – zieleni oraz wody. Będą 

one służyły funkcjom sensorycznym oddziałując na zmysł słuchu, dotyku, powonienia, a także smaku. 

Możliwe jest także wprowadzenie elementów hortiterapii (np. nasadzanie roślin cebulowych, etc.), 

które sprzyjać będzie funkcjom społecznym wytworzonego miejsca – ścieżki motosensorycznej. 

Tam gdzie to niezbędne obok ukształtowania terenu i elementów naturalnych w projekcie zastosowane 

zostaną proste urządzenia, za pomocą których użyte platformy będą mogły być poruszane (jak w 
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przypadku karuzeli, czy także platform sprężystych imitujące poruszanie się środkami lokomocji w 

pozycji stojącej). Będą one stanowiły uzupełnienie podstawowego budulca ścieżki, który będzie w 

głównej mierze polegał na wykształceniu odpowiedniej topografii. 

Całość powinna być skoncentrowana na niewielkim obszarze, bazując na wielofunkcyjności 

zapewnionej dzięki rozbudowanemu instruktażowi. Poszczególne elementy mogą służyć wielu 

ćwiczeniom i być wykorzystywane dla tworzenia różnych stanowisk ćwiczeniowych. 

Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu ścieżki motosensorycznej możliwe będzie jej wielorakie 

wykorzystanie integrujące różne grupy odbiorców. Dla osób starszych i niepełnosprawnych przede 

wszystkim będzie to rola terapeutyczna usprawniająca stan pacjenta poprzez rehabilitację. 

Równocześnie ścieżka może być miejscem atrakcyjnych spacerów również ludzi sprawnych oraz 

dzieci. Poprzez wspólne dbanie o jej estetykę i stan może stać się miejscem poprawiającym relacje w 

rodzinie, a także może sprzyjać kontaktom społecznym. Może stać się miejscem wymiany 

doświadczeń osób zależnych i ich opiekunów. 

3. Wykaz ćwiczeń – opis treningu. 
 

Ścieżka moto-sensoryczna łączy w sobie wiele elementów, przez co zapewnia holistyczną formę 

terapii. W zależności od indywidualnych potrzeb i wskazań pozwala na przeprowadzenie 

kompleksowego treningu motorycznego. Może zostać wykorzystana, jako wsparcie w żmudnym i 

często wieloletnim procesie rehabilitacji. Idealnym rozwiązaniem jest zaprojektowanie ścieżki w taki 

sposób, aby służyła ona osobom zależnym, jako narzędzie terapeutyczne, z którego można korzystać 

samodzielnie, jak również w asyście mniej lub bardziej doświadczonego 

opiekuna/trenera/fizjoterapeuty, a także jako rekreacyjna forma spędzania wolnego czasu. W 

przypadku dzieci ścieżka może stanowić element wsparcia prawidłowego rozwoju psychoruchowego 

zaspokajając spontaniczną potrzebę aktywności ruchowej w ciekawy i atrakcyjny sposób. Dodatkowo 

dzięki elementom sensorycznym pozwoli dostarczyć wielu zróżnicowanych bodźców, 

oddziaływujących na zmysły człowieka. Tym samym ścieżka moto-sensoryczna spełnia funkcję 

integrującą i poprawiającą relacje w rodzinie, dając możliwość spędzenia wspólnego, wolnego czasu 

rodziców z dziećmi. Ścieżka wychodzi, więc naprzeciw potrzebom umacniania relacji w rodzinie, 

stanowiąc atrakcyjną konkurencję dla współczesnych form rozrywki i rekreacji. Szczególnym atutem 

w konkurencyjności takiej ścieżki jest lokalizacja – bezpośrednio przylegająca do miejsca 

zamieszkania, co pozwala na zaoszczędzenie czasu związanego z dojazdem w podobnie atrakcyjne 

miejsce, a tym samym podkreśla jej powszechną dostępność. 

W kontekście osób zależnych, warto nadmienić, że takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość i 

powszechną dostępność rehabilitacji, która jest istotnym, a często kluczowym elementem procesu 

leczenia i rekonwalescencji. Jest to jedna z najważniejszych cech tego rozwiązania, gdyż powszechna 

dostępność usług rehabilitacyjnych w naszym kraju stanowi poważny problem, tak samo jak wciąż 

niska świadomość społeczna odnośnie samej istoty fizjoterapii. 

Osoby zależne, obciążone przewlekłymi schorzeniami, aby utrzymać lub w miarę możliwości 

poprawić swój komfort życia, wymagają zintegrowanej opieki rehabilitacyjnej. Nierzadko zdarzają się 

sytuacje, w których takie osoby nie posiadają odpowiednich warunków do tego, aby kontynuować 

program terapeutyczny poza specjalistycznymi ośrodkami zajmującymi się fizjoterapią. Taki stan 

rzeczy przekłada się na obniżający się poziom sprawności i regresję w stosunku do efektów, które 

zostały osiągnięte podczas pracy z fizjoterapeutą. Tym szczególniej ścieżka moto-sensoryczna stanowi 

odpowiednik przydomowej sali do ćwiczeń i pozwala na płynną kontynuację treningu strategii 
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motorycznych. Obok stanowisk do ćwiczeń na terenie obejmującym ścieżkę moto-sensoryczną, 

znajdować się będą rośliny ozdobne, aromatyczne i jadalne stanowiąc wsparcie funkcji 

terapeutycznych. Oddziaływanie na zmysły (węch, wzrok, dotyk, słuch, smak) wszelkimi możliwymi 

drogami poznawczymi, ma na celu pobudzenie odpowiednich ośrodków w mózgu użytkownika 

ścieżki tak, aby wyzwolić potencjał plastyczności i pobudzić proces przebudowy połączeń 

neuronalnych. Zjawisko to jest szczególnie pożądane w przypadku osób obciążonych neurologicznie 

np. po przebytym udarze mózgu. Jest to istotny element, gdyż osoby dotknięte skutkami udaru 

nierzadko doświadczają zaburzeń poznawczych (m.in. problemy z pamięcią, rozumieniem, mową). 

Doświadczając pozytywnych bodźców i co istotne, powtarzając pewne schematy psychoruchowe, 

istnieje szansa na wzbudzenie zjawiska plastyczności prowadzącego do odzyskania częściowej lub 

całkowitej sprawności. Ponadto doznanie pozytywnych doświadczeń sensomotorycznych wzmacnia 

motywację chorego do dalszej walki o swoją niezależność i dodaje pewności siebie. Takie podejście 

umiejscawia ścieżkę jako istotne narzędzie uspołeczniające i eliminujące poczucie wykluczenia. 

Celem terapeutycznym ścieżki moto-sensorycznej jest wypracowanie optymalnych funkcji służących 

do osiągnięcia wyznaczonego przez zadanie celu, w określonych warunkach środowiska. Wszystko po 

to, by sprawnie pokonywać codzienne trudności, pozyskiwać nowe funkcje i ograniczyć pomoc z 

zewnątrz do minimum. Bazując na pozytywnych doświadczeniach ruchowych osoba po przebytym 

udarze mózgu jest w stanie wypracować prawidłowe wzorce ruchowe i strategie motoryczne 

potrzebne, do w miarę możliwości, samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Ścieżka ma stwarzać możliwość wariantowości treningów – specjalne oznaczenia będą nie tylko 

informować o sposobie wykonywania ćwiczenia czy pełnionej funkcji, ale także będą sugerować 

użytkownikom dla kogo przeznaczona jest dana trasa oraz jak zmodyfikować ćwiczenie, aby uzyskać 

większy lub mniejszy stopień trudności. 

Jak wskazuje nazwa, wszystkie te działania mają terapeutyczny wpływ na integrację senso-

motoryczną czyli proces, w którym układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów za 

pomocą wszystkich zmysłów  (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli 

propriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być 

wykorzystane w celowym i zakończonym sukcesem działaniu. O integracji senso-motorycznej mówi 

się częściej w kontekście dzieci, ale odgrywa ona istotna rolę także u osób dorosłych obciążonych 

neurologicznie. W ramach terapii integracji senso-motorycznej  wykonuje się różnorodne czynności, 

które stymulują układ nerwowy i pomagają zintegrować bodźce dochodzące do ciała, z których 

przetwarzaniem ma się trudność. Projektowana ścieżka będzie odpowiadać założeniom integracji 

sensomotorycznej i w pewien sposób oswajać użytkownika z bodźcami, które są dla niego drażniące. 

Przykładem może być tutaj osoba po przebytym udarze mózgu, która wykazuje nadwrażliwość na 

zapachy pojawiające się w jej otoczeniu, wywołując pozytywne lub  częściej negatywne reakcje 

organizmu (np. nudności, zawroty głowy). Zdrowy człowiek, w przypadku ekspozycji na tego rodzaju 

bodźce, pozostaje obojętny, a ewentualna reakcja autonomicznego układu nerwowego nie jest tak 

wygórowana.  W założeniach ścieżki moto-sensorycznej przewiduje się stopniową ekspozycję 

użytkownika na aromaterapeutyczne działanie roślin, co ma się bezpośrednio przyczynić do oswojenia 

drażniących bodźców. Innym przykładem może być przypadek osoby, która nie potrafi zaakceptować 

zmieniającego się podłoża po którym się porusza. Taki stan rzeczy przemawia za tym, aby w projekcie 

ścieżki także ująć ten aspekt i wykorzystać dostępne materiały dla stworzenia różnorodnego podłoża, 

tak aby użytkownik był eksponowany stopniowo na drażliwy bodziec - podobnie jak w przypadku 

nadwrażliwości na zapachy. Tym samym, część elementów będzie dostępna bez konieczności 

zakładania obuwia, tak by umożliwić zbieranie informacji proprioceptywnych przez jak największą 

powierzchnię stopy. Ścieżka moto-sensoryczna ma być w założeniu położona w przydomowym 

zaciszu, co stanowi dodatkowe wsparcie terapeutyczne dla osób z nadwrażliwością na hałas. Jest to 

szczególnie ważne dla osób po udarze, które mają duże trudności w skupieniu się na wykonywanym 

zadaniu. 
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Koncepcja ścieżki bazować będzie w dużej mierze na treningu strategii motorycznych. Istotnym 

elementem w przebiegu takich strategii ruchowych jest kontrola motoryczna. Obejmuje ona wzajemne 

oddziaływanie układów mięśniowo-szkieletowego i nerwowego. Celem kontroli motorycznej będzie 

zaplanowanie, a następnie ekonomiczne i niezawodne przeprowadzenie zadania ruchowego  (zdobycie 

zdolności regulowania lub kierowania niezbędnymi mechanizmami ruchu). Podczas pracy z trenerem 

aktywności będą podejmowane działania zmierzające do poprawy czynników wpływających na 

kontrolę ruchu. Opracowane koncepcje będą w dalszych etapach modyfikowane i dostosowywane do 

możliwości użytkowników, tak aby trening był możliwy do przeprowadzenia bez udziału specjalisty.  

Przy doborze stanowisk ćwiczebnych zostały wzięte pod uwagę wyznaczniki kontroli motorycznej 

takie jak: 

 stabilność - zdolność do wykonania statycznych (łatwiejszych) i dynamicznych 

(trudniejszych) aktywności. 

 mobilność - zdolność do zainicjowania ruchu oraz funkcjonalne zakresy ruchomości 

pozwalające na przyjęcie danej pozycji. 

 stabilność dynamiczna - zdolność do kontrolowania postawy w czasie gdy ciało lub części 

ciała poruszają się w przestrzeni. Umożliwia pokonywanie sił ciężkości (grawitacji) oraz 

przewidywalnych lub nieprzewidywalnych czynników destabilizujących. 

 stabilność statyczna - zdolność umożliwiająca utrzymanie danej pozycji w przestrzeni. 

 mobilność kontrolowana - zdolność do pracy w łańcuchu zamkniętym, podczas której dystalne 

części ciała stanowią stabilne punkty. Umożliwia ona ruch proksymalnych części ciała. Pewna 

część tułowia pozostaje mięśniowo ustabilizowana umożliwiając poruszanie się innej części. 

 zręczność - zdolność do przeprowadzania celowych i zaplanowanych działań motorycznych 

przy użyciu dystalnych części ciała. Zręczność nanoszona jest na istniejącą już stabilność 

tułowia i stawów proksymalnych, która jest zautomatyzowana i wyprzedza w czasie zadanie 

ruchowe. 

Jednym z głównych celów treningu na ścieżce moto-sensorycznej jest także uzyskanie/poprawa 

kontroli posturalnej. Jest to dynamiczna zdolność do przeciwstawiania się sile ciężkości w zależności 

od ułożenia ciała w przestrzeni oraz zmieniającej się płaszczyzny podparcia. Przekłada się to 

bezpośrednio na zdolności utrzymywania i odzyskiwania równowagi. Kontrola posturalna daje 

poczucie stabilności i pozwala w tym samym czasie na orientację w przestrzeni i przewidywanie 

czynników destabilizujących, tak aby w sposób skoordynowany i ekonomiczny wykonać zadanie 

ruchowe. Dotyczy to wszystkich osób zakwalifikowanych do treningu, gdyż są to podstawowe cechy 

motoryczne umożliwiając sprawne funkcjonowanie w środowisku. Na opisaną kontrolę motoryczną 

niekorzystnie wpływają zaburzenia związane z przetwarzaniem informacji sensorycznych. Odbywa się 

to w typowy, charakterystyczny sposób - szczególnie w przypadku osób ze stwardnieniem rozsianym. 

W założeniach, ścieżka będzie pozytywnie oddziaływać na obniżoną zdolność propriocepcji (zmysł 

orientacji ułożenia części własnego ciała w przestrzeni). Jednocześnie ścieżka będzie mocno 

oddziaływać w kierunku odzyskania/utrzymania na stałym poziomie ekscentrycznej kontroli mięśni 

antygrawitacyjnych, które warunkują kontrolę prędkości wykonywanego ruchu. Do zrealizowania 

założonych celów zostaną wykorzystane techniki poprawiające wytrzymałość i aktywność 

ekscentryczną, stabilność dynamiczną oraz elastyczność. 

Przewidziane aktywności będą także miały na celu poprawę czucia głębokiego (ułożenia ciała w 

przestrzeni), które jest szczególnie zaburzone u osób po przebytym udarze mózgu. Czucie głębokie - 

in. propriocepcja odpowiada za prawidłowe wykonanie szeregu czynności dnia codziennego. 

Mechanizm ten pozwala na zaplanowanie podstawowych strategii motorycznych np. takich jak 

chodzenie. 
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Zaplanowane ćwiczenia sprzyjać będą poprawie kokontrakcji  czyli zdolności do dowolnego napinania 

mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) tak, aby utrzymać stan równowagi. Wspominana 

wcześniej kokontrakcja i czucie głębokie (czucie ułożenia ciała w przestrzeni/propriocepcja) są ze 

sobą ściśle powiązane. Szczególnie u osób ze stwardnieniem rozsianym obserwuje się duże deficyty w 

prawidłowym funkcjonowaniu tej zależności. Zdrowy człowiek poruszając się po lodzie, w obawie 

przed upadkiem, wzbudzi taką strategię motoryczną, która intensywnie pobudzi kokontrakcję i 

spowoduje obronne usztywnienie mięśni. Osoby ze stwardnieniem rozsianym wykorzystują ten 

mechanizm w sposób ciągły. Innymi słowy przemieszczając się, cały czas mają wrażenie stąpania po 

lodzie. 

Dla przebiegu prawidłowego chodu należy wygenerować bardzo dużo ekscentrycznej kontroli synergii 

wyprostnych. W przypadku uszkodzenia czucia głębokiego ta ekscentryczna praca mięśniowa jest 

zaburzona. Zamiast ekscentrycznie, osoba po udarze/ze stwardnieniem rozsianym pracuje 

koncentrycznie i tym samym ustawia kolano w patologicznym przeproście odbierając ten mechanizm 

jako wyznacznik bezpieczeństwa. 

Celem ćwiczeń wykonywanych na ścieżce moto-sensorycznej będzie zatem nie eliminowanie 

patologicznego wzorca ruchowego, ale częste powtarzanie funkcjonalnej strategii adaptacyjnej, tak, 

aby wykorzystywał ją pewniej, zręczniej i efektywniej. 

Ścieżka pełniąc funkcje rehabilitacyjną, wychodzić będzie naprzeciw problemom osób z centralnymi 

uszkodzeniami układu nerwowego. Oprócz wcześniej opisanych zadań, jako narzędzie terapeutyczne 

będzie przeciwdziałać utracie mobilności. Chorzy zmagają się na co dzień z osłabieniem siły 

mięśniowej, sztywnością oraz bólem. Upośledzenie przewodnictwa synaptycznego w mózgu prowadzi 

do utraty koordynacji nerwowo-mieśniowej i obniżenia wytrzymałości mięśni. Nieużywanie kończyn 

skutkuje utratą reprezentacji korowej, która także przekłada się na rosnący deficyt siły mięśniowej. Co 

istotne, już samo subiektywne odczuwanie bólu prowadzi do utraty reprezentacji korowej. Powstaje 

więc błędne koło – ból zniechęca do aktywności – brak aktywności pogłębia dolegliwości bólowe. W 

długoterminowej prognozie taki stan rzeczy prowadzi do zmian strukturalnych i biochemicznych w 

obrębie włókien mięśniowych. Ścieżka moto-sensoryczna przewiduje tak dobrane działania, aby 

przeciwdziałać opisanym zmianom degeneracyjnym i zachęcić do podjęcia aktywności, która będą 

przygotowana w ciekawy, atrakcyjny i funkcjonalny sposób. Działania te dotyczą w głównej mierze 

osób dotkniętych skutkami udaru oraz stwardnienia rozsianego, gdzie opisane wcześniej zjawisko jest 

bardzo powszechne. 

Bardzo duży problem u osób z uszkodzeniami centralnymi układu nerwowego stanowi także zjawisko 

jakim jest spastyczność. Definiowane jest on jako nadmierny opór na rozciąganie mięśnia. 

Powtarzanie treningu siłowo-funkcjonalnego, jaki proponuje ścieżka, prowadzi w takich przypadkach 

do redukcji spastyczności na drodze poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej, która uznawana jest 

za przyczynę sztywności mięśni. Tym samym ścieżka moto-sensoryczna jako metoda wspierająca 

osoby zależne, przyczynia się bezpośrednio do podniesienia komfortu życia, gdyż mniejsza 

spastyczność to większa swoboda ruchu, precyzja i szybkość. 

Z wiekiem następuje spadek sprawności i wydolności fizycznej, który jest fizjologiczny i nieuchronny. 

Proces starzenia się związany jest z szeregiem zmian strukturalnych i czynnościowych: zmniejszaniem 

beztłuszczowej masy ciała, spadkiem siły, elastyczności mięśni, ścięgien oraz więzadeł. Ponadto u 

osób starszych znacząco zmniejsza się wydolność tlenowa. Są to główne patofizjologiczne przyczyny 

m.in. zaburzeń równowagi skutkujących zwiększeniem ryzyka upadków. To z kolei bezpośrednio 

prowadzi do uzależnienia od innych osób, a w dalszych konsekwencjach do niepełnosprawności. 

Najnowsze badania wykazują, że możliwy jest wzrost masy i siły mięśniowej pod wpływem treningu 

o charakterze siłowym u osób starszych - nawet w bardzo zaawansowanym wieku. W rezultacie 
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następuje podobny jak w przypadku osób młodych procentowy przyrost masy i siły mięśniowej. 

Aktywność ruchowa u osób starszych wpływa dodatnio na takie cechy motoryczne jak gibkość, 

równowaga i koordynacja ruchowa. Zastosowanie treningu siłowego oraz ćwiczeń równoważnych 

wpływa na poprawę jakości i szybkości chodu. Ćwiczenia równoważne mają istotne znaczenie w 

profilaktyce upadków, a gibkość ma szansę ułatwić m.in. takie czynności jak ubieranie i rozbieranie 

się. 

Trening funkcjonalny z elementami treningu siłowego i tlenowego jest odpowiednią i bezpieczną 

metodą poprawy wydolności nie tylko narządu ruchu, ale także układu sercowo-naczyniowego. 

Wysiłek o odpowiedniej intensywności zmniejsza czynniki ryzyka incydentów kardiologicznych. Tym 

samym maleje ryzyko wystąpienia wielu chorób takich, jak: cukrzyca, osteoporoza, miażdżyca, 

nadciśnienie tętnicze, czy nieprawidłowych zmian zachodzących w układzie oddechowym oraz 

schorzeń dotyczących mózgu, jak choroba Alzheimera. Nie bez znaczenia więc, pozostaje także 

wpływ treningu na układ nerwowy seniora. Prawidłowe jego funkcjonowanie kształtuje się poprzez 

związek z aktywnością fizyczną. Badania naukowe wskazują na to, że wysiłek fizyczny prowadzi do 

zwiększenia liczby połączeń neuronalnych w mózgu poprzez zwiększenie i usprawnienie transportu 

tlenu do jego komórek. Jest to zarazem profilaktyka choroby Alzheimera. Powszechnie uważa się, że 

za utrzymanie sprawności umysłowej i procesów poznawczych odpowiada wysoka aktywność 

intelektualna (rozwiązywanie krzyżówek, czytanie książek itp.), tymczasem to wysiłek fizyczny i tym 

samym odpowiednia podaż tlenu do komórek nerwowych mózgu, skutkują utrzymaniem kondycji 

zdrowia psychicznego na optymalnym poziomie. Poprawie ulegają także funkcje poznawcze mózgu, 

obserwuje się zmniejszenie wahania stanów emocjonalnych oraz lepsze samopoczucie. Dzięki 

ćwiczeniom fizycznym, poprawia się więc nastrój osób w podeszłym wieku. Lepsza kondycja 

psychiczna i samopoczucie przekładają się z kolei na statystycznie większy odsetek seniorów, którzy 

chętniej uczestniczą aktywnie w życiu społecznym i kulturalnym. Aktywność ruchowa poprawia także 

funkcjonowanie układu oddechowego. Korzyści dotyczą poprawy wentylacji oddechowej, ruchomości 

klatki piersiowej, elastyczności mięśni oddechowych, pogłębienia wdechu, dłuższego wydechu, 

efektywnego kaszlu, co nierzadko stanowi poważny problem wśród seniorów. Systematyczny trening 

ma również korzystny wpływ na układ odpornościowy ludzi starszych. Ćwiczenia o umiarkowanej 

intensywności oddziałują na zmiany w mechanizmach odpornościowych. Dotyczą one m.in. przyrostu 

stężenia przeciwciał we krwi. W związku z tym, wzrost poziomu aktywności fizycznej u osób 

starszych może wpłynąć na zmniejszenie liczby epizodów z objawami infekcji dróg oddechowych. 

U osób starszych ważne jest motywowanie do treningu przez uświadomienie zalet jakie przynosi 

regularny ruch, dlatego też przy stanowiskach na ścieżce, oprócz instruktażu, znajdować będzie się 

informacja z opisem działania danego ćwiczenia. Ponadto trening funkcjonalny prowadzi do 

zwiększenia samodzielności i poprawy samopoczucia seniorów. Dobrze dobrane ćwiczenia i 

prawidłowy instruktaż zwiększają bezpieczeństwo i efektywność takiego treningu. Korzystny, 

wielopłaszczyznowy wpływ systematycznej aktywności ruchowej powinien być widoczny nie tylko u 

potencjalnie sprawnych osób starszych, ale także u osób z problemami związanymi z 

przemieszczaniem się. 

Co ważniejsze, w aspekcie społecznym, u osób w podeszłym wieku zachowanie wysokiej aktywności 

fizycznej umożliwia względnie długie utrzymanie własnej autonomii oraz poczucia niezależności, co z 

kolei przekłada się na subiektywnie odczuwaną poprawę jakości życia. 

Reasumując, regularny wysiłek umożliwia nie tylko utrzymanie sprawności fizycznej na odpowiednim 

poziomie, lecz także opóźnienia konieczność uzależnienia od pomocy innych osób. Starzenie się jest 

jednym z czynników ryzyka niepełnosprawności. Bierny, siedzący tryb życia, który często towarzyszy 

starszym ludziom oraz niski poziom aktywności fizycznej, sprzyjają mechanicznemu osłabieniu kości, 

prowadzą do rozwoju osteoporozy i zwiększają ryzyko złamań. Ponadto brak ruchu lub jego 
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niedostateczna ilość sprzyjają rozwojowi zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających. Na opóźnianie 

tych procesów można wpływać poprzez utrzymywanie aktywności fizycznej do późnej starości. 

Szczególnie widoczny pozytywny wpływ systematycznych ćwiczeń obserwuje się także w poprawie 

techniki, koordynacji oraz szybkości i autonomizacji ruchów potrzebnych w sytuacjach dnia 

codziennego, co zostało opisane już wcześniej. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia definicja jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia, 

dotyczy funkcjonowania w obszarach: fizycznym, psychicznym, społecznym oraz zawiera się w 

subiektywnej ocenie własnej. Koncepcja jakości życia jest złożona i określana może być z różnych 

perspektyw. Istotne znaczenie w obszarze fizycznym jak i psychicznym ma aktywność ruchowa, która 

jest jednym z wyznaczników stylu życia. W wyniku postępu techniki człowiek ograniczył aktywność 

fizyczną, powodując obniżenie wydolności organizmu. Wobec powyższego u ludzi w starszym wieku 

szczególnie ważne jest zachowanie dobrej kondycji psychofizycznej przez stosowanie odpowiedniej 

aktywności ruchowej wpisanej na stałe w styl życia człowieka. Systematyczny trening zdrowotny jest 

istotną częścią sposobu życia warunkującą zdrowie. 

U podstaw motywacji podejmowania aktywności ruchowej przez seniorów, leży zwykle poprawa 

stanu zdrowia oraz chęć utrzymania kondycji. Z kolei przeszkodą dosyć często może okazać się 

wysoki koszt uczestnictwa w różnorodnych, zorganizowanych formach. Projekt ścieżki moto-

sensorycznej wychodzi naprzeciw tego typu ograniczeniom przez swoją ogólnodostępną formę 

ulokowania w przydomowym sąsiedztwie. Nie mniej jednak brak nawyków aktywnego spędzania 

czasu oraz brak znajomych zainteresowanych tego typu formami może obniżyć motywację. W takim 

przypadku ciekawa i funkcjonalna forma ćwiczeń na ścieżce moto-sensorycznej może stanowić 

dodatkową motywację, a czytelne instruktaże umieszczone przy stanowiskach oraz zróżnicowanie 

poziomu trudności, powinno zachęcać do podjęcia wyzwania nie tylko w grupie, ale także 

samodzielnie. 

Ćwiczenia na ścieżce moto-sensorycznej zostały opracowane w taki sposób, aby przynieść poprawę 

(udar) lub wstrzymać/spowolnić (stwardnienie rozsiane) skutki choroby, a także wpłynąć pozytywnie 

na stan zdrowia psycho-fizycznego osób starszych. 

Prowadzony na ścieżce trening będzie zatem stanowić nie tylko metodę wsparcia dla osób zależnych, 

ale także będzie pełnić bardzo silną funkcję rehabilitacyjną i terapeutyczną. Zadania oparte będą o 

funkcjonalny trening siłowy. W zależności od wykonywanego zadania ruchowego rekrutowane będą 

różne typy włókien mięśniowych. Połączenie treningu siłowego z treningiem funkcjonalnym jest 

nadrzędnym celem terapii osób zależnych, gdyż jak wynika z badań, istnieje ścisły związek między 

siłą i funkcją w stosunku do aktywności dnia codziennego. W przypadku, kiedy mięśnie zostaną 

wzmocnione w funkcji, w której ich praca jest niezbędna, nastąpi poprawa jakości wykonywania danej 

czynności (np. chodzenie po schodach; otwieranie i zamykanie drzwi). Taki trening jest 

przyswojeniem pewnego efektywnego wzorca ruchowego z głównym naciskiem na koordynację 

nerwowo-mięśniową niezbędną do wykonania konkretnej czynności. 

W zaproponowanym treningu uwzględnione zostały aktywności bazujące na synergiach zgięciowych 

oraz wyprostnych - niezbędnych do wykonywania czynności związanych z przeciwdziałaniem sile 

ciężkości (np. siadanie i wstawanie z krzesła). 

Dla przebiegu prawidłowego chodu należy wygenerować bardzo dużo ekscentrycznej kontroli synergii 

wyprostnych. W przypadku uszkodzenia czucia głębokiego ta ekscentryczna praca mięśniowa jest 

zaburzona. Zamiast ekscentrycznie, osoba po udarze/ze stwardnieniem rozsianym pracuje 

koncentrycznie i tym samym ustawia kolano w patologicznym przeproście odbierając ten mechanizm 

jako wyznacznik bezpieczeństwa. 
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Celem ćwiczeń wykonywanych na ścieżce moto-sensorycznej będzie zatem nie eliminowanie 

patologicznego wzorca ruchowego, ale częste powtarzanie funkcjonalnej strategii adaptacyjnej, tak, 

aby wykorzystywał ją pewniej, zręczniej i efektywniej. 

Ponadto wszystkie opracowane ćwiczenia opierać się będą o zasadę wzmacniania centralnej 

stabilizacji poprzez wpływ na aktywność mięśni głębokich. Jest to bardzo istotna cecha w kontekście 

usprawniania i poprawy jakości życia, gdyż każdy ruch w naszym ciele rozpoczyna się od tzw. 

„centrum”. Przy wykonywaniu danej czynności w pierwszej kolejności aktywują się głębokie mięśnie 

stabilizujące, a dopiero później mięśnie danej części ciała. Tak więc, stabilny tułów sprawia, iż 

możliwości ruchowe są większe – ruch jest płynny, w pełnym zakresie, a wzorzec ruchowy jest 

prawidłowy. W przypadku zaburzeń funkcjonowania mięśni stabilizujących, bardzo często dochodzi 

do wytwarzania patologicznych kompensacji. Organizm próbuje oszukać samego siebie i wykonać 

poprawnie ruch, ale wykorzystując silniejsze części ciała, które zastępują mięśnie niewydolne. Taka 

sytuacja prowadzi do zaburzenia wzorca ruchowego, pogłębiania nierównowagi mięśniowej oraz 

przeciążeń w obrębie struktur najbardziej obciążanych. Reasumując, aby był możliwy prawidłowy 

ruch kończyn na obwodzie (dystalnie) wymagana jest stabilność w centrum (proksymalnie). Dotyczy 

to nie tylko osób ze stwardnieniem rozsianym czy po przebytym udarze mózgu, ale także 

Parkinsoników oraz po prostu ludzi starszych, gdyż wraz z wiekiem mięśnie ulegają zwiotczeniu, tracą 

elastyczność i nie spełniają w pełni swojej stabilizującej roli. 

Zadania wykonywane przez użytkowników ścieżki będzie można podzielić na tzw. otwarte i 

zamknięte. Dobór ćwiczenia będzie uzależniony od tego czy niesprawność wynika z zaburzenia 

funkcji statycznych czy dynamicznych. Do zadań otwartych należeć będzie m.in. gra w piłkę. 

Wymagać będzie takich cech jak  elastyczność i zmienność, a więc stopniem trudności będzie 

odpowiadać bardziej sprawnym użytkownikom. Zadania zamknięte cechuje przewidywalność i 

przebiegają one w oparciu o nawykowe lub stereotypowe  wzorce ruchowe przebiegające z małą 

zmiennością np. ruch mieszania. Innymi słowy czynności ruchowe przebiegające w "łańcuchu 

zamkniętym" będą to te ćwiczenia, w których dystalne części ciała (ręka, noga) poruszać będą się 

swobodnie w przestrzeni. Można określić je także mianem zadań manipulacyjnych, wymagających 

zręczności i precyzji, która będzie nadawać wyższy stopień trudności układowi posturalnemu 

odpowiedzialnemu za równowagę. Ćwiczenia w "łańcuchu zamkniętym" - zwykle o mniejszym 

poziomie trudności będą to te, w których ruch dystalnych części ciała będzie ograniczony przez 

kontakt z płaszczyzną podparcia i dodatkowy opór. 

3.1. Metoda treningu. 

Trening integrujący motoryczno-sensoryczny zawiera w sobie elementy motoryczne jak i sensoryczne, 
które współtworzą spójną całość i warunkują holistyczna formę terapii.  

Wszystkie te działania mają terapeutyczny wpływ na integrację senso-motoryczną czyli proces, w 

którym układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów za pomocą wszystkich zmysłów 

(dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, 

smak), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i 

zakończonym sukcesem działaniu. O integracji senso-motorycznej mówi się częściej w kontekście 

dzieci, ale odgrywa ona istotna rolę także u osób dorosłych obciążonych neurologicznie. W ramach 

terapii integracji senso-motorycznej wykonuje się różnorodne czynności, które stymulują układ 

nerwowy i pomagają zintegrować bodźce dochodzące do ciała, z których przetwarzaniem ma się 

trudność. Proponowany trening odpowiada założeniom integracji sensomotorycznej i w pewien 

sposób oswajać użytkownika z bodźcami, które są dla niego drażniące. Przykładem może być tutaj 

osoba po przebytym udarze mózgu, która wykazuje nadwrażliwość na zapachy pojawiające się w jej 

otoczeniu, wywołując pozytywne lub częściej negatywne reakcje organizmu (np. nudności, zawroty 
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głowy). Zdrowy człowiek, w przypadku ekspozycji na tego rodzaju bodźce, pozostaje obojętny, a 

ewentualna reakcja autonomicznego układu nerwowego nie jest tak wygórowana. W założeniach 

treningu integracyjnego motoryczno-sensorycznego przewiduje się stopniową ekspozycję 

użytkownika na aromaterapeutyczne działanie roślin, co ma się bezpośrednio przyczynić do oswojenia 

drażniących bodźców. Innym przykładem może być przypadek osoby, która nie potrafi zaakceptować 

zmieniającego się podłoża po którym się porusza. Wykorzystano dostępne materiały dla stworzenia 

różnorodnego podłoża, tak aby użytkownik był eksponowany stopniowo na drażliwy bodziec - 

podobnie jak w przypadku nadwrażliwości na zapachy. Tym samym, część elementów może być 

dostępna bez konieczności zakładania obuwia, tak by umożliwić zbieranie informacji 

proprioceptywnych przez jak największą powierzchnię stopy. Ścieżka moto-sensoryczna ma być w 

założeniu położona w przydomowym zaciszu, co stanowi dodatkowe wsparcie terapeutyczne dla osób 

z nadwrażliwością na hałas. Jest to szczególnie ważne dla osób po udarze, które mają duże trudności 

w skupieniu się na wykonywanym zadaniu.  

Koncepcja treningu integrującego motoryczno-sensorycznego bazuje w dużej mierze na treningu 

strategii motorycznych. Istotnym elementem w przebiegu takich strategii ruchowych jest kontrola 

motoryczna. Obejmuje ona wzajemne oddziaływanie układów mięśniowo-szkieletowego i 

nerwowego. Celem kontroli motorycznej jest zaplanowanie, a następnie ekonomiczne i niezawodne 

przeprowadzenie zadania ruchowego (zdobycie zdolności regulowania lub kierowania niezbędnymi 

mechanizmami ruchu). Trening oferuje działania zmierzające do poprawy czynników wpływających 

na kontrolę ruchu. 

Plan treningowy, dla każdego poziomu trudności, zakłada po jednym ćwiczeniu z danej grupy: 

 Trening chodu 

 Rozciąganie 

 Stabilizacja 

 Kontrola posturalna 

 Koordynacja oko-ręka 

 Równowaga 

 Trening sensoryczny (relaksacyjny) 

Każda sesja treningowa razem z zaplanowanymi przerwami pomiędzy podejmowanymi 

aktywnościami trawa ok. 1 godzinę. Jest to optymalny czas na przeprowadzenie wszystkich lub części 

zaplanowanych ćwiczeń, bez przeciążenia osób ćwiczących. Do wykonania pozostaje 18 różnych 

zadań ruchowych.  

Trening wpływa terapeutycznie na następujące elementy funkcjonalne: 

- jakość chodu, 

- równowagę statyczną i dynamiczną, 

- zmniejsza ryzyko upadku, 

- zwiększa szybkość reakcji, 

- poprawia zwrotność (umiejętność sprawnej zmiany kierunku ruchu) 

 

a także elementy aktywności z życia codziennego takie jak: 

- sięganie, 

- schylanie się, 

- omijanie przeszkód, 

- pokonywanie nierówności terenu, 

- chodzenie po schodach, 
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- siadanie, 

- wstawanie. 

Zaleca się wykorzystanie dostępnej infrastruktury w postaci barierek, schodów, ławek, podestów, 

mostków, drabinek, drewnianych pali itp. Ponadto wykorzystuje się ukształtowanie terenu oraz 

zmieniające się podłoże (piasek, żwir, trawnik, chodnik itp.). 

 

Podczas fazy testowej ścieżki moto-sensorycznej podejmowane były działania zmierzające do 

poprawy czynników wpływających na kontrolę ruchu. Opracowane koncepcje pierwotne były w 

dalszych etapach modyfikowane i dostosowywane do możliwości użytkowników tak, aby trening był 

możliwy do przeprowadzenia z lub bez udziału specjalisty.  

Jedną z metod treningu jest trening z instruktorem. Zakłada on opanowanie przez uczestników zadań 

ruchowych, które stanowią bazę dla treningu modelowego (kompatybilnego z tworzoną aplikacją i 

całym multimedialnym instruktażem). W pierwszej kolejności instruktor ma za zadanie zapoznać 

osobę trenującą ze specyfiką zadań motorycznych, przedstawieniem celowości wykonywanych 

kolejno zadań oraz zaprezentować dane ćwiczenie. Następnie pozostaje do dyspozycji osoby 

testowanej i na bieżąco (słownie lub manualnie) koryguje poprawność wykonywanego ruchu. 

Instruktor spełnia także funkcję motywacyjną, doceniając i nagradzając wysiłki osoby ćwiczącej. Daje 

to szansę na zapoznanie i oswojenie uczestników ze specyfiką oraz rodzajem wykonywanych ćwiczeń, 

jeszcze przed podjęciem treningu samodzielnego. Zakłada się ograniczenie roli terapeuty z osoby 

instruującej na nadzorującą. Istotnym jest, aby osoby testowane zyskały taki stopień samodzielności, 

który pozwoli im na w miarę możliwości płynne wykonywanie zaproponowanych zadań ruchowych, 

w oparciu o przygotowany instruktaż. Tym samym daje to szansę na zyskanie pewności siebie w 

treningu samodzielnym.  

Kolejna metodą treningu jest trening samodzielny na podstawie instruktażu multimedialnego. 

Do tego celu została stworzona specjalna aplikacja zawierająca materiały audiowizualne. Do każdego 

ćwiczenia przypisany został krótki, treściwy filmik (opatrzony głosem lektora oraz napisami do 

wyboru). Do dyspozycji użytkownika pozostają 3 warianty trudności. Pierwszym krokiem w 

korzystaniu z aplikacji jest wykonanie 2 ćwiczeń – testów, których wynik jest podstawą kwalifikacji 

do odpowiedniego poziomu trudności. Na tej podstawie zostaje losowo dobrany zestaw ćwiczeń. 

Trening oparty o aplikację może zastąpić spotkanie z instruktorem i pozwala na podjęcie 

samodzielnych treningów na ścieżce.  

Istnieje także możliwość treningu na podstawie instruktażu graficznego. W tym celu stworzono 

profesjonalne piktogramy. Do każdego ćwiczenia przypisano jedną rycinę, która przedstawia pozycję 

wyjściową oraz kierunek zadanego ruchu. Dodatkowo pod piktogramem umieszczono czytelny 

instruktaż (w formie podpunktów) – osobno dla każdego poziomu trudności. W ten sposób 

użytkownicy będą mieli do dyspozycji pełny instruktaż graficzny, który zaleca umieścić się na tablicy 

informacyjnej przy każdym stanowisku. Tożsamy instruktaż graficzny wkomponowano w aplikację 

mobilną. Ten rodzaj treningu polecana jest dla bardziej zaawansowanych uczestników, którzy 

zapoznali się już ze specyfiką ćwiczeń na ścieżce moto-sensorycznej.  

3.1.1. Przeznaczenie – schorzenia, dobór stopnia trudności, testy kwalifikujące 

Ścieżka wychodzi naprzeciw problemom osób z centralnymi uszkodzeniami układu nerwowego, ale 

także skierowana jest dla osób zależnych, obciążonych przewlekłymi schorzeniami (głównie narządu 

ruchu) tak, aby osoby te mogły utrzymać lub w miarę możliwości poprawić swój komfort życia i 
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przeciwdziałać utracie mobilności. Jest to też sposób wsparcia w żmudnym i często wieloletnim 

procesie rehabilitacji.  

Rozwiązanie w postaci ścieżki moto-sensorycznej jest dedykowane zarówno osobom z ograniczeniami 

motorycznymi, jak i seniorom. Ćwiczenia na ścieżce moto-sensorycznej zostały opracowane w taki 

sposób, aby przynieść poprawę (udar) lub wstrzymać/spowolnić (stwardnienie rozsiane) skutki 

choroby, a także wpłynąć pozytywnie na stan zdrowia psycho-fizycznego osób starszych.  

Niewątpliwie wskazaniem do korzystania ze ścieżki moto-sensorycznej są dysfunkcje układu 

nerwowego, częściowo wspomniane już wcześniej ( wg założeń głównie udar, stwardnienie rozsiane, 

Parkinson, Alzheimer, ale także stwardnienie zanikowe boczne czy guz mózgu). We wszystkich 

wymienionych przypadkach mamy do czynienia z zaburzeniem funkcji motorycznych i nierzadko 

także funkcji poznawczych. Takie osoby w pełni skorzystają z zaproponowanych elementów 

sensorycznych oraz motorycznych. 

Zaproponowana ścieżka może być także uczęszczana przez dzieci. W tym przypadku stanowić będzie 

element wsparcia prawidłowego rozwoju psychoruchowego i zaspokajać spontaniczną potrzebę 

aktywności ruchowej w ciekawy i atrakcyjny sposób. Tym samym ścieżka moto-sensoryczna spełnia 

funkcję integrującą i poprawiającą relacje w rodzinie, dając możliwość spędzenia wspólnego, wolnego 

czasu rodziców z dziećmi. Ścieżka wychodzi, więc naprzeciw potrzebom umacniania relacji w 

rodzinie, stanowiąc atrakcyjną konkurencję dla współczesnych form rozrywki i rekreacji. 

Opracowany plan treningowy zakłada 6 losowo dobranych ćwiczeń, wylosowanych z 7-iu 

określonych grup, po 5 min. każde. Ze względu na zróżnicowany poziom sprawności funkcjonalnej u 

potencjonalnych użytkowników ścieżki, zaproponowano testy kwalifikujące do odpowiedniego 

poziomu trudności. Dla określenia takiego wyjściowego poziomu wystarczą tylko dwa najważniejsze 

parametry (najbardziej miarodajne) – jest to jakość chodu  

Pierwszym krokiem w korzystaniu z aplikacji jest wykonanie 2 ćwiczeń – testów. których wynik jest 

podstawą kwalifikacji do odpowiedniego poziomu trudności. Na tej podstawie zostaje losowo dobrany 

zestaw ćwiczeń.  

Poniżej przedstawiono testy kwalifikujące: 

1. Chód na dystansie 100m 

INSTRUKTAŻ: 

1. ustaw się na miejscu startowym, włącz stoper i idź swoim tempem wyznaczoną trasą; 

2. wyłącz stoper po dotarciu na metę. 

INTERPERETACJA: 

I stopień trudności – jeśli użytkownik przeszedł wyznaczona trasę 100m w czasie 4-5 min.; 

II stopień trudności – jeśli użytkownik przeszedł wyznaczona trasę 100m w czasie 3-4 min.; 

III stopień trudności - jeśli użytkownik przeszedł wyznaczona trasę 100m w czasie 1-2 min. 
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2. Próba utrzymania równowagi 

INSTRUKTAŻ: 

1. ustaw się w wyznaczonym miejscu, złącz stopy; 

2. ustabilizuj się i spróbuj utrzymać równowagę przez 30 sek.; 

3. zamknij oczy i ponownie spróbuj utrzymać równowagę przez 30 sek.; 

4. zegnij jedną nogę w kolanie i ponownie spróbuj utrzymać równowagę przez kolejne 30 sek. - 

oczy zamknięte. 

INTERPERETACJA: 

I stopień trudności – jeśli użytkownik utrzymuje równowagę tylko przy złączonych stopach z 

otwartymi oczami przez 30 sek.; 

II stopień trudności – jeśli  użytkownik utrzymuje równowagę przy złączonych stopach z otwartymi i 

zamkniętymi oczami 2 x 30 sek.; 

III stopień trudności - jeśli  użytkownik utrzymuje równowagę przy złączonych stopach z otwartymi 

i zamkniętymi oczami 2 x 30 sek. oraz potrafi utrzymać równowagę na jednej nodze przez kolejne 30 

sek. 

 

3.1.2. Plany treningowe – grupy ćwiczeń  
 

Plan treningowy, dla każdego poziomu trudności, zakłada po jednym ćwiczeniu z danej grupy: 

 Trening chodu – często stanowi główny cel terapeutyczny. Jego funkcją jest, w miarę 

możliwości, zachowanie lub przywrócenie optymalnego wzorca chodu, który będzie 

ergonomiczny i pozwoli na swobodne zmiany kierunków ruchu oraz poruszanie się na 

krótkich i dłuższych dystansach.  

 Rozciąganie – stanowi o „higienie” układu mięśniowego. Zapobiega występowaniu 

przykurczom, a tym samym pozwala na zachowanie zakresu ruchomości w stawach. Pozwala 

na zwiększenie mobilności tkanek. W przypadku chorych neurologicznie, wykorzystuje się 

rozciąganie w postaci mobilizacji z ruchem (ćwiczenia polegające na obciążaniu danej 

kończyny i wykonywaniu ruchu w zadanej pozycji).  

 Stabilizacja – warunkuje mobilność. Wiąże się bezpośrednio z kontrolą posturalną oraz 

równowagą. Jest to koronny warunek dla uzyskania swobody ruchów dystalnych części ciała. 

Pozwala na kontrolowanie postawy w czasie gdy ciało lub części ciała poruszają się w 

przestrzeni. Umożliwia pokonywanie sił ciężkości (grawitacji) oraz przewidywalnych lub 

nieprzewidywalnych czynników destabilizujących.  

 Kontrola posturalna – wiąże się ze stabilizacją. Spełnia podobne funkcje, ponadto pozwala na 

utrzymanie, osiągnięcie lub przywracanie stanu równowagi w trakcie przyjmowania pozycji 

lub wykonywania aktywności ruchowej.  

 Koordynacja oko-ręka – jest niezbędna do wykonywania codziennych czynności takich jak 

pisanie, sięganie po drobne przedmioty, czynności samoobsługi. W zaproponowanych 

ćwiczeniach zastosowano zabawy słowne, które mają na celu odwrócenie uwagi od głównej, 

wykonywanej czynności, a tym samym podnoszą stopień trudności zadania oraz wpływają na 

automatyzację procesu koordynacji. 
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 Równowaga – wiąże się bezpośrednio ze stabilizacją i kontrolą posturalną. Spełnia podobne 

funkcje. Wyróżniamy równowagę statyczną (zdolność do niepoddawania się destabilizującym 

siłom zewnętrznym w warunkach bezruchu) oraz dynamiczną (zdolność do odzyskiwania i 

zachowywania stanu równowagi podczas wykonywania aktywności). 

 Trening sensoryczny (relaksacyjny) – ma szerokie zastosowanie. Pozwala na odprężenie 

całego ciała, regulację oddechu oraz pracy serca. Wiąże się z docieraniem do organizmu 

zróżnicowanych bodźców sensorycznych, które odbierane są za pośrednictwem zmysłów. Ze 

względu na występowanie bardzo dużej ilości zakończeń nerwowych na powierzchni dłoni 

oraz stopy, obszary te, za pośrednictwem zmysłu dotyku odbierają najwięcej wrażeń 

sensorycznych. Intensywne doznania sensoryczne wzmacniają przekaz impulsów do mózgu, 

następuje integracja bodźców i usprawnienie procesów neuronalnych. 

 

4. Wykaz elementów niezbędnych do zbudowania ścieżki 
 

4.1.1. Elementy konstrukcji ścieżki 
Zestaw elementów – stanowisk ścieżki przygotowano na podstawie: 

 analizy literatury i przykładów realizacji założeń małej architektury i sztuki ogrodowej, 

 analizy przydatności elementów istniejących i ich możliwości adaptacji, 

 wyników warsztatów projektowych. 

Opisane elementy służą treningowi motosensorycznemu oraz odpoczynkowi, a także budowaniu 

poczucia bezpieczeństwa i komfortowych warunków do ćwiczeń. 

Założeniem modelu jest jego otwartość. Kluczowymi elementami niezbędnymi dla prawidłowego 

funkcjonowania założeń powstałych na tym modelu są: tor do ćwiczenia chodu o długości 100 m oraz 

stanowiska do ćwiczeń z 7 grup: treningu chodu, rozciągania, stabilizacji, kontroli postularnej, 

koordynacji oko-ręka, równowagi, treningu sensorycznego (relaksacyjnego). Obok tych niezbędnych 

składowych integralną częścią rozwiązania są elementy służące budowaniu komfortu dla osób 

ćwiczących zapewniających im bezpieczeństwo, lub tam gdzie to konieczne również stymulację. 

W przypadku stanowisk o charakterze sensorycznym konieczne jest ich wydzielenie dla pełnych 

możliwości wykorzystania ich walorów. 

Podstawowe wytyczne modelu: 

 Lokalizacja. Podstawową zaletą przydomowej ścieżki motosensorycznej jest jej dostępność 

oraz poczucie bezpieczeństwa związane z lokalizacją w znanym środowisku w miejscu 

zamieszkania. Możliwe są również inne miejsca usytuowania tego typu urządzeń, np. 

w przestrzeni publicznego parku, natomiast w idei mają to być tereny mieszkaniowe i 

przyległe. 

 Gabaryt. Wszystkie elementy ścieżki należy zlokalizować na obszarze wewnątrz obwodu 

figury wielkości 100 m. Wielkość tę dobrano na podstawie specyfiki ćwiczeń, charakterystyki 

przestrzennej elementów przestrzeni dla aranżacji małej architektury w środowisku 

mieszkaniowym a także możliwości realizacji. 

 Stanowiska. Na zadanym obszarze mają znaleźć się stanowiska do ćwiczeń  

 Elementy sensoryczne. Obok stanowisk w przestrzeni winny znajdować się elementy 

oddziałujące na zmysły, które zgodnie z założeniami mają „oswajać” miejską przestrzeń i 

odwoływać się do pozytywnych wspomnień. 



 

 

 
 
Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej 

 

 

Katedra Kształtowania 
Środowiska 

Mieszkaniowego  

Ścieżka moto-sensoryczna 
 

 40 

 

 Prywatność. Na terenie ścieżki należy zapewnić miejsca o różnej gradacji prywatności, 

osłaniające użytkownika oraz odsłaniające go. 

 Bezpieczeństwo. Miejsca wykonywania ćwiczeń powinny być bezpieczne i przystosowane do 

potrzeb osób o ograniczonej motoryce. 

 Atrakcyjność.  Kreacja przestrzeni, której atrakcyjność przyciągać będzie osoby trenujące, ale 

także mieszkańców.  

 Informacja.  Należy zapewnić miejsce na opis ścieżki oraz tablice instruktażowe do ćwiczeń. 

 Funkcje aktywizujące. Obok funkcji podstawowej można teren wykorzystać do innych 

aktywności wspierających życie społeczne, czy funkcjonowanie w rodzinie (wspólna opieka 

nad ogrodem, miejsce dla dzieci, etc.)  

 

Ważne jest, aby opracowane stanowiska współgrały ze sobą nie tylko w zakresie funkcjonalnym, ale i 

sensorycznym. Z uwagi na specyfikę możliwości osób trenujących i różnice w ich sprawności istotne 

jest wykorzystanie podłoża poprzez zróżnicowanie nawierzchni, a także zmienne ukształtowanie 

terenu. Z uwagi na założony kontakt bezpośredni z tymi elementami zaproponowane stanowiska 

winny być wykonane z naturalnych surowców, bezpiecznych i ekologicznych. Istotne jest także, aby 

stanowiska stwarzały możliwość przeprowadzenia treningu o zróżnicowanym stopniu trudności (kilka 

wariantów tego samego ćwiczenia na jednym stanowisku). Dla sprawnego przeprowadzenia treningu 

zaleca się, aby stanowiska nie znajdowały się w zbyt dużej odległości od siebie – będzie to 

szczególnie ważne ze względu na najmniej sprawnych użytkowników. Pozwoli im to zaoszczędzić 

wydatek energetyczny. 

Stanowiska powinny być zróżnicowane pod względem zadaniowym i sensorycznym. W związku z 

tym, iż dążymy do formy jaką jest tytułowa ścieżka. Najważniejszym elementem winna być 

wielowariantowa trasa, prowadząca użytkownika kolejno do poszczególnych stacji ćwiczebnych. 

Jednocześnie stanowiska powinno dobrać się w taki sposób, aby charakteryzowały się one 

różnorodnością motoryczną i sensoryczną, tak aby swoją atrakcyjnością prowokowały i zachęcały do 

ćwiczeń i przebywania na świeżym powietrzu. 

4.1.2. Elementy architektoniczno-urbanistyczne 
Wszystkie z zaproponowanych lokalizacji bazowo spełniają najistotniejsze kryteria niezbędne do 

przeprowadzenia testów motorycznych oraz sensorycznych. Jednak, aby ścieżka była bardziej 

atrakcyjna, zachęcająca do poświęcenia jej uwagi i wykonania serii ćwiczeń, powinna być bogata w 

różnorodne elementy przeznaczone nie tylko do ćwiczeń motoryki, ale i percepcji sensorycznej. 

Otaczającą nas przestrzeń (każdą) postrzegamy zmysłowo – czyli sensorycznie. Zadaniem ścieżki jest 

nie tylko zmysłowe jej doświadczanie, ale również dodatkowa stymulacja poszczególnych zmysłów. 

1) Nawierzchnie – Z analizy zaproponowanych lokalizacji dowiedzieliśmy się, że w każdej z 

nich dostępnych jest co najmniej kilka rodzajów powierzchni po których możemy chodzić. By 

jednak ćwiczyć chodzenie po zmiennym podłożu potrzebne jest dla każdej z testowanych 

lokalizacji przemieszczanie się po całym terenie ćwiczeń w celu wykorzystania pełnej 

różnorodności. Rekomendowany byłby specjalnie przygotowany „szlak” o zmiennych 

nawierzchniach oraz nachyleniu pozwalający na świadome ćwiczenie stabilizacji chodu. 

Oprócz tego kolejne „pola” różnorodnych materiałów mogą prezentować się bardzo 

korzystnie wizualnie. Zostało to zauważone w trakcie warsztatów i jedna z grup przedstawiła 

tego typu rozwiązanie.  

Oprócz nawierzchni ścieżek konieczne jest też wzięcie pod uwagę powierzchni zewnętrznych 

wszystkich urządzeń, stanowisk i siedzisk. One też powinny charakteryzować się 

zróżnicowaniem materiałów i faktur. 
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2) Przestrzeń – Z wyników pierwszej fazy testów oraz wywiadów z uczestnikami treningów 

możemy jasno odczytać, że preferowane do ćwiczeń są przestrzenie bardziej odizolowane, 

pozwalające na odpoczynek od miejskiego zgiełku w trakcie ćwiczeń. Pewna izolacja istotna 

jest również ze względu na całą gamę aspektów: 

a. Izolacja od uciążliwego hałasu miejskiego, ogranicza męczące dźwięki i 

równocześnie pozwala na wprowadzenie korzystnych bodźców dźwiękowych. 

Korzystnie wpływa na relaksację i skupienie użytkowników ścieżki 

b. Częściowa izolacja przestrzenna (wizualna) – pozwala na uzyskanie większej 

intymności przestrzeni, daje możliwość lepszego skupienia na wykonywanym 

ćwiczeniu.  

Według badań częściowa izolacja akustyczna oraz przestrzenna zmniejsza ilość stresu 

i jest korzystna dla ćwiczących.  

c. Izolacja zapachowa – dzięki wyizolowaniu przestrzennemu jesteśmy w stanie po 

wprowadzeniu do ścieżki bodźców zapachowych (np. w postaci roślin kwitnących) w 

pełni je wykorzystać – utrzymać w danej przestrzeni, zapobiec nadmiernemu 

mieszaniu się różnych zapachów 

W przypadku wszystkich testowanych przestrzeni, by jak najlepiej wykorzystać proponowane 

bodźce zmysłowe oraz móc wykonywać ćwiczenia motoryczne w stanie odprężenia 

powinniśmy zadbać o wykonane pewnych podziałów przestrzeni co zapewni optymalne 

warunki do ćwiczeń. Mogą to być elementy pełne - ściany (np. murowane, lub drewniane) lub 

ażurowe, jednocześnie połączone z zielenią. Dzięki temu uzyskamy podział na nieduże 

wnętrza ogrodowe a ścieżka stanie się trójwymiarowym labiryntem zachęcającym do 

eksploracji. 

 

3) Mała architektura – meble miejskie. Istotną cechą mebli w przestrzeniach parkowych 

powinna być nie tylko funkcjonalność, ale również ich kolor i forma. W większości 

przypadków najlepiej sprawdzać się będą elementy neutralne, nie dominujące w przestrzeni. 

Wykonane z materiałów już istniejących w danym otoczeniu, nawiązujące formą do reszty 

elementów znajdujących się w przestrzeni. Pod tym względem rewelacyjnie rozwiązana 

została przestrzeń placu zabaw przy ul. Powstańców. W wyjątkowych przypadkach, kiedy 

mebel ma funkcjonować również jako ozdoba przestrzeni, lub akcent możemy postąpić 

odwrotnie i tak dobrać kolor i formę, by dany mebel maksymalnie kontrastował z otoczeniem. 

a. Miejsca do siedzenia – spełniają kluczową rolę w ocenie przestrzeni parkowej, 

szczególnie dla użytkowników z grupy docelowej projektu. W przypadku siedzisk 

przy ścieżce należy zadbać o ich różnorodność wg. wielu kryteriów. 

 Dostępność 

 Lokalizacja w miejscach zarówno nasłonecznionych jak i zacienionych 

 Lokalizacja w przestrzeniach otwartych – z widokiem oraz w miejscach 

zamkniętych – prywatnych, przytulnych 

 Siedziska umożliwiające odpoczynek w różnych formach: siedzenie 

okrakiem, siedzenie z oparciem, oparcie dla łokci, półleżenie, kojący ruch 

bujający (hamaki, huśtawki, elementy sprężynujące) 

 Siedziska wykonane powinny być z materiałów „ciepłych w dotyku” Należy 

unikać materiałów takich jak metal który może rozgrzać się do wysokich 

temperatur w lecie, a od jesieni do wiosny będzie nieprzyjemnie zimny. 

b. Altany, zadaszenia – to elementy przydatne zarówno przy operującym słońcu, jak i 

przy deszczowej pogodzie. Dzięki nim mimo niekorzystnych warunków 

atmosferycznych możemy z przyjemnością użytkować przestrzeń zewnętrzną. Mogą 

służyć dodatkowo jako miejsca spotkań, albo miejsca zajęć outdorowych. W 



 

 

 
 
Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej 

 

 

Katedra Kształtowania 
Środowiska 

Mieszkaniowego  

Ścieżka moto-sensoryczna 
 

 42 

 

testowanych lokalizacjach zadaszona altana byłaby dobrym uzupełnieniem dla placu 

zabaw przy ul. Gdyńskiej. Taki element mógłby skłonić mieszkańców najbliższej 

okolicy do spotkań na zewnątrz. 

c. Stoły - to elementy które powinny towarzyszyć altanom i niektórym siedziskom. 

Zachęcają do jedzenia na powietrzu a nawet wykonywania tam niektórych zajęć i 

obowiązków. Mogą być dodatkowo wyposażone w plansze do gier takich jak szachy, 

trik-trak, chińczyk etc. 

 

4) Urządzenia sensoryczne – by wzbogacić ścieżki moto-sensoryczne oprócz urządzeń do 

ćwiczeń motorycznych oraz elementów natury mogą pojawić się dedykowane urządzenia 

sensoryczne. Osobno, bądź zintegrowane z urządzeniami do ćwiczeń. Tego typu elementy 

oprócz wytwarzania dodatkowych bodźców sensorycznych mają tę zaletę, że będąc czymś  

nietypowym przyciągną nowych użytkowników (pod warunkiem, że są ciekawe wizualnie). 

a. Elementy samodzielne – mogą to być instalacje poruszane wiatrem lub płynącą wodą 

(typu dzwonki), lub instalacje wymagające interakcji z człowiekiem (np. dźwiękowo-

dotykowe). Mogą znajdować się dowolnym miejscu ścieżki. 

b. Elementy zintegrowane – połączone z urządzeniami do ćwiczeń takimi jak np. 

przyrządy do zadań: "Przybyli ułani pod okienko" lub „Autostop – wsiadaj bracie 

dalej, hop". Mogą być bardzo zróżnicowane. Dotykowe powierzchnie przyrządów 

ułatwiające trzymanie się poręczy, lub wydające określone dźwięki w czasie 

prawidłowo wykonywanego ćwiczenia. 

 

4.1.3. Elementy roślinne  
Człowiek jest elementem przyrody i to przyroda jest pierwotnym środowiskiem naturalnym 

człowieka. To ona dostarczała mu pożywienia, schronienia i wszystkiego czego do życia potrzebował. 

Wraz z rozwojem człowieka jako gatunku następowało zwiększanie jego potrzeb w zakresie miejsca 

zamieszkania, pożywienia etc. co spowodowało oderwanie się od natury. Jednak  według 

zwolenników psychologii ewolucyjnej i ekopsychologii (Roszak, Kanner i Gomes, 1995) ewolucja 

zaprogramowała ludzkość do życia w przestrzeni naturalnej. Termin biofilia (biophilia – Wilson, 

1984) używany przez ewolucyjnych psychologów odnosi się do emocjonalnego związku ludzi z 

przyrodą i innymi żyjącymi organizmami. Jest on wrodzony i dziedziczony. Biofilia to przywiązanie 

do przyrody, podstawa dla pozytywnych reakcji ludzi na naturę. Przyroda działa kojąco i uspokajająco 

na ludzki organizm, przebywanie w otoczeniu zieleni i aktywność fizyczna na łonie natury zmniejsza 

poziom stresu, łagodzi także objawy przemęczenia i poprawia samopoczucie 
5
 

Rekomendacje użycia elementów roślinnych obejmujące bodźce wzrokowe 

Wzrok jest najważniejszym zmysłem człowieka. Zbiera informacje o otoczeniu, pomaga poznawać 

świat i doceniać jego bogactwo. Jako zmysł receptoryczny jest codziennie atakowany przez miliony 

bodźców, spośród których nasz mózg wybiera te warte zainteresowania. Oczy rejestrują obraz z 

pewnych odległości, dzięki czemu odbiorca ma informacje o wielu obiektach jednocześnie. 

                                                      
5
 literatura: Kosmala M . 2002. Ogrody zabaw dziecięcych szansą na harmonijny rozwój dziecka. 

Place zabaw – miejsce harmonijnego rozwoju. Materiały seminaryjne. Wrocław 
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Wzrok jest także źródłem wielu przyjemnych doznań. Pozwala cieszyć się pięknem natury, podziwiać 

dzieła sztuki wizualnej. W dzisiejszym świecie, w którym królują obrazy, piktogramy, wykresy i 

filmy, zdrowe oczy ułatwiają orientowanie się w życiu kulturalnym i społecznym. 

Za pomocą wzroku odbieramy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie. Jego brak możemy 

jednak przynajmniej w części kompensować za pomocą słuchu, dotyku, węchu, czy smaku, ale są 

takie informacje o świecie, do których człowiek nie jest w stanie dotrzeć za pomocą innych zmysłów. 

J. Goethe jako jeden z pierwszych w Europie opisał wpływ kolorów na ludzką psychikę poprzez 

szereg badań. (sławna publikacja „Nauka o kolorach”  1810 r którą nazwał książką życia). Mało kto 

zdaje dziś sobie sprawę z potęgi otaczających nas barw, z tego, że świat kolorów ma istotny wpływ na 

nasze zdrowie, emocje czy zachowanie. W wielu klinikach na świecie wykorzystuje się już 

energetyczne właściwości barw, gdzie terapią kolorem wspomaga się leczenie: chorób układu 

pokarmowego, oddechowego, nerwobóli, migren, schorzeń kręgosłupa i nerek, dolegliwości 

kobiecych, nerwicy i depresji psychicznej. 

Kolor zielony  przywraca równowagę, odpręża, uspokaja, utrzymuje energię fizyczną i psychiczną w 

stanie równowagi, likwiduje napięcia i bóle, daje głęboki spokój.  Jego działanie pozytywne to 

zwiększenie optymizmu i działanie odprężające, służy sercu, reguluje krążenie krwi, ułatwia głębokie 

oddychanie stąd tak ważne jest spędzanie wolnego czasu w zielonych przestrzeniach ogrodów 

miejskich. 

Kolory mają więc duży wpływ na nasze samopoczucie i mając działanie terapeutyczne powinny być 

wykorzystywane w aranżacjach roślinnych ścieki moto-sensorycznej. W zależności jaki efekt chcemy 

osiągnąć tzn. pobudzający organizmu lub go wyciszający możemy zastosować kwiaty, drzewa lub 

krzewy kwitnące w odpowiednie kolorystyce.  

Wybrane stanowiska mają niezbędne elementy zielone spełniające funkcję relaksującą ze względu na 

wystarczającą ilość zieleni, która oddziela teren rekreacyjny ścieżki moto-sensorycznej od otoczenia 

zewnętrznego. Ilość zieleni może działa relaksująco W największym stopniu jest to zapewnione w 

Parku Jordana ze względu na duży obszar przeznaczony do rekreacji mieszkańców miasta. Park 

położony jest też w pobliżu Błoni, który również stanowi teren rekreacyjny i co powoduje, że obszar 

usługowy i mieszkaniowy jest znacznie ograniczony. Plac zabaw przy ul. Gdańskiej znajduje się na 

terenie zabudowy wielorodzinnej. Niewielka ilość drzew i krzewów oraz niewielki wiek drzew 

powodują, że użytkownik tego terenu w bardzo niewielkim stopniu czuje się odizolowany od innych 

użytkowników.  

Roślinność o kolorowych kwiatach lub liściach spełniających funkcję pobudzającą lub wyciszającą 

będzie bardziej urozmaicona i spełniająca swoją funkcję w Parku Jordana ze względu na duże 

dostępne tereny nadające się do nasadzeń roślin kolorowych. Pozostałe lokalizacje tylko w niewielkim 

stopniu nadają się do tego celu. Nasadzenia powinny być w takiej sytuacji bardzo przemyślane, aby na 

niewielkiej przestrzeni znalazło się miejsce dla roślin spełniających jednocześnie funkcje wzrokowe i 

zapachowe.   W Parku Jordana zastosowano nasadzenia krokusów na dużym areale. Wzbudzają one 

znaczne doznania wzrokowe motywując do spacerów i aktywności fizycznej.  
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Krokusy w Parku Krowoderskim. Fot. M. Rekuć 

 

Krokusy w Parku Krowoderskim. Fot. M. Rekuć 
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Krokusy w Parku Jordanowskim. Fot. M. Rekuć 

Idealnym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie łąki kwietnej pozwalającej w niewielkiej przestrzeni 

zastosować wiele kwitnących i dekoracyjnych roślin np. chaber łąkowy, firletka poszarpana, jaskier 

ostry które zapewnią obecność w danym biosystemie obecność owadów. Nakład finansowy 

związanym z założeniem i pielęgnacją jest niewielki ponieważ taka łąka, przeznaczona na kwitnienie 

powinna być koszona tylko raz w roku. W zależności od rodzaju gleby powinno używać się mieszanek 

o odpowiednim składzie. 
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Łąka kwietna. Fot. M. Rekuć 

Charakter ogrodów zależy od tego w jakim otoczeniu jest zlokalizowany, jaka jest rzeźba 

terenu na którym się znajduje się ogród, jaką roślinność wykorzystamy przy tworzeniu ogrodu 

i od elementów małej architektury stanowiącej uzupełnienie danego ogrodu. Te wszystkie 

elementy mają wpływ na odczucia osób użytkujących te przestrzenie, na ich emocje i 

intensywność odczuwania różnego rodzaju bodźców. Szczególnie jeżeli wystój ogrodu lub 

jego poszczególne elementy nawiązują do czegoś, z czymś się kojarzą a ich ukryte znaczenie 

wywołuje różnego rodzaju emocje umożliwiające wykonywanie ćwiczeń mających na celu 

podniesienie możliwości fizycznych osób  starszych. 

Wszystkie elementy wkomponowane w przestrzeń ogrodu tworzą jego klimat,  którego charakter 

powstaje dzięki umiejętności łączenia elementów natury i kultury. Jednym ze sposobów jest 

stosowanie rodzimych gatunków roślin, a także zaproszenie zwierząt do powieszonych na drzewach 

budek lęgowych lub karmników. Do wnętrz ogrodowych  można wprowadzić elementy wodne lub 

elementy, które nigdy do tej pory nigdy nie były w nich wykorzystywane np. stare drzwi. 

Zaprojektowany ogród  powinien być nie tylko funkcjonalny i estetyczny ale spełniać dodatkowo 

potrzeby swoich użytkowników. 

Rekomendacje użycia elementów roślinnych obejmujące bodźce węchowe 

Powonienie to jeden z najbardziej pierwotnych zmysłów człowieka. Informacja o zapachu jest 

przechowywana w pamięci długotrwałej i ma silny związek z pamięcią emocjonalną. Układ węchowy 

człowieka sąsiaduje z układem limbicznym i hipokampem — strukturami zaangażowanymi w emocje 

i ich umiejscowienie w pamięci. Zapewne dlatego znajome zapachy przywodzą na myśl wspomnienia, 

nawet dokładne sceny, słowa i uczucia. Można powiedzieć, że zmysł powonienia dysponuje szybką 

ścieżką dostępu do najbardziej decyzyjnych struktur w naszym mózgu. Omija świadomość i od razu 

motywuje do określonych emocji. 

Bodźce węchowe są doznaniami najbardziej ulotnymi więc, aby umożliwić ich doświadczenie należy 

zadbać o odpowiednie warunki. Najistotniejsze wtedy będzie osłonienie tej przestrzeni i pozbawienie 

jej przeciągów. Konieczne jest wtedy zastosowanie płotków, murków, ścian również zielonych. W tak 

przygotowanych „zielonych wnętrzach” można umieścić intensywnie pachnące rośliny.  

Jednak zbyt intensywny zapach może niekorzystnie wpływać na stan osoby przebywającej w takim 

zakątku wiec powinno używać się roślin których zapach nie jest zbyt intensywny, aby komfort 

użytkowania przestrzeni nie uległ obniżeniu na skutek bólu głowy, dyskomfortu w postaci kataru lub 

łzawienia.  Idealnym rozwiązaniem wydaje się być tutaj łąka kwietna, w której mogą występować 

rośliny o funkcji zapachowej, nie powodujące reakcji alergicznych. 

Rekomendacje użycia elementów roślinnych obejmujące bodźce słuchowe 

Słuch – zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych.  

Dźwięki wpływają na pracę całego organizmu: zmieniają napięcie mięśni, siłę i szybkość pulsu. 

Oddziałują na przemianę materii, a nawet na oddychanie. Dlatego tak dobrze czujemy się, słuchając 

odgłosów natury. Szum lasu, szmer strumieni, śpiew ptaków wprowadza organizm w stan pełnej 

harmonii, co pozwala prawdziwie się odprężyć i podnosi odporność na stres i inne choroby. Śpiew 

ptaków, kumkanie żab, szum liści drzew (zwłaszcza wierzb, topól) i ozdobnych traw (miskantów, 

turzyc), a jesienią szelest miechunki będzie działał odprężająco.  
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Bodźce słuchowe wykorzystywane podczas treningu mogą sprzyjać koncentracji i poczuciu 

bezpieczeństwa, albo też powodować dyskomfort i stres. Dlatego poprzez odpowiednią stopniową 

ekspozycję można oswajać użytkownika z przebywaniem i funkcjonowaniem w ruchliwej miejskiej 

przestrzeni i dokonywać wybory przestrzeni rekreacyjnej w zależności od oczekiwań. Wskazane 

lokalizacje odpowiadają oczekiwaniom badających ze względu na różnorodne natężenie hałasu 

miejskiej przestrzeni. Jeśli chcemy, aby użytkownik oswajał się z przestrzenią zatłoczoną, miejską, 

głośną, miejsce ćwiczeń nie musi być odizolowane, natomiast jeśli przestrzeń ma służyć ćwiczeniom 

w relaksacji i trenowaniu zmysłu słuchu bardzo Istotne staje się odizolowanie przestrzeni od hałasu 

komunikacyjnego - ważne jest lokalizowanie ścieżki w centralnej części parku, lub wewnątrz układu 

zabudowań chroniącego przed zewnętrznym hałasem.  

Rekomendacje użycia elementów zielonych obejmujących bodźce dotykowe 

Dotyk (układ czuciowy) uznawany jest za jeden ze zmysłów. Wrażenia określane łącznie jako dotyk 

są kombinacją sygnałów przesyłanych przez komórki reagujące na ciepło lub zimno, nacisk oraz 

uszkodzenie — ból. W ścisłym znaczeniu zmysł dotyku rozumiemy jako reakcję układu nerwowego 

na nacisk wywierany na różne fragmenty skóry. Do narządów czucia zaliczamy: narządy czucia 

powierzchniowego, które występują w skórze w postaci tak zwanych ciałek odbierających wrażenia 

dotykowe, ciepła, zimna, nacisku, pieczenia, swędzenia. Najwięcej występuje w wargach, opuszkach 

palców, a najmniej — w skórze grzbietu.  

Dotykanie roślin, a zwłaszcza chodzenie bosymi stopami po trawie, może być przyjemną terapią. 

Poprawi nasze samopoczucie oraz zahartuje organizm.  

Przyjemne doznania dotykowe mogą wywołać rośliny, których  liście mają miłą strukturę, ale mogą 

też być chropowate, miękkie jak gąbka, szorstkie, łaskotać… 

Rośliny o takich właściwościach można zebrać w „dotykowe” skupiska, umiejscowić na łatwo 

dostępnej ekspozycji i stymulować nimi dłonie, stopy, albo i całe ciało. Stymulowanie dotyku w 

ogrodzie może być stosowane jako wspomagające m.in. przy terapii zaburzeń integracji sensorycznej, 

porażeniu mózgowym, autyzmie, czy w terapii pomagającej powrócić do zdrowia np. po urazach czy 

wylewach; może być również szczególnie pożądana przez osoby z dysfunkcją wzroku, które tym 

zmysłem komunikują się najłatwiej ze światem odbierając bodźce-informacje.  

Poza roślinami, w ogrodzie moto-sensorycznym warto zwrócić uwagę na nawierzchnię. Nadaje się do 

tego naturalne drewno lub kamienie o gładkiej czy chropowatej nawierzchni. Takie materiały można 

stosować zarówno jako pokrycie chodników, ale także siedzisk czy poręczy – wprowadzą one 

dodatkowe powierzchnie o ciekawej fakturze. Relaksacyjne działanie może mieć również spacer po 

ścieżkach-trasach wykonanych z naturalnych materiałów takich jak kamienie, drewno, żwir czy 

piasek. 

4.1.4. Elementy wodne 
Woda jako jeden z podstawowych pierwiastków natury od czasów historycznych wykorzystywany jest 

w przestrzeni miejskiej jako element estetyczny. Elementy wodne kojarzą się z naturą i przyrodą, 

dzięki czemu wywołują u użytkowników przestrzeni miejskiej pozytywne przeżycia, poczucie 

odprężenia i przyjemne uczucie obcowania z naturą. Woda posiada wiele właściwości fizycznych, 

dzięki którym stymuluje zmysły człowieka w bardzo szerokim spektrum i w umiejętny sposób 

wykorzystana może oddziaływać na wszystkie zmysły zarówno w sposób wzmacniający doznania 

sensoryczne lub odwrotnie, wyciszając je. 
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Woda występuje w trzech stanach skupienia: stałym, płynnym oraz gazowym. Każdy z nich jest 

możliwy do wykorzystania w przestrzeni ścieżki moto-sensorycznej zależnie od pory roku i 

temperatury zewnętrznej. 

Rekomendacje użycia elementów wodnych (jako sensorycznych) 

Woda jako jeden z podstawowych pierwiastków natury od czasów historycznych wykorzystywany jest 

w przestrzeni miejskiej jako element estetyczny. Elementy wodne kojarzą się z naturą i przyrodą, 

dzięki czemu wywołują u użytkowników przestrzeni miejskiej pozytywne przeżycia, poczucie 

odprężenia i przyjemne uczucie obcowania z naturą. Woda posiada wiele właściwości fizycznych, 

dzięki którym stymuluje zmysły człowieka w bardzo szerokim spektrum i w umiejętny sposób 

wykorzystana może oddziaływać na wszystkie zmysły zarówno w sposób wzmacniający doznania 

sensoryczne lub odwrotnie, wyciszając je. 

Woda występuje w trzech stanach skupienia: stałym, płynnym oraz gazowym. Każdy z nich jest 

możliwy do wykorzystania w przestrzeni ścieżki moto-sensorycznej zależnie od pory roku i 

temperatury zewnętrznej. 

Stymulacja zmysłu wzroku poprzez elementy wodne 

Wyciszenie/odpoczynek dla wzroku – formy wodne powinny być nieruchome, np. nieruchoma tafla 

wody (zbiornik wodny), ewentualnie spokojnie płynąca woda. Kolorystyka otoczenia zbiornika 

wodnego powinna wykorzystywać naturalne materiały lub materiały o stonowanych kolorach. Woda 

jest materiałem transparentnym oraz odbija kolory otoczenia, dlatego jej relaksujące działanie będzie 

wzmożone dzięki użyciu niewielkiej gamy naturalnych materiałów i kolorów. Tłem dla takiego 

założenia wodnego mogłaby być zieleń – można w ten sposób zasymulować naturalny krajobraz w 

większej skali, np. jezioro w otoczeniu zieleni. 

Stymulująco na zmysł wzroku działa woda będąca w ruchu, może to być zarówno woda płynąca w 

określonym kierunku (można w ten sposób celowo nakierowywać wzrok człowieka na konkretny 

element w przestrzeni), lub woda tryskająca w formie fontanny lub niewielkiej kaskady, a także 

elementy przestrzenne pojawiające się w formie wodotrysków uruchamianych w różnorodnych 

sekwencjach (bardzo często obecnie wykorzystywane jest wypuszczanie wody za pomocą 

sterowanych dysz prosto z nawierzchni). Ruchoma woda może się spieniać, spływać z kubaturowych 

elementów w różnych odstępach czasu, rytmicznych lub nie. Takie zabiegi wywołują zaciekawienie i 

odruchowe śledzenie wzrokiem ruchu wody. Dzięki właściwościom fizycznym wody możliwe jest 

multiplikowanie kolorów zarówno pojawiających się na dnie zbiornika jak i w jego otoczeniu za 

pomocą odbić w wodzie. W tym wypadku pomocna jest również sztuczna iluminacja świetlna co 

pozwoli w tym samym założeniu wodnym uzyskać zarówno efekt wyciszenia (np. w ciągu dnia bez 

podświetlenia) oraz efekt pobudzenia (po zmroku lub w określonych godzinach kiedy iluminacja 

będzie włączana). 

Ze względu na pory roku, całorocznie do wzrokowej stymulacji sensorycznej mogą być najlepiej 

wykorzystywane elementy wodne w formie niewielkiego zbiornika lub kaskady spływającej – woda 

nawet po zamarznięciu zachowuje część swoich właściwości, można nawet wykorzystywać sztuczne 

iluminacje. Większe fontanny i wodotryski powinny być na okres zimowy wyłączane. 

Stymulacja zmysłu słuchu poprzez elementy wodne 

Woda słyszana to woda znajdująca się w ruchu – spektrum dźwięków osiąganych przy pomocy wody 

jest szerokie – szum, szmer, bulgotanie, odgłos kapiących pojedynczych kropli, szum deszczu itd. 

Zasadniczo dźwięki wydawane przez wodę działają wyciszająco i relaksująco jednak należy pamiętać, 
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aby ich natężenie nie było zbyt mocne, ponieważ mogą się stać uciążliwe dla słuchającego. Skala 

elementów wodnych wykorzystywanych w ścieżce moto-sensorycznej do stymulacji słuchu powinna 

być niewielka przede wszystkim ze względu na małe natężenie dźwięku wody. Ważne jest również to, 

aby szum wody nie oddziaływał w szerszej skali, a był skierowany do konkretnego odbiorcy – aby nie 

rozpraszać innych użytkowników ścieżki. Woda nie może również zagłuszać innych elementów 

stymulujących zmysł słuchu, co może doprowadzić do poczucia dyskomfortu, stresu i poczucia 

zagubienia u użytkowników. Warto wspomnieć, że relaksacyjne działanie dźwięków wody 

wzmacniane jest poprzez współdziałanie z innymi dźwiękami przyrody – szumem zieleni, śpiewem 

ptaków, dźwiękami owadów itd. 

Stymulacja zmysłu dotyku poprzez elementy wodne 

Woda jest bardzo dobrym stymulatorem zmysłu dotyku, musi być jednak spełniony podstawowy 

warunek – woda musi być przefiltrowana i oczyszczona, aby nie wywołać niepożądanych reakcji 

chorobowych lub podrażnień. Ze względu na sposoby stymulacji wodą za pomocą dotyku możemy 

wyróżnić: stymulacja dłoni (dotykanie wody, zanurzanie rąk), stymulacja stóp (chodzenie w wodzie), 

stymulacja całego ciała (zanurzanie się w wodzie lub odczuwanie zmian wilgotności poprzez skórę). 

Spektrum odczuć dotykowych może być bardzo różnorodne pod względem temperatury (od ciepłej 

wody po lód), wilgotności lub ilości wody (płytko-głęboko). Podczas stymulacji dotykowej poprzez 

wodę w ścieżce moto-sensorycznej bardzo ważne jest, aby elementy wodne były dostępne dla 

użytkownika. W projekcie wiąże się to z użyciem bezpiecznych materiałów np. jeśli wchodzimy do 

wody, dno zbiornika musi być zabezpieczone antypoślizgowo, jeśli używamy różnych temperatur 

wody należy uważać, aby użytkownik nie uległ np. oparzeniu.  

W przypadku stymulacji dłoni – elementy wodne powinny znajdować się na odpowiedniej wysokości 

tak, aby można było ich bez wysiłku dotykać. Można w tym wypadku stopniować natężenie dotyku – 

od przedmiotów tylko wilgotnych aż do zanurzania rąk w płynącej i stojącej wodzie. Ze względu na 

to, że dłonie są bardzo wrażliwe na bodźce można wprowadzać różne zakresy temperaturowe wody – 

w takim wypadku najprościej umieścić stanowisko w miejscu nasłonecznionym wtedy w ciepłe dni 

woda w sposób naturalny się nagrzeje. Przeciwnie – stanowisko z wodą w cieniu, osłonięte od słońca 

będzie utrzymywało niską temperaturę wody. Sterowanie temperaturą wody jest możliwe również 

poprzez naczynie, w której będzie się ona znajdowała - szybciej rozgrzewające się materiały na 

słońcu, np. Stal będą bardziej oddawały swoje ciepło wodzie.  

Podczas stymulacji stóp należy przystosować zbiornik wodny tak, aby można było w nim stać lub 

chodzić. Musi on być płytki, aby uniknąć niepotrzebnego przemoczenia oraz wyłożony bezpiecznymi, 

antypoślizgowymi materiałami. Skala natężenia kontaktu z wodą zarówno pod względem temperatury 

lub ilości wody może być różna – od różnej głębokości lustra wody, nawet po zastosowanie po prostu 

wilgotnej powierzchni (twardej lub piasku), po której można chodzić.  

W ścieżce moto-sensorycznej rekomenduje się wykorzystanie beznieckowych fontann z wodotryskami 

– są one bezpieczne pod względem higienicznym i wymagają mniejszej obsługi w utrzymaniu. Woda 

może wtedy oblewać całe ciało lub tylko jego fragmenty w zależności od chęci i potrzeb 

użytkowników. Tego typu fontanny są obecnie często stosowane w przestrzeni miejskiej – brak niecki 

umożliwia wykorzystanie podłoża fontanny do innych funkcji – np. jako ciąg pieszy (woda włączana 

jest cyklicznie), unika się również kosztownego czyszczenia i utrzymania zbiornika wodnego. Taki 

typ fontanny jest również chętnie wykorzystywany przez dzieci do rekreacji i może on stanowić 

element integracji społecznej dla osób w różnym wieku. 

Woda odczuwana za pomocą zmysłu dotyku całą skórą to nie tylko zanurzanie ciała w wodzie (co 

może być trudne do wykorzystania w przestrzeni placu lub parku miejskiego i wiąże się ze 

spełnieniem wielu wymogów sanitarnych), ale także odczuwanie zmiany natężenia wilgotności 
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powietrza. Najczęściej wykorzystuje się w tym wypadku tzw, mgłę wodną – drobno rozbite krople 

wody rozprowadzane za pomocą dyfuzora. Taki sposób kontaktu z wodą dla użytkownika nie 

powoduje efektu przemoczenia ubrania, tylko przyjemne doznania chłodu i wilgoci, zwłaszcza w 

upalne dni. Popularne są obecnie, uruchamiane podczas fali upałów w miastach, kurtyny wodne. 

Rozpylacze mgły wodnej również przyjemnie nawilżają powietrze oraz w zauważalny sposób obniżają 

temperaturę powietrza w otoczeniu. W okresie zimowym można rozważyć stosowanie rozpylanie 

ciepłej pary wodnej – jednak należy zaprojektować element wodny w sposób bezpieczny, aby 

użytkownik nie doznał oparzenia. 

Stymulacja zmysłu smaku poprzez elementy wodne 

Podstawowym warunkiem dla stymulacji zmysłu smaku – woda musi być zdatna do picia. W ścieżce 

moto-sensorycznej można umieścić stanowisko z wodą pitną z różnym zakresem temperatury. Miejsce 

z wodą do picia może być połączone z inną stymulacją sensoryczna za pomocą wody, np. dotyku – 

wodę można nalać w dłonie i wypić. Stanowisko może również być zaaranżowane jako ciekawy 

element małej architektury – ważne, aby miejsce do picia było ergonomicznie przystosowane do 

wysokości człowieka, a także zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez ptaki lub zwierzęta. 

Stymulacja zmysłu węchu poprzez elementy wodne 

Za pomocą węchu człowiek może odczuwać zarówno zapachy jak i zmiany wilgotności powietrza. W 

przypadku stymulacji zmysłu węchu za pomocą elementów wodnych w ścieżce moto-sensorycznej 

rekomenduje się używanie rozpylaczy mgły wodnej – wtedy użytkownik odczuwa zmiany natężenia 

wilgotności powietrza. Przy pomocy mgły wodnej możliwe jest również rozpylanie zapachów, ważne 

jest jednak wyselekcjonowanie takich, które są powszechnie odczuwane jako przyjemne (zapachy 

kwiatów, ziół, zapachy naturalne, olejki eteryczne itd.) oraz unikanie ich wysokiego stężenia co może 

powodować nieprzyjemnie odczucia, duszności, stres, bóle głowy itd. Miejsca z ekspozycją 

zapachową za pomocą mgły wodnej muszą być tak zagarażowane, aby zapach rozchodził się na 

określonej niewielkiej powierzchni, czyli osłonięte od innych części ogrodu. 

 

5. Wskazania dotyczące miejsc pod budowę ścieżki 
 

5.1. Wskazania dotyczące wyboru miejsc pod budowę ścieżki.  
Podstawową zaletą przydomowej ścieżki motosensorycznej jest jej dostępność oraz poczucie 

bezpieczeństwa związane z lokalizacją w znanym środowisku w miejscu zamieszkania. Możliwe są 

również inne miejsca usytuowania tego typu urządzeń, np. w przestrzeni publicznego parku, natomiast 

w idei mają to być tereny mieszkaniowe i przyległe. 

Dobór lokalizacji winien być poprzedzony analizą potencjału sensorycznego miejsca dla jak 

najlepszego wykorzystania jego naturalnych walorów. Pod uwagę należy wziąć następujące czynniki: 

 Aspekty psychologiczne: 

o Przestrzeń bezpieczna: uczęszczana, dobrze oświetlona w godzinach wieczornych 

o Przestrzeń częściowo wyizolowana, zapewniająca pewną intymność użytkownikowi – 

częściowo osłonięta przed widokiem przypadkowego obserwatora. 

 Bodźce związane ze zmysłem wzroku: wrażenia estetyczne, ruch obserwowany w przestrzeni, 

odbiór przestrzeni, oświetlenie 
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 Bodźce związane ze zmysłem słuchu: dźwięki męczące, dokuczliwe, dźwięki intensywnie 

pobudzające, czasami męczące, dźwięki delikatnie pobudzające, dźwięki relaksujące, 

uspokajające. Równocześnie izolacja od gwaru i hałasu miejskiego, w szczególności od 

intensywnego ruchu samochodowego. 

 Bodźce związane ze zmysłem zapachu: potencjał miejsca względem wykorzystania zmysłu, 

zapachy niekorzystne, zapachy korzystne. Równocześnie izolacja zapachowa pozwalająca na 

utrzymanie korzystnych zapachów wewnątrz założenia 

 Bodźce związane ze zmysłem dotyku: chodzenie, siedzenie/leżenie, czynności manualne, 

wrażenia skórne 

 Bodźce związane ze zmysłem smaku 

 Dodatkowe elementy aktywizujące 

 

5.2. Opis funkcji sensorycznych 
Stymulacja wielozmysłowa jest podstawowym zadaniem przestrzeni o właściwościach 

terapeutycznych. Oddziaływanie na wszystkie zmysły daje możliwości terapii osób o ograniczonej 

sprawności, których percepcja sensoryczna jest zawężona w obszarze któregoś ze zmysłów. W parku 

sensorycznym mogą korzystać ze stymulacji innych z nich. Sposoby oddziaływania na poszczególne 

zmysły można zaprojektować osobno, a potem łączyć je w jednej przestrzeni lub tworzyć odrębne 

przestrzenie do stymulacji określonego zmysłu. Wiele oddziaływań może się przenikać, gdyż 

poszczególne rozwiązania często łączą oddziaływanie na więcej niż jeden ze zmysłów." 

By dokładnie opisać właściwości i rodzaj działania funkcji sensorycznych najlepiej podzielić je 

według oddziaływania na poszczególne zmysły. Równocześnie należy pamiętać o efekcie, który 

chcemy osiągnąć. Czy ma być jedynie bombardowanie użytkownika maksymalnie dużą ilością 

bodźców zmysłowych, pobudzenie go w jakimś konkretnym obszarze zmysłowym, czy też na odwrót 

- wyciszenie, relaksacja i odprężenie 

5.2.1. Stymulacja zmysłu wzroku  
Wzrok jest najważniejszym zmysłem człowieka. Zbiera informacje o otoczeniu, pomaga poznawać 

świat i doceniać jego bogactwo. Jako zmysł receptoryczny jest codziennie atakowany przez miliony 

bodźców, spośród których nasz mózg wybiera te warte zainteresowania. Oczy rejestrują obraz z 

pewnych odległości, dzięki czemu odbiorca ma informacje o wielu obiektach jednocześnie. 

Wzrok jest także źródłem wielu przyjemnych doznań. Pozwala cieszyć się pięknem natury, podziwiać 

dzieła sztuki wizualnej. W dzisiejszym świecie, w którym królują obrazy, piktogramy, wykresy i 

filmy, zdrowe oczy ułatwiają orientowanie się w życiu kulturalnym i społecznym. 

Za pomocą wzroku odbieramy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie.
6
 Jego brak możemy 

jednak przynajmniej w części kompensować za pomocą słuchu, dotyku, węchu, czy smaku, ale są 

takie informacje o świecie, do których człowiek nie jest w stanie dotrzeć za pomocą innych zmysłów. 

J. Goethe jako jeden z pierwszych w Europie opisał wpływ kolorów na ludzką psychikę poprzez 

szereg badań. („Nauka o kolorach”  1810 r którą nazwał książką życia). Mało kto zdaje dziś sobie 

sprawę z potęgi otaczających nas barw, z tego, że świat kolorów ma istotny wpływ na nasze zdrowie, 

emocje czy zachowanie. W wielu klinikach na świecie wykorzystuje się już energetyczne właściwości 

barw, gdzie terapią kolorem wspomaga się leczenie: chorób układu pokarmowego, oddechowego, 

                                                      
6 http://pzn.org.pl/znaczenie-wzroku-w-zyciu-czlowieka/ 

http://pzn.org.pl/znaczenie-wzroku-w-zyciu-czlowieka/
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nerwobóli, migren, schorzeń kręgosłupa i nerek, dolegliwości kobiecych, nerwicy i depresji 

psychicznej
7
. 

Kolory mają więc duży wpływ na nasze samopoczucie i mając działanie terapeutyczne powinny być 

wykorzystywane w aranżacjach roślinnych ścieki moto-sensorycznej. W zależności jaki efekt chcemy 

osiągnąć tzn. pobudzający organizmu lub go wyciszający możemy zastosować kwiaty, drzewa lub 

krzewy kwitnące w odpowiednie kolorystyce.  

Kolor zielony  przywraca równowagę, odpręża, uspokaja, utrzymuje energię fizyczną i psychiczną w 

stanie równowagi, likwiduje napięcia i bóle, daje głęboki spokój.  Jego działanie pozytywne to 

zwiększenie optymizmu i działanie odprężające, służy sercu, reguluje krążenie krwi, ułatwia głębokie 

oddychanie stąd tak ważne jest spędzanie wolnego czasu w zielonych przestrzeniach ogrodów 

miejskich. 

Elementy roślinne wchodzące w skład ogrodu mogą działać pobudzająco na organizm człowieka. Na 

przykład będą to kwiaty o kolorze czerwonym: mak polny, szałwia błyszcząca, firletka chalcedońska, 

dalia ogrodowa, mieczyk ogrodowy, łubin trwały, pelargonia, pięciornik krwisty, pigwowiec krwisty. 

 

Fot. Michael Maggs, Wikimedia Commons".Mak polny (Papaver rhoeas L) 

                                                      
7
 http://medikway.pl/znaczenie-kolorow-i-ich-wplyw-na-samopoczucie/ 

 

http://medikway.pl/znaczenie-kolorow-i-ich-wplyw-na-samopoczucie/
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Lilia. Fot. M. Rekuć 

 

Hibiskus. Fot. M. Rekuć 

Pobudzająco będą działać kwiaty w kolorze żółtym (słonecznik zwyczajny, dziewanna pospolita, 

cynia wytworna, miłek wiosenny, nachyłek wielkokwiatowy, omieg wschodni, forsycja pośrednia, 

złotokop pospolity, żarnowiec miotlasty),  
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Wiosenny kwiat – pierwiosnek wyniosły. Fot. M. Rekuć 

  

 

Omieg wschodni i pojedynczy kwiat dalii. Fot. M. Rekuć 

Oraz pomarańczowym (nagietek lekarski, maczek kalifornijski, aksamitka, tunbergia oskrzydlona, 

kosmos siarkowy)  
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Pierwiosnek bezłodygowy. Fot. M. Rekuć 

  

 

Lilia. Fot. M. Rekuć 

Wyciszająco działają kolory: niebieski (dąbrówka rozłogowa, farbownik lazurowy, ostróżka 

ogrodowa, niezapominajka, ułudka wiosenna, szafirek drobnokwiatowy, budleja Dawida, hortensja 

ogrodowa). 
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Niezapominajka. Fot. M. Rekuć 

 

Szafirek. Fot. M. Rekuć 

  

Także wyciszająco działać będą rośliny o kwiatach fioletowych i różowych (aster chiński, żagwin 

ogrodowy, jeżówka purpurowa, piwonia chińska, wawrzynek wilczełyko, lawenda, wrzos), biały 
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(ubiorek wiecznie zielony, złocień wielki, lilak pospolity, hortensja bukietowa, jaśminowiec wonny, 

magnolia gwiaździsta). 

 

Żagwin ogrodowy. Fot. M. Rekuć 

 

Clemantis. Fot. M. Rekuć 

 

Atrakcyjnie kształtowane obszary roślinne pozytywnie wpływają na stan zdrowia ćwiczących 

podnosząc ich poczucie zadowolenia z wykonywanych ćwiczeń zwiększony pozytywnymi 
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odczuciami m. in. wzrokowymi szczególnie jeżeli układ kolorystyczny roślinności  będzie 

interesująco dobrany. 

 

 

Krokusy. Fot. M. Rekuć 

Jeśli zamierzonym efektem jest wyciszenie - przestrzeń nie powinna atakować odbiorcy mnogością 

barw i form. Jako, że przedmiotem naszych rozważań jest przestrzeń miejska, jeśli chcemy uczynić ją 

relaksującą musi być ona, chociaż częściowo zamknięta, by ograniczyć bodźce zewnętrzne. 

Kolorystyka stonowana - najlepiej z jednej gamy kolorystycznej. Regularne, statyczne formy, układy 

rytmiczne. Spokojnie płynąca woda. 

Odwrotnie powinniśmy działać w celu pobudzenia odbiorcy. Wtedy zlecana będzie dynamiczna 

kompozycja, zróżnicowana i skontrastowana kolorystyka (w tym nasadzenia kwiatowe). 

Dodatkowo przy badaniach istotnym aspektem może być fakt, że użytkownik wykonując ćwiczenia 

jednocześnie może obserwować i być obserwowanym, co może być na początku peszące i 

onieśmielające, jednak na dłuższą metę korzystne (o ile tylko uda się przełamać pierwsze obawy) ze 

względu na bezpieczeństwo i poczucie przynależności do lokalnego społeczeństwa korzystającej z 

przestrzeni dookoła. Zastosowanie różnego rodzaju zielonych pergol, "zielonych" ścian daje 

możliwość poczucia intymność pozostając jednocześnie w stałym kontakcie z innymi uzytkownikami.  
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Fot. Jill111 - pixabay.com 

 

„Zielona ściana” z Hoya cornosa oddziela poszczególne przestrzenie w parku zapewniając 

jednocześnie doznania węchowe. Fot. M. Rekuć 

 Na poczucie bezpieczeństwa użytkownika może wpływać także oświetlenie stanowiska, w miejscach 

jasnych, oświetlonych ma on większe poczucie bezpieczeństwa, w miejscach ciemnych czuje 

zagrożenie. Przez odpowiedni dobór bodźców można oswajać osoby zależne z przebywaniem w 

miejskiej przestrzeni po zmroku. 

Wyciszenie/odpoczynek dla wzroku – formy wodne powinny być nieruchome, np. nieruchoma tafla 

wody (zbiornik wodny), ewentualnie spokojnie płynąca woda. Kolorystyka otoczenia zbiornika 

wodnego powinna wykorzystywać naturalne materiały lub materiały o stonowanych kolorach. Woda 

jest materiałem transparentnym oraz odbija kolory otoczenia, dlatego jej relaksujące działanie będzie 

wzmożone dzięki użyciu niewielkiej gamy naturalnych materiałów i kolorów. Tłem dla takiego 

założenia wodnego mogłaby być zieleń – można w ten sposób zasymulować naturalny krajobraz w 

większej skali, np. jezioro w otoczeniu zieleni. 
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Stymulująco na zmysł wzroku działa woda będąca w ruchu, może to być zarówno woda płynąca w 

określonym kierunku (można w ten sposób celowo nakierowywać wzrok człowieka na konkretny 

element w przestrzeni), lub woda tryskająca w formie fontanny lub niewielkiej kaskady, a także 

elementy przestrzenne pojawiające się w formie wodotrysków uruchamianych w różnorodnych 

sekwencjach (bardzo często obecnie wykorzystywane jest wypuszczanie wody za pomocą 

sterowanych dysz prosto z nawierzchni). Ruchoma woda może się spieniać, spływać z kubaturowych 

elementów w różnych odstępach czasu, rytmicznych lub nie. Takie zabiegi wywołują zaciekawienie i 

odruchowe śledzenie wzrokiem ruchu wody. Dzięki właściwościom fizycznym wody możliwe jest 

multiplikowanie kolorów zarówno pojawiających się na dnie zbiornika jak i w jego otoczeniu za 

pomocą odbić w wodzie. W tym wypadku pomocna jest również sztuczna iluminacja świetlna co 

pozwoli w tym samym założeniu wodnym uzyskać zarówno efekt wyciszenia (np. w ciągu dnia bez 

podświetlenia) oraz efekt pobudzenia (po zmroku lub w określonych godzinach kiedy iluminacja 

będzie włączana). 

Ze względu na pory roku, całorocznie do wzrokowej stymulacji sensorycznej mogą być najlepiej 

wykorzystywane elementy wodne w formie niewielkiego zbiornika lub kaskady spływającej – woda 

nawet po zamarznięciu zachowuje część swoich właściwości, można nawet wykorzystywać sztuczne 

iluminacje. Większe fontanny i wodotryski powinny być na okres zimowy wyłączane. 

5.2.2. Stymulacja zmysłu słuchu  
Słuch – zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych.  

Dźwięki wpływają na pracę całego organizmu: zmieniają napięcie mięśni, siłę i szybkość pulsu. 

Oddziałują na przemianę materii, a nawet na oddychanie. Dlatego tak dobrze czujemy się, słuchając 

odgłosów natury. Szum lasu, szmer strumieni, śpiew ptaków wprowadza organizm w stan pełnej 

harmonii, co pozwala prawdziwie się odprężyć i podnosi odporność na stres i inne choroby. Śpiew 

ptaków, kumkanie żab, szum liści drzew (zwłaszcza wierzb, topól) i ozdobnych traw (miskantów, 

turzyc), a jesienią szelest miechunki będzie działał odprężająco.  

Bodźce słuchowe wykorzystywane podczas treningu mogą sprzyjać koncentracji i poczuciu 

bezpieczeństwa, albo też powodować dyskomfort i stres. Dlatego poprzez odpowiednią stopniową 

ekspozycję można oswajać użytkownika z przebywaniem i funkcjonowaniem w ruchliwej miejskiej 

przestrzeni i dokonywać wybory przestrzeni rekreacyjnej w zależności  od oczekiwań. Wskazane 

lokalizacje odpowiadają oczekiwaniom badających ze względu na różnorodne natężenie hałasu 

miejskiej przestrzeni. Jeśli chcemy, aby użytkownik oswajał się z przestrzenią zatłoczoną, miejską, 

głośną, miejsce ćwiczeń nie musi być odizolowane, natomiast jeśli przestrzeń ma służyć ćwiczeniom 

w relaksacji i trenowaniu zmysłu słuchu bardzo Istotne staje się odizolowanie przestrzeni od hałasu 

komunikacyjnego - ważne jest lokalizowanie ścieżki w centralnej części parku, lub wewnątrz układu 

zabudowań chroniącego przed zewnętrznym hałasem.  
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Miskant, fot. www.pixabay.com 

 

Wierzba, fot. www. www.pixabay.com 

Jeśli chcemy, aby użytkownik oswajał się z przestrzenią zatłoczoną, miejską, głośną, miejsce ćwiczeń 

nie musi być odizolowane, natomiast jeśli przestrzeń ma służyć ćwiczeniom w relaksacji i trenowaniu 

zmysłu słuchu bardzo Istotne staje się odizolowanie przestrzeni od hałasu komunikacyjnego - ważne 

jest lokalizowanie ścieżki w centralnej części parku, lub wewnątrz układu zabudowań chroniącego 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
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przed zewnętrznym hałasem. Kiedy już posiadamy względnie wyizolowaną przestrzeń możemy 

dostarczyć do niej wybrany przez nas zestaw dźwięków: 

- odpowiednio dobrana muzyka (np. instalacja głośników)  

- Instalacja urządzeń wydających dźwięki (np. dzwonki etc.) które poruszane są przez wiatr, bądź pod 

wpływem dotyku użytkownika. 

- dźwięki przyrody ożywionej: zwierząt (ptaki - możemy postarać się o ich towarzystwo instalując 

poidła, karmniki, budki; nieduże zwierzęta hodowlane - to bardziej skomplikowana opcja, gdyż nawet 

te niewymagające dużo opieki to stały koszt i konieczność wyznaczenia opiekuna). Roślin - dobór 

gatunków z liśćmi szeleszczącymi na wietrze, bądź takie ich umiejscowienie by były poruszane przez 

przechodzącego człowieka. 

5.2.3. Stymulacja zmysłu dotyku  
Dotyk (układ czuciowy) uznawany jest za jeden ze zmysłów. Wrażenia określane łącznie jako dotyk 

są kombinacją sygnałów przesyłanych przez komórki reagujące na ciepło lub zimno, nacisk oraz 

uszkodzenie — ból. W ścisłym znaczeniu zmysł dotyku rozumiemy jako reakcję układu nerwowego 

na nacisk wywierany na różne fragmenty skóry. Do narządów czucia zaliczamy: narządy czucia 

powierzchniowego, które występują w skórze w postaci tak zwanych ciałek odbierających wrażenia 

dotykowe, ciepła, zimna, nacisku, pieczenia, swędzenia. Najwięcej występuje w wargach, opuszkach 

palców, a najmniej — w skórze grzbietu.  

Dotykanie roślin, a zwłaszcza chodzenie bosymi stopami po trawie, może być przyjemną terapią. 

Poprawi nasze samopoczucie oraz zahartuje organizm.  

Przyjemne doznania dotykowe mogą wywołać rośliny, których  liście mają miłą strukturę, ale mogą 

też być chropowate, miękkie jak gąbka, szorstkie, łaskotać… 

Rośliny o takich właściwościach można zebrać w „dotykowe” skupiska, umiejscowić na łatwo 

dostępnej ekspozycji i stymulować nimi dłonie, stopy, albo i całe ciało. Stymulowanie dotyku w 

ogrodzie może być stosowane jako wspomagające m.in. przy terapii zaburzeń integracji sensorycznej, 

porażeniu mózgowym, autyzmie, czy w terapii pomagającej powrócić do zdrowia np. po urazach czy 

wylewach; może być również szczególnie pożądana przez osoby z dysfunkcją wzroku, które tym 

zmysłem komunikują się najłatwiej ze światem odbierając bodźce-informacje.  

Szczególnie przydatne mogą być rośliny, które tworzą tzw. kępy, czyli miękkie poduszki (karmnik 

ościsty, mchy i kostrzewy, barwinek pospolity), które można wykorzystać jako element służący do 

masażu stóp. Ponadto można zastosować rośliny mające liście: miłe w dotyku, pokryte kutnerem 

(czyściec wełnisty, sasanka, szałwia omszona), gładkie (kopytnik, funkie) i mięsiste (różaneczniki, 

laurowiśnie), poszarpane, wąskie (paprocie czy tawułki japońskie, klony palmowe, rokitnik lub 

oliwnik), miękkie (metasekwoja, żywotniki) lub ostre (świerk). Można również wykorzystać rośliny 

mające kwiaty zróżnicowane pod względem kształtu kwiaty np. łubin, hortensje, perukowiec 

podolski
8
. 

                                                      
8
 Literatura: http://www.zaprojektuj-ogrod.pl/pl/Blog/Post/ogrod-sensoryczny---mily-dotyk 
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Barwinek pospolity, fot. www. www.pixabay.co 

 

Mech, fot. www. www.pixabay.co 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
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Sasanka, fot. www. www.pixabay.co 

 

Rabatka z hotrensji. Fot. M. Rekuć 

http://www.pixabay.com/
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Eriophorum russeolum, wełnianka czerwonawa
9
 pochodzi z Ameryki Północnej. Lubi stanowiska 

słoneczne lub półcieniste.  

Na ścieżce moto-sensorycznej można wykorzystać trawy o pięknych i miłych w dotyku 

kwiatostanach. Dodatkowych efektów wzrokowych czy dźwiękowych dostarczą  miękkie kłosy np. 

miskantów, rozplenicy czy śmiałków, lub ciekawy kształt drżączki średniej. Niezwykłe wrażenie przy 

dotyku mogą sprawić także inne części roślin. Gładkie kasztany czy żołędzie, chropowate i 

„dziurawe” szyszki sosny czy modrzewia, omszone orzechy leszczyny. Można także zwrócić uwagę 

na pokrycie pni drzew: ciekawą korą charakteryzują się np. buk (gładka), brzoza (łuszcząca się) czy 

klon strzępiastokory lub platan. Niektóre gatunki mają także niecodzienne pędy, jak poskręcane 

gałęzie wierzby babilońskiej Toruosa. 

Nie należy natomiast stosować na obszarze ścieżek moto-sensorycznych żadnych turzyc, gdyż ich 

ostre pędy mogą zranić nieuważnych użytkowników. Należy również uważać na rośliny z cierniami 

lub kolcami, o ostrych liściach lub pędach albo trujące. Wiele kwiatów wytwarza substancje a nawet  

organy obronne wydzielające substancje odstraszające zwierzęta roślinożerne co powoduje, że kontakt 

z nimi wywołuje pokrzywkę na tych częściach ciała które miały z nimi kontakt. Alergizująco działają 

pierwiosnki, malwy, pelargonie rabatowe, werbena. Konwalie, zimowity, gloriozy zawierają 

dodatkowo substancje trujące. Cis również posiada owoce których osnówka koloru czerwonego jest 

jadalna o słodkim smaku lecz  nasiona są trujące – należy wtedy posadzić krzew męski. 

Poza roślinami, w ogrodzie moto-sensorycznym warto zwrócić uwagę na nawierzchnię. Nadaje się do 

tego naturalne drewno lub kamienie o gładkiej czy chropowatej nawierzchni. Takie materiały można 

stosować zarówno jako pokrycie chodników, ale także siedzisk czy poręczy – wprowadzą one 

dodatkowe powierzchnie o ciekawej fakturze. Relaksacyjne działanie może mieć również spacer po 

ścieżkach-trasach wykonanych z naturalnych materiałów takich jak kamienie, drewno, żwir czy 

piasek. 

W przypadku tego zmysłu musimy pamiętać, że żeby odbiorca mógł go wypróbować obiekt musi 

znaleźć się przynajmniej w zasięgu ręki. Zatem wszystko, co będzie bodźcem musi znaleźć się w 

bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki oraz na odpowiedniej wysokości zależnej od tego czy jest element 

koło którego jedynie przechodzimy lub stajemy, czy również możemy obok niego usiąść. 

                                                      
9
 https://ogrodywodne.pl/eriophorum_russeolum/ 
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Woda jest bardzo dobrym stymulatorem zmysłu dotyku, musi być jednak spełniony podstawowy 

warunek – woda musi być przefiltrowana i oczyszczona, aby nie wywołać niepożądanych reakcji 

chorobowych lub podrażnień. Ze względu na sposoby stymulacji wodą za pomocą dotyku możemy 

wyróżnić: stymulacja dłoni (dotykanie wody, zanurzanie rąk), stymulacja stóp (chodzenie w wodzie), 

stymulacja całego ciała (zanurzanie się w wodzie lub odczuwanie zmian wilgotności poprzez skórę). 

Spektrum odczuć dotykowych może być bardzo różnorodne pod względem temperatury (od ciepłej 

wody po lód), wilgotności lub ilości wody (płytko-głęboko). Podczas stymulacji dotykowej poprzez 

wodę w ścieżce moto-sensorycznej bardzo ważne jest, aby elementy wodne były dostępne dla 

użytkownika. W projekcie wiąże się to z użyciem bezpiecznych materiałów np. jeśli wchodzimy do 

wody, dno zbiornika musi być zabezpieczone antypoślizgowo, jeśli używamy różnych temperatur 

wody należy uważać, aby użytkownik nie uległ np. oparzeniu.  

W przypadku stymulacji dłoni – elementy wodne powinny znajdować się na odpowiedniej wysokości 

tak, aby można było ich bez wysiłku dotykać. Można w tym wypadku stopniować natężenie dotyku – 

od przedmiotów tylko wilgotnych aż do zanurzania rąk w płynącej i stojącej wodzie. Ze względu na 

to, że dłonie są bardzo wrażliwe na bodźce można wprowadzać różne zakresy temperaturowe wody – 

w takim wypadku najprościej umieścić stanowisko w miejscu nasłonecznionym wtedy w ciepłe dni 

woda w sposób naturalny się nagrzeje. Przeciwnie – stanowisko z wodą w cieniu, osłonięte od słońca 

będzie utrzymywało niską temperaturę wody. Sterowanie temperaturą wody jest możliwe również 

poprzez naczynie, w której będzie się ona znajdowała - szybciej rozgrzewające się materiały na 

słońcu, np. Stal będą bardziej oddawały swoje ciepło wodzie.  

Podczas stymulacji stóp należy przystosować zbiornik wodny tak, aby można było w nim stać lub 

chodzić. Musi on być płytki, aby uniknąć niepotrzebnego przemoczenia oraz wyłożony bezpiecznymi, 

antypoślizgowymi materiałami. Skala natężenia kontaktu z wodą zarówno pod względem temperatury 

lub ilości wody może być różna – od różnej głębokości lustra wody, nawet po zastosowanie po prostu 

wilgotnej powierzchni (twardej lub piasku), po której można chodzić.  

W ścieżce moto-sensorycznej rekomenduje się wykorzystanie beznieckowych fontann z wodotryskami 

– są one bezpieczne pod względem higienicznym i wymagają mniejszej obsługi w utrzymaniu. Woda 

może wtedy oblewać całe ciało lub tylko jego fragmenty w zależności od chęci i potrzeb 

użytkowników. Tego typu fontanny są obecnie często stosowane w przestrzeni miejskiej – brak niecki 

umożliwia wykorzystanie podłoża fontanny do innych funkcji – np. jako ciąg pieszy (woda włączana 

jest cyklicznie), unika się również kosztownego czyszczenia i utrzymania zbiornika wodnego. Taki 

typ fontanny jest również chętnie wykorzystywany przez dzieci do rekreacji i może on stanowić 

element integracji społecznej dla osób w różnym wieku. 

Woda odczuwana za pomocą zmysłu dotyku całą skórą to nie tylko zanurzanie ciała w wodzie (co 

może być trudne do wykorzystania w przestrzeni placu lub parku miejskiego i wiąże się ze 

spełnieniem wielu wymogów sanitarnych), ale także odczuwanie zmiany natężenia wilgotności 

powietrza. Najczęściej wykorzystuje się w tym wypadku tzw, mgłę wodną – drobno rozbite krople 

wody rozprowadzane za pomocą dyfuzora. Taki sposób kontaktu z wodą dla użytkownika nie 

powoduje efektu przemoczenia ubrania, tylko przyjemne doznania chłodu i wilgoci, zwłaszcza w 

upalne dni. Popularne są obecnie, uruchamiane podczas fali upałów w miastach, kurtyny wodne. 

Rozpylacze mgły wodnej również przyjemnie nawilżają powietrze oraz w zauważalny sposób obniżają 

temperaturę powietrza w otoczeniu. W okresie zimowym można rozważyć stosowanie rozpylanie 

ciepłej pary wodnej – jednak należy zaprojektować element wodny w sposób bezpieczny, aby 

użytkownik nie doznał oparzenia. 

 



 

 

 
 
Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej 

 

 

Katedra Kształtowania 
Środowiska 

Mieszkaniowego  

Ścieżka moto-sensoryczna 
 

 67 

 

5.2.4. Stymulacja zmysłu smaku  
Zmysł smaku to jeden z podstawowych zmysłów dostępnych organizmom do chemicznej analizy 

składu pokarmu. Jako kryterium rozdzielania tych zmysłów przyjmuje się wykrywanie informacji o 

źródle znajdującym się w pobliżu (smak) lub oddaleniu (węch).Receptory smaku ssaków znajdują się 

w kubkach smakowych, Odczuwany smak pokarmów zależy nie tylko od receptorów smakowych, ale 

również węchowych. Ludzie mają 5 rodzajów receptorów smakowych, odpowiadających mniej więcej 

ważnym grupom substancji chemicznych znajdujących się w pożywieniu.
10

 

W ramach działania na zmysł smaku można zaproponować drzewa i krzewy owocujące, jagody oraz 

zioła. Z uwagi na warunki miejskie nie jest to jednak zalecane. W ramach instrukcji użytkowania 

ścieżki można jednak zaproponować miejsce odpoczynku, w którym zachęcać będziemy do zdrowych 

regenerujących przekąsek w postaci przyniesionych ze sobą umytych owoców i warzyw. W parkach 

oddalonych o dużego natężenia ruchu można pokusić się o nasadzenie krzewów porzeczki czerwonej 
lub borówki amerykańskiej, które po umyciu można byłoby zjeść.  

 

 

Porzeczka czerwona. Fot. M. Rekuć 

                                                      
10

 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Smak_(fizjologia) 



 

 

 
 
Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej 

 

 

Katedra Kształtowania 
Środowiska 

Mieszkaniowego  

Ścieżka moto-sensoryczna 
 

 68 

 

 

Borówka amerykańska. Fot. M. Rekuć 

Podstawowym warunkiem dla stymulacji zmysłu smaku – woda musi być zdatna do picia. W ścieżce 

moto-sensorycznej można umieścić stanowisko z wodą pitną z różnym zakresem temperatury. Miejsce 

z wodą do picia może być połączone z inną stymulacją sensoryczna za pomocą wody, np. dotyku – 

wodę można nalać w dłonie i wypić. Stanowisko może również być zaaranżowane jako ciekawy 

element małej architektury – ważne, aby miejsce do picia było ergonomicznie przystosowane do 

wysokości człowieka, a także zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez ptaki lub zwierzęta. 

 

5.2.5. Stymulacja zmysłu węchu  
Za pomocą węchu człowiek może odczuwać zarówno zapachy jak i zmiany wilgotności powietrza. W 

przypadku stymulacji zmysłu węchu za pomocą elementów wodnych w ścieżce moto-sensorycznej 

rekomenduje się używanie rozpylaczy mgły wodnej – wtedy użytkownik odczuwa zmiany natężenia 

wilgotności powietrza. Przy pomocy mgły wodnej możliwe jest również rozpylanie zapachów, ważne 

jest jednak wyselekcjonowanie takich, które są powszechnie odczuwane jako przyjemne (zapachy 

kwiatów, ziół, zapachy naturalne, olejki eteryczne itd.) oraz unikanie ich wysokiego stężenia co może 

powodować nieprzyjemnie odczucia, duszności, stres, bóle głowy itd. Miejsca z ekspozycją 

zapachową za pomocą mgły wodnej muszą być tak zagarażowane, aby zapach rozchodził się na 

określonej niewielkiej powierzchni, czyli osłonięte od innych części ogrodu. 
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Powonienie to jeden z najbardziej pierwotnych zmysłów człowieka. Informacja o zapachu jest 

przechowywana w pamięci długotrwałej i ma silny związek z pamięcią emocjonalną. Układ węchowy 

człowieka sąsiaduje z układem limbicznym i hipokampem — strukturami zaangażowanymi w emocje 

i ich umiejscowienie w pamięci. Zapewne dlatego znajome zapachy przywodzą na myśl wspomnienia, 

nawet dokładne sceny, słowa i uczucia. Można powiedzieć, że zmysł powonienia dysponuje szybką 

ścieżką dostępu do najbardziej decyzyjnych struktur w naszym mózgu. Omija świadomość i od razu 

motywuje do określonych emocji. 

Bodźce węchowe są doznaniami najbardziej ulotnymi więc, aby umożliwić ich doświadczenie należy 

zadbać o odpowiednie warunki. Najistotniejsze wtedy będzie osłonienie tej przestrzeni i pozbawienie 

jej przeciągów. Konieczne jest wtedy zastosowanie płotków, murków, ścian również zielonych. W tak 

przygotowanych „zielonych wnętrzach” można umieścić intensywnie pachnące rośliny.  

Jednak zbyt intensywny zapach może niekorzystnie wpływać na stan osoby przebywającej w takim 

zakątku wiec powinno używać się roślin których zapach nie jest zbyt intensywny, aby komfort 

użytkowania przestrzeni nie uległ obniżeniu na skutek bólu głowy, dyskomfortu w postaci kataru lub 

łzawienia.   

Często w nasadzeniach stosuje się rośliny, które powodują silną alergię np. lilie, kosaćce, chryzantemy 

czy narcyze. Ograniczenie takich przestrzeni elementami utrudniającymi wentylację powoduje 

również ryzyko zwiększenia stężenia pyłków roślin alergizujących, których cykl wegetacyjny w 

warunkach miejskich wydłuża się np. rośliny zaczynają pylić pod koniec stycznia ( np. leszczyna) lub 

pylą do końca października (bylica). 

W miastach najlepiej sadzić bzy, jaśminy, sosny, świerki, akacje których pyłki uczulają bardzo rzadko. 

Jeżeli chodzi o rośliny pnące przydatne w projektowaniu fasad zaleca się bluszcz pospolity, 

winobluszcz pięciolistny i rdestówkę. 

Dodatkowo woń iglaków (najwięcej olejków eterycznych roztaczają w słoneczne, ciepłe dni) może 

być wykorzystywana również do wspomagania leczenia przewlekłych nieżytów dróg oddechowych. 

Przygotowując projekt ścieżki moto-sensorycznej należy uwzględnić nasadzania roślin których 

kwiaty, liście wydają ładne zapachy a jednocześnie nie są zbyt obciążające dla użytkowników mogąc 

wywoływać reakcje alergiczne np. łzawieni , katar, napady astmy. 

Dodatkowo drzewa i krzewy o kwiatach wydzielających ładną woń mogą być wykorzystywane d o 

wytworzenia pewnej sferę intymności, ponieważ taka „bariera” oddziela ich to od oczu ciekawskich 

użytkowników parku, jednocześnie na tyle nieinwazyjny, aby stwarzać poczucie bezpieczeństwa.  

Bodźce węchowe  to najbardziej ulotne bodźce, aby te konkretne, wybrane przez nas mogły zaistnieć 

w odpowiedniej intensywności należy zadbać o odpowiednie warunki. Znów istotne będzie osłonienie 

przestrzeni i pozbawienie jej przeciągów. Dla tego pokusić się można o zastosowanie płotków, 

murków, ścian (w tym zielonych). W tak przygotowanych “zielonych wnętrzach” należy postawić na 

dobór intensywnie pachnących roślin
11

 (róża, jaśminowiec, lawenda, hiacynt, winorośl pachnąca, 

dyptam jesionolistny, lilie, tytoń ozdobny, lak wonny, groszek pachnący, maciejka, konwalia majowa, 

piwonia, klin angielska, lilak pospolity, mięta, melisa,  robinia akacjowa, lipa, lawenda, rozmaryn). 

Intensywne zapachy kwiatowe mogą się łączyć, ale trzeba zachować umiar. Dobrze jest dobierać 

                                                      
11

 Materiał on-line: http://www.zielonyogrodek.pl/pachnacy-ogrod-rosliny-ogrodowe-o-pieknym-zapachu (data 

dostępu: 10/10/2017) 

http://www.zielonyogrodek.pl/pachnacy-ogrod-rosliny-ogrodowe-o-pieknym-zapachu
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rośliny również ze względu na okres w którym kwitną. Np. Hiacynty kwitną od marca do maja, jeśli 

posadzimy je wraz z tytoniem ozdobnym którego okres kwitnienia przypada między czerwcem i 

październikiem uzyskujemy przestrzeń z zapachami kwiatowymi przez 8 miesięcy w roku. 

 

Jaśminowiec, fot. www.pixabay.com 

 

Lawenda, fot. www.pixabay.com 

http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/
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Hiacynt. Fot. M. Rekuć 

Przy okazji warto zwrócić uwagę na dodatkowe właściwości olejków eterycznych wydzielanych przez 

rośliny. Będą to przede wszystkim: 

 działanie kojące i relaksujące (bukszpan, czeremcha, migdałowiec, głóg, jarząb, jaśminowiec, 

porzeczka czarna, jesion wyniosły, ligustr, oliwka europejska, buk, dąb) 

 działanie przeciwbakteryjne – prozdrowotne (sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła, 

żywotnik, jałowiec, kolendra, arcydzięgiel, hyzop, lubczyk, szałwia, mięta, lawenda) 

Należy unikać roślin silnie alergizujących oraz trujących.  

Jednak zbyt intensywny zapach może niekorzystnie wpływać na stan osoby przebywającej w takim 

zakątku wiec powinno używać się roślin których zapach nie jest zbyt intensywny, aby komfort 

użytkowania przestrzeni nie uległ obniżeniu na skutek bólu głowy, dyskomfortu w postaci kataru lub 

łzawienia.   

Często w nasadzeniach stosuje się rośliny, które powodują silną alergię np. lilie, kosaćce, chryzantemy 

czy narcyze. Ograniczenie takich przestrzeni elementami utrudniającymi wentylację powoduje 

również ryzyko zwiększenia stężenia pyłków roślin alergizujących, których cykl wegetacyjny w 

warunkach miejskich wydłuża się np. rośliny zaczynają pylić pod koniec stycznia ( np. leszczyna) lub 

pylą do końca października (bylica). 

W miastach najlepiej sadzić bzy, jaśminy, sosny, świerki, akacje których pyłki uczulają bardzo rzadko. 

Jeżeli chodzi o rośliny pnące przydatne w projektowaniu fasad zaleca się bluszcz pospolity, 

winobluszcz pięciolistny i rdestówkę. 
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Dodatkowo woń iglaków (najwięcej olejków eterycznych roztaczają w słoneczne, ciepłe dni) może 

być wykorzystywana również do wspomagania leczenia przewlekłych nieżytów dróg oddechowych. 

Przygotowując projekt ścieżki moto-sensorycznej należy uwzględnić nasadzania roślin których 

kwiaty, liście wydają ładne zapachy a jednocześnie nie są zbyt obciążające dla użytkowników mogąc 

wywoływać reakcje alergiczne np. łzawieni , katar, napady astmy. 

Dodatkowo drzewa i krzewy o kwiatach wydzielających ładną woń mogą być wykorzystywane d o 

wytworzenia pewnej sferę intymności, ponieważ taka „bariera” oddziela ich to od oczu ciekawskich 

użytkowników parku, jednocześnie na tyle nieinwazyjny, aby stwarzać poczucie bezpieczeństwa.  

6. Wskazania dla użytkowników ścieżki. 
 

Trening na ścieżce został tak skonstruowany, aby mógł zostać dostosowany do osoby trenującej o 

bardzo zróżnicowanym stopniu sprawności. Ćwiczenia o zmiennym stopniu trudności mogą być 

wykonywane przez osoby w pełni sprawne, osoby starsze dla zachowania sprawności poprzez 

utrzymania wysokiej aktywności fizycznej, jak i dotknięte dysfunkcjami takimi jak udar, stwardnienie 

rozsiane, Parkinson, Alzheimer, ale także stwardnienie zanikowe boczne czy guz mózgu. 

Ćwiczenia na ścieżce moto-sensorycznej zostały opracowane w taki sposób, aby przynieść poprawę 

(udar) lub wstrzymać/spowolnić (stwardnienie rozsiane) skutki choroby, a także wpłynąć pozytywnie 

na stan zdrowia psycho-fizycznego osób starszych. Prowadzony na ścieżce trening stanowi nie tylko 

metodę wsparcia dla osób zależnych, ale także pełni bardzo silną funkcję rehabilitacyjną i 

terapeutyczną. 

 

Biorąc pod uwagę formę aktywności jaką zapewnia trening na ścieżce moto-sensorycznej trudno 

mówić o przeciwwskazaniach. Korzyści płynące z treningu zaobserwowano nawet u osób o bardzo 

niskim poziomie sprawności. Można natomiast mówić o szczególnych wskazaniach dla osób z 

określonymi dysfunkcjami do poszczególnych ćwiczeń. Wykaz ich znajduje się w tabeli 

zamieszczonej w punkcie 6.2. 

6.1. Potrzeby osób trenujących na ścieżce moto-sensorycznej  
Po przeprowadzeniu ankiety wśród uczestników projektu obu faz należy wyłonić następujące sugestie 

dotyczące implementacji ścieżki moto – sensorycznej, wynikające z potrzeb osób trenujących. 

 Układ ścieżki dający poczucie przestrzeni, swobodnego wykonywania ćwiczeń. 

 Zapewnienie prywatności na tyle, aby użytkownik nie czuł się obserwowany. 

 Zapewnienie „przejrzystości”, tak aby można było obserwować życie toczące dookoła. 

 Zapewnienie elementów wymuszających na użytkownikach kreatywność – możliwość 

wykorzystania jednego elementu na różne sposoby. 

 Dostęp do przejrzystych i zrozumiałych instrukcji, tak aby użytkownik mógł być pewien, że 

wykonuje dane ćwiczenie poprawnie. 

 Elementy infrastruktury, takie jak sanitariaty w zasięgu obiektu. 
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 Obecność dzieci na przyrządach do ćwiczeń, które utrudniają lub pogarszają jakość odczuć 

związanych z wysiłkiem fizycznym na zewnątrz.  

Podczas treningów uczestnicy zgłaszali swoje potrzeby odnośnie miejsca ćwiczeń. 

Zwracano uwagę na aspekt prywatności, szczególnie było to podkreślane w początkowym etapie, 

kiedy osoby trenujące nie były jeszcze dobrze zaznajomione z wykonywanymi zadaniami. Dla części 

osób, drażniąca była także obecność przechodzących ludzi.  

Podczas treningów we wszystkich lokalizacjach, uczestnicy zwracali szczególną uwagę na walory 

przyrodnicze (otwarta przestrzeń, zieleń, ptaki, rzeka). Jedynie szum dochodzący z jezdni był 

postrzegany jako czynnik rozpraszający i stresujący podczas ćwiczeń.  

W miejscu, dla którego przewidziano sporządzenie modelowego treningu (plac zabaw przy ul. 

Powstańców), wykorzystano przyrządy skonstruowane z naturalnych surowców, w otoczeniu 

zagospodarowanej zieleni. Wielokrotnie uczestnicy podkreślali potrzebę obcowania z przyrodą. 

Miejsce to cieszyło się największym powodzeniem wśród osób testowanych. Przyczyniła się do tego 

również lokalizacja i dostępność (bliska odległość od węzła komunikacyjnego) oraz nieduże 

odległości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami.  

Osoby testowane proszone były o wyrażenie swojej opinii na temat prowadzonych działań. 

Sugerowano wskazanie ćwiczeń/stanowisk, które spełniają ich oczekiwania; stanowią przystępną 

formę ćwiczeń; są jakiś sposób bardziej atrakcyjne lub mają ciekawą formę. Proszono także o 

wyrażenie ewentualnej negatywnej opinii w tym zakresie. Zdarzały się sytuacje, w których 

użytkownicy spontanicznie, pod wpływem pozytywnych lub negatywnych odczuć, wyrażali swoją 

opinię i zgłaszali wyraźne zadowolenie lub brak aprobaty dla proponowanej aktywności. Szczególnym 

uznaniem cieszyły się stanowiska do ćwiczeń równoważnych. Użytkownicy podkreślali atrakcyjną 

formę ćwiczeń, które niejednokrotnie stanowiły dla nich wyzwanie. Jednocześnie zwracano uwagę, że 

w subiektywnym odczuciu równowaga to najtrudniejszy aspekt. Każda testowana osoba zwracała 

uwagę na problemy z utrzymaniem równowagi w codziennym życiu (w większym lub mniejszym 

stopniu, w zależności od stanu funkcjonalnego danej osoby). 

Wyraźny wzrost zainteresowania oraz pozytywne emocje budziły wszystkie gry słowne oraz zadania 

koordynacyjne, które urozmaicały wykonywane zadanie ruchowe, a jednocześnie skutecznie 

przyczyniały się do odwrócenia uwagi od zadania głównego (np. przejście wyznaczonej trasy), 

indukując tym samym jego automatyzację.  

Część osób testowanych mocno podkreślała, iż odczuwają potrzebę towarzystwa podczas ćwiczeń 

(trener lub drugi użytkownik). Zwracano uwagę na aspekt motywacji do działania, możliwość odbycia 

spotkania towarzyskiego, nawiązanie nowych znajomości.  

Jednomyślnie podkreślano potrzebę istnienia miejsca do ćwiczeń o charakterze funkcjonalnym i 

zróżnicowanym poziomie trudności, tak aby nie zniechęcać się w przypadku ewentualnych 

niepowodzeń. Istotną potrzebą było także poczucie bezpieczeństwa, niektóre stanowsika wymagałyby 

większej asekuracji w postaci stabilnych poręczy itp.  

Wszystkie osoby testowane zareagowały pozytywnie na zaproponowane działania, mimo 

początkowych obaw i lęku przed nieznanym. 
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6.2. Wykaz ćwiczeń w podziale na dysfunkcje 
 

 odpowiednie 

dla 

użytkowników 

bardziej 

sprawnych 

choroba 

Parkinsona 

choroba 

Alzheimera 

udar stwardnienie 

rozsiane 

TRENING CHODU      

1.       „Ale to już było...” - 

spacer po obwodzie 

x x x x x 

2.        „Czerwone jagody 

wpadają do wody...” - 

spacer po zmieniającym 

się podłożu 

x x x x x 

3.       „Szczęśliwej drogi 

już czas...” - spacer po 

pochylni 

x x x x x 

4.       „Mój jest ten 

kawałek podłogi...” – 

trening chodu z 

ustawianiem stóp w 

wyznaczonych miejscach 

x x x x x 

5.       "Spacer w 

chmurach" - wchodzenie 

i schodzenie po schodach, 

asekuracyjnie z 

trzymaniem się poręczy 

 x  x x 

6.       „Czerwone i bure, 

chodź ze mną na górę...” - 

wchodzenie i schodzenie 

po stopniach drabinki  

   x x 

7.       „Na prawo most, na 

lewo most...” - przejście 

po szerokiej pochylni z 

użyciem asekuracyjnych 

łańcuchów lub bez 

 x    

8.       „Szczęśliwej drogi 

już czas...” - przejście po 

kładce utworzonej z 

okrągłych bali ułożonych 

w poprzek 

 x    

9.       „.Lubię wracać tam 

gdzie byłem...” - 

przekraczanie rzędu 

drewnianych pali o 

różnej wysokości, 

rozmieszczonych na 

piaszczystym podłożu  

(ćwiczenie odpowiednie 

 x    
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szczególnie dla osób z 

chorobą Parkinsona) 

·         ROZCIĄGANIE      

10.    „Daj mi nogę, daj 

mi nogę...” - rozciąganie 

łydek stojąc na lince 

x x x x x 

11.    „Dół do góry, góra 

do dołu...” - rozciąganie 

mięśni kulszowo – 

goleniowych z 

podparciem rąk 

x x x x x 

12.    „Panie szofer 

gazu...” - rozciąganie 

mięśni kulszowo – 

goleniowych w wykroku 

x x x x x 

13.    „Prawy do 

lewego...” - stretching 

mięśni górnej połowy 

ciała z obciążeniem 

kończyny górnej 

   x x 

14.    „Hej! Tam pod 

lasem...”- ćwiczenie 

rozciągające dla 

kończyny górnej i dolnej 

z wykorzystaniem 

pochylonego konaru 

drzewa 

   x x 

15.    „Najlepsze kasztany 

są na placu Pigalle... ” - 

opad tułowia w przód z 

wykorzystaniem konaru 

x x x x x 

16.    „W murowanej 

piwnicy tańcowali 

zbójnicy...” - stabilizacja 

kolana w rozkroku 

   x x 

17.    „Pośród lasów, 

pośród łąk...” - 

stabilizacja kolana z 

użyciem ograniczonej 

powierzchni podparcia 

x x x x x 
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18.    „Kręć się, kręć 

wrzeciono...” – ćwiczenie 

inicjowania i hamowania 

ruchu skrętnego kończyn 

górnych i obręczy 

barkowej „Kręć się, kręć 

wrzeciono...” – ćwiczenie 

inicjowania i hamowania 

ruchu skrętnego kończyn 

górnych i obręczy 

barkowej 

   x x 

19.  „Karuzela co 

niedziela” – wprawianie 

karuzeli w ruch poprzez 

odpychanie się nogą od 

podłoża oraz próba 

utrzymania równowagi 

na jednej nodze (w 

przypadku 

użytkowników ze 

stwardnieniem rozsianym 

oraz po przebytym 

udarze mózgu obciążenie 

dotyczy kończyny 

słabszej/niedowładnej 

pod warunkiem, że 

istnieje kontrola kolana 

w zgięciu) 

   x x 

·         KONTROLA 

POSTURALNA 

     

20.     „Czy umie Pani 

czaczę?...” - kontrola 

stawu skokowego 

   x x 

21.    „Gdyby kózka nie 

skakała...” - kontrola 

dynamiczna 

 x  x x 

22.    „Prawy do 

lewego...” - kontrola 

lateralna 

   x x 

23.    „Gościu, siądź pod 

mym liściem” – ćwiczenie 

wstawania i siadania na 

ławce 

 x  x x 

24.    "Daj mi nogę, daj 

mi nogę.." - zakładanie 

nogi na nogę w siedzeniu 

na ławce 

   x x 

25.    „Gdyby kózka nie 

skakała...” – 

przeskakiwanie z nogi na 

 x  x x 
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nogę przy ugiętych 

kolanach 

·         KOORDYNACJA 

OKO-RĘKA 

     

26.     „Do zakochania 

jeden krok...” - spacer z 

piłką 

x x x x x 

27.    „Z podróży w 

podróż, z wiersza w 

wiersz...” - odnajdywanie 

liter umieszczonych na 

wierszowniku 

  x x  

28.    „Nie ma, nie ma 

wody na pustyni...” - 

slalom z butelką wody w 

ręku 

x x x x x 

29.    "Przybyli ułani pod 

okienko" - otwieranie i 

zamykanie bramki 

   x x 

RÓWNOWAGA      

30.     „Pieski małe dwa 

chciały przejść przez 

rzeczkę...” - spacer po 

pieńkach różnej 

wysokości 

x x x x x 

31.    „O mnie się nie 

martw, ja sobie radę 

dam...” - spacer po 

żwirku między pieńkami 

x x x x x 

32.    „10 w skali 

Beauforta!...” - ćwiczenie 

z ruchomą belką 

x x x x x 

33.    „Autostop – wsiadaj 

bracie dalej, hop!” - 

ćwiczenie równoważne na 

platformie sprężynowej, 

symulującej podróż 

tramwajem 

   x x 

34.    „Na prawo most, na 

lewo most..” - przejście 

po drewnianych balach 

zawieszonych na 

łańcuchach 

x     

35.    „10 w skali 

Beauforta” - przejście po 

drewnianej pochylni 

x     
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36.    „Si bon, si bon 

tralalalala...” - przejście 

po kauczukowej kładce o 

pełnej powierzchni, 

zawieszonej na 

łańcuchach 

x x x x x 

37.    „Czerwone jagody 

wpadają do wody..” - 

przejście po szerokich, 

drewnianych pieńkach o 

różnej wysokości 

x x x x x 

38.    „Iść, ciągle iść w 

stronę słońca...” - 

przejście po wąskiej, 

drewnianej belce 

x     

39.    „Budujemy mosty 

dla Pana Starosty...” - 

przejście po wąskiej, 

drewnianej belce 

zawieszonej na 

łańcuchach 

x     

40.    „Do zakochania 

jedne krok...” - przejście 

po drewnianych palach 

różnej wysokości 

x x x x x 

·         TRENING 

SENSORYCZNY 

(RELAKSACYJNY) 

     

41.    Stanowisko 

„dmuchawce, latawce, 

wiatr” – rozdmuchiwanie 

piórek znajdujących się 

na ławce 

x x x x x 

42.    „Kiedy znów 

zakwitną białe bzy..” - 

spacer wzdłuż łąki 

kwietnej z dodatkowym 

czynnikiem 

destabilizującym, w 

postaci nierównego 

terenu zieleni miejskiej 

x x x x x 

43.    Stanowisko 11 - 

MIASTO - Ćwiczenie 

słuchu - dla dwóch osób - 

Szeptanie do siebie stojąc 

wzdłuż "ławko-ściany" 

stopniowo oddalając się 

x x x x x 
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6.3. Wykaz ćwiczeń w podziale na trenowane obszary sprawności 

 TRENING CHODU 

 

1. „Ale to już było...” - spacer po obwodzie   (ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

2.  „Czerwone jagody wpadają do wody...” - spacer po zmieniającym się podłożu  (ćwiczenie 

odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

3. „Szczęśliwej drogi już czas...” - spacer po pochylni  (ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich 

użytkowników) 

 

4. „Mój jest ten kawałek podłogi...” – trening chodu z ustawianiem stóp w wyznaczonych miejscach  

(ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

5. "Spacer w chmurach" - wchodzenie i schodzenie po schodach, asekuracyjnie z trzymaniem się 

poręczy  (ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla osób z chorobą Parkinsona oraz z niedowładem 

połowiczym – udar, stwardnienie rozisane) 

 

6. „Czerwone i bure, chodź ze mną na górę...” - wchodzenie i schodzenie po stopniach drabinki  

(ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla osób z niedowładem połowiczym –udar, stwardnienie 

rozsiane) 

 

7. „Na prawo most, na lewo most...” - przejście po szerokiej pochylni z użyciem asekuracyjnych 

łańcuchów lub bez  (ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla osób z chorobą Parkinsona) 

 

8. „Szczęśliwej drogi już czas...” - przejście po kładce utworzonej z okrągłych bali ułożonych w 

poprzek  (ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla osób z chorobą Parkinsona) 

 

9. „.Lubię wracać tam gdzie byłem...” - przekraczanie rzędu drewnianych pali o różnej wysokości, 

rozmieszczonych na piaszczystym podłożu  (ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla osób z chorobą 

Parkinsona) 

 

 ROZCIĄGANIE 

 

10. „Daj mi nogę, daj mi nogę...” - rozciąganie łydek stojąc na lince  (ćwiczenie odpowiednie dla 

wszystkich użytkowników) 

 

11. „Dół do góry, góra do dołu...” - rozciąganie mięśni kulszowo – goleniowych z podparciem rąk  

(ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

12. „Panie szofer gazu...” - rozciąganie mięśni kulszowo – goleniowych w wykroku  (ćwiczenie 

odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 
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13. „Prawy do lewego...” - stretching mięśni górnej połowy ciała z obciążeniem kończyny górnej  

(ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla osób z niedowładem połowiczym –udar, stwardnienie 

rozsiane) 

 

14. „Hej! Tam pod lasem...”- ćwiczenie rozciągające dla kończyny górnej i dolnej z wykorzystaniem 

pochylonego konaru drzewa  (ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla osób z niedowładem 

połowiczym –udar, stwardnienie rozsiane) 

 

15. „Najlepsze kasztany są na placu Pigalle... ” - opad tułowia w przód z wykorzystaniem konaru  

(ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

 

16. „W murowanej piwnicy tańcowali zbójnicy...” - stabilizacja kolana w rozkroku  (ćwiczenie 

odpowiednie szczególnie dla osób z niedowładem połowiczym –udar, stwardnienie rozsiane) 

 

17. „Pośród lasów, pośród łąk...” - stabilizacja kolana z użyciem ograniczonej powierzchni podparcia   
(ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

18. „Kręć się, kręć wrzeciono...” – ćwiczenie inicjowania i hamowania ruchu skrętnego kończyn 

górnych i obręczy barkowej „Kręć się, kręć wrzeciono...” – ćwiczenie inicjowania i hamowania 

ruchu skrętnego kończyn górnych i obręczy barkowej  (ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla osób 

z niedowładem połowiczym –udar, stwardnienie rozsiane) 

 

 

19. 4. „Karuzela co niedziela” – wprawianie karuzeli w ruch poprzez odpychanie się nogą od podłoża 

oraz próba utrzymania równowagi na jednej nodze (w przypadku użytkowników ze 

stwardnieniem rozsianym oraz po przebytym udarze mózgu obciążenie dotyczy kończyny 

słabszej/niedowładnej pod warunkiem, że istnieje kontrola kolana w zgięciu)  (ćwiczenie 

odpowiednie szczególnie dla osób z niedowładem połowiczym –udar, stwardnienie rozsiane) 

 

 KONTROLA POSTURALNA 

 

20.  „Czy umie Pani czaczę?...” - kontrola stawu skokowego (ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla 

osób z niedowładem połowiczym –udar, stwardnienie rozsiane) 

 

21. „Gdyby kózka nie skakała...” - kontrola dynamiczna  (ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla osób 

z chorobą Parkinsona oraz z niedowładem połowiczym – udar, stwardnienie rozisane) 

 

22. „Prawy do lewego...” - kontrola lateralna  (ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla osób z 

niedowładem połowiczym –udar, stwardnienie rozsiane) 

 

23. „Gościu, siądź pod mym liściem” – ćwiczenie wstawania i siadania na ławce  (ćwiczenie 

odpowiednie szczególnie dla osób z chorobą Parkinsona oraz z niedowładem połowiczym – udar, 

stwardnienie rozisane) 
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24. "Daj mi nogę, daj mi nogę.." - zakładanie nogi na nogę w siedzeniu na ławce  (ćwiczenie 

odpowiednie szczególnie dla osób z niedowładem połowiczym –udar, stwardnienie rozsiane) 

 

25. „Gdyby kózka nie skakała...” – przeskakiwanie z nogi na nogę przy ugiętych kolanach  (ćwiczenie 

odpowiednie szczególnie dla osób z chorobą Parkinsona oraz z niedowładem połowiczym – udar, 

stwardnienie rozisane) 

 

 

 KOORDYNACJA OKO-RĘKA 

 

26.  „Do zakochania jeden krok...” - spacer z piłką  (ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich 

użytkowników) 

 

27. „Z podróży w podróż, z wiersza w wiersz...” - odnajdywanie liter umieszczonych na wierszowniku   

(ćwiczenie odpowiednie dla osób po udarze oraz z chorobą Alzheimera) 

 

28. „Nie ma, nie ma wody na pustyni...” - slalom z butelką wody w ręku  (ćwiczenie odpowiednie dla 

wszystkich użytkowników) 

 

29. "Przybyli ułani pod okienko" - otwieranie i zamykanie bramki  (ćwiczenie odpowiednie 

szczególnie dla osób z niedowładem połowiczym –udar, stwardnienie rozsiane) 

 

 

RÓWNOWAGA 

 

30.  „Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę...” - spacer po pieńkach różnej wysokości 

(ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

31. „O mnie się nie martw, ja sobie radę dam...” - spacer po żwirku między pieńkami (ćwiczenie 

odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

32. „10 w skali Beauforta!...” - ćwiczenie z ruchomą belką (ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich 

użytkowników) 

 

33. „Autostop – wsiadaj bracie dalej, hop!” - ćwiczenie równoważne na platformie sprężynowej, 

symulującej podróż tramwajem   (ćwiczenie odpowiednie szczególnie dla osób z niedowładem 

połowiczym –udar, stwardnienie rozsiane) 

 

34. „Na prawo most, na lewo most..” - przejście po drewnianych balach zawieszonych na łańcuchach 

(ćwiczenie odpowiednie dla osób bardziej sprawnych) 

 

35. „10 w skali Beauforta” - przejście po drewnianej pochylni  (ćwiczenie odpowiednie dla osób 

bardziej sprawnych) 
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36. „Si bon, si bon tralalalala...” - przejście po kauczukowej kładce o pełnej powierzchni, zawieszonej 

na łańcuchach   (ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

37. „Czerwone jagody wpadają do wody..” - przejście po szerokich, drewnianych pieńkach o różnej 

wysokości  (ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

38. „Iść, ciągle iść w stronę słońca...” - przejście po wąskiej, drewnianej belce (ćwiczenie odpowiednie 

dla osób bardziej sprawnych) 

 

39. „Budujemy mosty dla Pana Starosty...” - przejście po wąskiej, drewnianej belce zawieszonej na 

łańcuchach  (ćwiczenie odpowiednie dla osób bardziej sprawnych) 

 

40. „Do zakochania jedne krok...” - przejście po drewnianych palach różnej wysokości  (ćwiczenie 

odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

 TRENING SENSORYCZNY (RELAKSACYJNY) 

 

41. Stanowisko „dmuchawce, latawce, wiatr” – rozdmuchiwanie piórek znajdujących się na ławce  

(ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

42. „Kiedy znów zakwitną białe bzy..” - spacer wzdłuż łąki kwietnej z dodatkowym czynnikiem 

destabilizującym, w postaci nierównego terenu zieleni miejskiej  (ćwiczenie odpowiednie dla 

wszystkich użytkowników) 

 

43. Stanowisko 11 - MIASTO - Ćwiczenie słuchu - dla dwóch osób - Szeptanie do siebie stojąc wzdłuż 

"ławko-ściany" stopniowo oddalając się  (ćwiczenie odpowiednie dla wszystkich użytkowników) 

 

 

6.4. Opis wybranych ćwiczeń 

Dla usprawnienia procesów poznawczych oraz łagodzenia lęków w oparciu o wspomnienia 

zakotwiczone w pamięci długotrwałej, stanowiskom/ćwiczeniom na ścieżce moto-sensorycznej, 

nadano nazwy zaczerpnięte z powszechnie znanych elementów kultury takich jak: poezja, muzyka itp. 

To celowe działanie umożliwiające oswojenie z nową sytuacją oraz stworzenie poczucia 

bezpieczeństwa w oparciu o znane bodźce. Taki zabieg ma szczególne znaczenie w przypadku osób 

starszych dotkniętych chorobą Alzheimera czy innymi zespołami otępiennymi. Efekt zostanie 

wzmocniony dzięki obecności roślin aromatycznych m.in. z tzw. grupy retro np. zioła. Pozwoli to na 

przywołanie potencjalnie przyjemnych wspomnień z okresu dzieciństwa i młodości. 

 TRENING CHODU 

1. „Ale to już było...” - spacer po obwodzie  

I stopień – przejście połowy wyznaczonej trasy we własnym tempie 
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INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 

2) postaraj się przejść połowę wyznaczonej trasy we własnym tempie – podnoś wysoko stopy 

(możesz korzystać z zaplanowanej przerwy). 

II stopień – przejście całej wyznaczonej trasy we własnym tempie 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 

2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) we własnym tempie – podnoś 

wysoko stopy (możesz korzystać z zaplanowanych przerw). 

III stopień – przejście całej wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 

2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) – zrób to jak najszybciej, podnoś 

wysoko stopy (staraj się nie korzystać z zaplanowanej przerwy). 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu szeroko zakrojoną stymulację układu proprioceptywnego poprzez 

oddziaływanie bodźców na zmysł węchu, wzroku, równowagi. W niektórych przypadkach ścieżka 

pozwoli zintegrować bodźce dochodzące do ciała, szczególnie te, z których przetwarzaniem ma się 

trudność. Np. osoba po przebytym udarze mózgu, która wykazuje nadwrażliwość na zapachy 

pojawiające się w jej otoczeniu zostanie terapeutycznie wyeksponowana na drażniące bodźce. W 

ciepłych miesiącach trasa jak ta, w założeniu będzie dostępna bez konieczności zakładania obuwia tak, 

by umożliwić zbieranie informacji proprioceptywnych przez jak największą powierzchnię stopy. 

Pośrednio ćwiczenie będzie oddziaływać na mięśnie głębokie tułowia i wyzwala budowanie strategii 

równoważnych ze względu na przemieszczanie się po nierównym podłożu.  

Ćwiczenie obejmuje także trening długości i wysokości kroku, co ma istotne znaczenie szczególnie w 

przypadku osób zmagających z ograniczeniami wynikającymi z choroby |Parkinsona. Trening chodu 

pozwala takim osobom na zahamowanie, w pewnym stopniu, patologicznych procesów i 

wypracowanie niezbędnych kompensacji. Dzięki temu, możliwe jest odsunięcie w czasie 

charakterystycznego szurającego chodu (maksymalne skrócenie kroku i obawa przed oderwaniem 

stopy od podłoża).  

 

2. „Czerwone jagody wpadają do wody...” - spacer po zmieniającym się podłożu  
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I stopień – przejście określonego dystansu 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 

2) postaraj się przejść wyznaczoną trasę we własnym tempie (możesz korzystać z 

zaplanowanej przerwy). 

II stopień – przejście określonego dystansu stopa za stopą 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 

2) postaraj się przejść wyznaczoną trasę we własnym tempie (możesz korzystać z 

zaplanowanych przerw); 

3) staraj się ustawiać stopę za stopą. 

III stopień – przejście określonego dystansu stopa za stopą w jak najkrótszym czasie 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 

2) postaraj się przejść wyznaczoną trasę jak najszybciej (staraj się nie korzystać z 

zaplanowanej przerwy); 

3) staraj się ustawiać stopę za stopą. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu stymulację układu proprioceptywnego poprzez oddziaływanie bodźców w 

postaci zmieniającej się dynamicznie faktury podłoża. W ciepłych miesiącach trasa jak ta, w założeniu 

będzie dostępna bez konieczności zakładania obuwia tak, by umożliwić zbieranie informacji 

proprioceptywnych przez jak największą powierzchnię stopy. Tym samym ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. W trzecim wariancie włączony zostaje dodatkowo stresor w 

postaci stopera, który może wywołać u użytkownika poziom stresu porównywalny z tym, który 

występuje w przypadku konieczności przejścia przez przejście dla pieszych na ruchliwej jezdni.  

 

3. „Szczęśliwej drogi już czas...” - spacer po pochylni 
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I stopień – przejście połowy wyznaczonej trasy we własnym tempie 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 

2) postaraj się przejść połowę wyznaczonej trasy we własnym tempie (możesz korzystać z 

zaplanowanej przerwy). 

II stopień – przejście całej wyznaczonej trasy we własnym tempie 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 

2) postaraj się przejść wyznaczoną trasę (lub więcej) we własnym tempie (możesz korzystać z 

zaplanowanych przerw). 

III stopień – przejście całej wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 

2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) – zrób to jak najszybciej (staraj się 

nie korzystać z zaplanowanej przerwy); 

3) staraj się ustawiać stopę za stopą. 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu stymulację układu proprioceptywnego poprzez oddziaływanie bodźców w 

postaci zmieniającej się dynamicznie faktury podłoża. W ciepłych miesiącach trasa jak ta, w założeniu 

będzie dostępna bez konieczności zakładania obuwia tak, by umożliwić zbieranie informacji 

proprioceptywnych przez jak największą powierzchnię stopy. Tym samym ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. W trzecim wariancie włączony zostaje dodatkowo stresor w 

postaci stopera, który może wywołać u użytkownika poziom stresu porównywalny z tym, który 

występuje w przypadku konieczności przejścia przez przejście dla pieszych na ruchliwej jezdni, co 

dodatkowo potęguje dobiegający hałas. 

 

 

4. „Mój jest ten kawałek podłogi...” – trening chodu z ustawianiem stóp w wyznaczonych 

miejscach 
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Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

Warianty: 

a. Spacer po nierównym podłożu 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do ścieżki; 

2) przejdź wyznaczony tor stawiając stopy na kolejno oznaczonych śladach i rozsypanym między nimi 

żwirze; 

3) wykonaj obrót i wróć tą samą drogą; 

4) powtórz czynność 5 do 10 razy i przejdź do następnego zadania. 

 

b. spacer po wyznaczonych śladach stóp 

 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do ścieżki; 

2) rozpocznij krok stawiając jedna stopę na pierwszym śladzie, drugą na kolejnym i przemieszczaj się 

w ten sposób w przodu; 

3) wykonaj obrót i wróć tą samą drogą; 

4. powtórz czynność 5 do 10 razy i przejdź do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening długości kroku, co ma istotne znaczenie szczególnie w przypadku osób 

zmagających z ograniczeniami wynikającymi z choroby |Parkinsona. Trening chodu pozwala takim 

osobom na zahamowanie w pewnym stopniu patologicznych procesów i wypracowanie niezbędnych 

kompensacji. Dzięki temu możliwe jest odsunięcie w czasie charakterystycznego szurającego chodu 

(maksymalne skrócenie kroku i obawa przed oderwaniem stopy od podłoża). Zostają uelastycznione 

mięśnie kończyn dolnych, wzmacniana jest praca koncentryczna i ekscentryczna, co przekłada się na 

efektywniejszy i ekonomiczny wzorzec chodu. 
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5. "Spacer w chmurach" - wchodzenie i schodzenie po schodach, asekuracyjnie z 

trzymaniem się poręczy.  

Należy pokonać jak największą ilość stopni. 

 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do stopni, jeśli nie czujesz się pewnie chwyć się poręczy; 

2) idź w górę, jeśli jesteś osobą z niedowładem połowiczym uważaj, aby słabsze kolano nie uciekało 

do przeprostu, 

3) jeśli czujesz się pewnie - przyspiesz tempo; 

4) schodząc w dół stawiaj uważnie stopę zaczynając od pięty – pamiętaj o zgiętym kolanie; 

5. powtórzyć czynność kilka razy lub przejść do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening naprzemiennej pracy koncentrycznej i ekscentrycznej mięśni kończyn 

dolnych, szczególnie mięśni czworogłowych uda oraz grupy mięśni kulszowo – goleniowych. Ta 

naprzemienna aktywność wykorzystywana jest w prawidłowym wzorcu chodu. Ponadto prowadzi do 

odzyskania/utrzymania na stałym poziomie stabilizacji oraz ekscentrycznej kontroli mięśni, które 

warunkują z kolei kontrolę prędkości wykonywanego ruchu i zapobiegają uderzaniu stopą o podłoże 

podczas schodzenia po schodach – pozwala to na wyhamowanie ruchu. Trening ma na celu poprawę 

wytrzymałości mięśni. Częste powtarzanie takiej funkcjonalnej strategii adaptacyjnej przyczynia się 

do tego, aby chodzenie po schodach odbywało się w sposób pewny i efektywny – bez patologicznego 

przeprostu w kolanie w przypadku osób z niedowładem połowiczym. 

 

6. „Czerwone i bure, chodź ze mną na górę...” - wchodzenie i schodzenie po stopniach drabinki 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

a. próba klęku jednonóż, z jedną (słabszą) nogą ustawioną na stopniu 
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INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do drabinki, chwyć się poręczy i ułóż słabszą stopę na pierwszym lub drugim stopniu 

(druga noga powinna być ułożona stabilnie na podłożu i znajdować się lekko z tyłu); 

2) spróbuj obniżyć biodra tak, aby zainicjować przejście do klęku; 

3) w połowie ruchu wróć do pozycji wyjściowej; 

4) powtórz ćwiczenie 10 razy na jedną i na drugą nogę lub przejdź do następnego stanowiska. 

 

b. wchodzenie i schodzenie po stopniach drabinki z obciążeniem jednej nogi 

 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do drabinki, chwyć się poręczy i ułóż słabszą stopę na pierwszym lub drugim stopniu 

(druga noga powinna być ułożona stabilnie na podłożu i znajdować się lekko z tyłu); 

2) przełóż nogę znajdująca się z tyłu na drugi lub trzeci stopień; 

3) wróć do pozycji wyjściowej; 

4) powtórz ćwiczenie 10 razy na jedną i na drugą nogę lub przejdź do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening naprzemiennej pracy koncentrycznej i ekscentrycznej mięśni kończyn 

dolnych, szczególnie mięśni czworogłowych uda oraz grupy mięśni kulszowo – goleniowych. 

Prowadzi do odzyskania/utrzymania na stałym poziomie ekscentrycznej kontroli mięśni, które 

warunkują z kolei kontrolę prędkości wykonywanego ruchu. Technika ta ma na celu poprawę 

wytrzymałości mięśni oraz częste powtarzanie funkcjonalnej strategii adaptacyjnej tak, aby zadanie 

było wykonywane w sposób pewny i efektywny. Ponadto ćwiczenie w obu wariantach mocno 

oddziałuje na mechanizmy stabilizacyjne kolana, które przekładają się na swobodne i pewne 

wykonywanie takich czynności jak: chodzenie po schodach, wstawanie i siadanie, przechodzenie do 

klęku. 

 

7. „Na prawo most, na lewo most...” - przejście po szerokiej pochylni z użyciem 

asekuracyjnych łańcuchów lub bez 

INSTRUKTAŻ: 
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1) stań przodem do pochylni i wejdź na jej szczyt, jeśli jest to konieczne chwyć się dostępnych 

łańcuchów; 

2) wróć tym samym sposobem; 

3) wykonaj ćwiczenie kilka razy lub przejdź do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie stosunkowo łatwe ze względu na stabilne podłoże. Obejmuje głównie trening chodu u osób 

z największymi ograniczeniami ruchowymi. Ćwiczenie wpływa na poprawę stabilności tułowia 

poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni głębokich tułowia, czyli te 

struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji równoważnych i poprawę czucia 

głębokiego w ujęciu globalnym. 

 

8. „Szczęśliwej drogi już czas...” - przejście po kładce utworzonej z okrągłych bali ułożonych w 

poprzek. 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

a. spacer po kładce z użyciem asekuracyjnych poręczy lub bez 

INSTRUKTAŻ: 

1. stań przodem do kładki, jeśli jest to konieczne chwyć się dostępnych poręczy; 

2) wróć tym samym sposobem; 

3) wykonaj ćwiczenie kilka razy lub przejdź do następnego stanowiska. 

 

b. spacer po kładce tyłem z użyciem asekuracyjnych poręczy lub bez 

 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań tyłem do kładki, jeśli jest to konieczne chwyć się dostępnych poręczy; 
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2) wróć tym samym sposobem 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie stosunkowo łatwe ze względu na stabilne podłoże. Obejmuje głównie trening chodu u osób 

z największymi ograniczeniami ruchowymi. Ćwiczenie wpływa na poprawę stabilności tułowia 

poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni głębokich tułowia, czyli te 

struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji równoważnych i poprawę czucia 

głębokiego w ujęciu globalnym. Dodatkowo drugi wariant, o potencjalnie większym stopniu 

trudności, toruje prawidłowe ułożenie stopy podczas chodu. Odwrócenie sytuacji (chodzenie tyłem) – 

wpływa korzystnie na wzorzec chodu, szczególnie w pierwszych fazach – oderwania pięty od podłoża, 

przetoczenia stopy i odbicia. 

 

 

9. „.Lubię wracać tam gdzie byłem...” - przekraczanie rzędu drewnianych pali o różnej 

wysokości, rozmieszczonych na piaszczystym podłożu 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

a. przekroczenie najniższych, drewnianych pali - przodem i tyłem 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się przodem do rzędu drewnianych pali na wysokości najniższych elementów; 

2) przekrocz je; 

3) odwróć się o 360 stopni i przekrocz pale z powrotem; 

4) jeśli czujesz się pewnie, spróbuj wykonać ćwiczenie stojąc tyłem; 

5) wykonaj ćwiczenie 5 do 10 razy, a następnie przejdź do następnego zadania lub stanowiska. 

 

b. przekraczanie drewnianych pali o różnej wysokości – slalomem 

INSTRUKTAŻ: 
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1. ustaw się przodem do rzędu drewnianych pali; 

2) przekrocz je; 

3) idź slalomem od prawej do lewej strony, przekraczając kolejne drewniane pale; 

4) wykonaj ćwiczenie 5 do 10 razy, a następnie przejdź do następnego zadania lub stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na nierównym, niestabilnym podłożu w postaci 

piasku. Zadanie wpływa na poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni 

antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio 

odpowiadają za wzbudzanie reakcji równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. 

Ćwiczenie sprzyjać będzie poprawie kokontrakcji, czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni 

antagonistów (prostowników i zginaczy) tak, aby utrzymać stan równowagi. Ćwiczenie obejmuje 

także trening długości i wysokości kroku, co ma istotne znaczenie szczególnie w przypadku osób 

zmagających z ograniczeniami wynikającymi z choroby |Parkinsona. Trening chodu pozwala takim 

osobom na zahamowanie w pewnym stopniu patologicznych procesów i wypracowanie niezbędnych 

kompensacji. Dzięki temu możliwe jest odsunięcie w czasie charakterystycznego szurającego chodu 

(maksymalne skrócenie kroku i obawa przed oderwaniem stopy od podłoża). 

 

 

 ROZCIĄGANIE 

6. „Daj mi nogę, daj mi nogę...” - rozciąganie łydek stojąc na lince 
 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań na lince i oprzyj rozłożone dłonie na dostępnej platformie; 

2) nie odchylając tułowia, wykonaj wspięcie na palce – jednocześnie obciążaj dłonie 

(utrzymaj pozycję 5 sek.); 

3) powoli opuszczaj maksymalnie pięty do podłoża (utrzymaj pozycję 5 sek.); 

4) wykonaj opisaną sekwencję kilka razy w dostępnym czasie (możesz korzystać z 

zaplanowanych przerw). 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 
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W przypadku użytkowników ze spastycznym napięciem kończyny górnej, ćwiczenie pomaga 

rozluźnić zginacze poprzez obciążenie i aktywizację prostowników – zjawisko obciążania. Przyczynia 

się to do podniesienia komfortu i zwiększa możliwości ruchów precyzyjnych/manipulacyjnych ręki. 

To samo ćwiczenie wpływa także na stabilizację i wzmocnienie obręczy barkowej oraz mięśni 

kończyn górnych. Ruch wspięcia na palce wprowadza element treningu przebiegającego z fazą 

ekscentrycznego hamowania mięśni trójgłowych łydek. Prowadzi to do uelastycznienia tych mięśni 

razem ze ścięgnem Achillesa (brak elastyczności ścięgna jest jedną z głównych przyczyn 

podwyższonego ryzyka upadków osób starszych). Jednocześnie jest to bardzo dobre ćwiczenie dla 

użytkowników zmagających się z problemem opadającej stopy (udar, stwardnienie rozsiane). Istotą 

zadania jest mobilizacja stopy do ruchu przetaczania. Odbywa się to poprzez ruch wspięcia na 

palcach. Jest to istotny element w przebiegu prawidłowego wzorca chodu, szczególnie w pierwszych 

fazach – oderwania pięty od podłoża, przetaczania i odbicia.  

 

2. „Dół do góry, góra do dołu...” - rozciąganie mięśni kulszowo – goleniowych z 

podparciem rąk  

 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do wierszownika, rozłóż stopy na szerokość bioder, wyprostuj kolana; 

2) wyciągnij ręce przed siebie i przekładaj dłonie tak, aby zejść jak najniżej do skłonu; 

3) wykorzystując tę samą technikę postaraj się wrócić do pozycji wyjściowej; 

4) wykonaj ćwiczenie kilka razy w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanych 

przerw). 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie polega na rozciąganiu łydek w pozycji skłonu w przód, ze zmieniającym się położeniem 

dłoni. Celem zadania jest odwrócenie uwagi od wykonywanego stretchingu przy pomocy bodźców 

poznawczych (docelowo na płytkach mogą znajdować się np. sylaby, które użytkownik będzie miał za 

zadanie połączyć w słowo, układając na odpowiednich płytkach prawa i lewą dłoń). Ćwiczenie ma na 

celu poprawę elastyczności mięśni brzuchatych i płaszczkowatych łydek, co bezpośrednio przekłada 

się na szybkość i swobodę w lokomocji. Dla seniorów rozciąganie łydek wpływa bezpośrednio na 

elastyczność ścięgna Achillesa, które z wiekiem traci swoje właściwości, co jest jedną z głównych 

przyczyn zwiększenia ilości upadków osób starszych. W pewnym stopniu zadania wpływa także na 

mechanizmy równoważne (konieczne są odpowiednie strategie motoryczne, pozwalające na stabilne 

utrzymanie nowo osiągniętej pozycji). Ćwiczenie pozwala również na docieranie jak największej 

ilości bodźców proprioceptywnych do powierzchni dłoni oraz wymusza jej otwarcie i obciążenie 

(ważny element w przypadku osób z niedowładem połowiczym, które zmagają się ze spastyką 

kończyny górnej). 
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3. „Panie szofer gazu...” - rozciąganie mięśni kulszowo – goleniowych w wykroku 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań z tyłu ławki, twarzą do oparcia; 

2) ułóż ręce stabilnie na oparciu; prawą nogę zgiętą w kolanie (ok. 90° ) ustaw w wykroku; 

3) lewą nogę ustaw maksymalnie w zakroku; 

4) opuść nisko biodra; 

5) na zmianę unoś lewą nogę na palcach i dociągaj piętę do podłoża – rób to powoli, utrzymuj 

przez chwilę pozycję końcową; 

6) w drugiej serii wykonaj ćwiczenie na drugą nogę (staraj się nie korzystać z zaplanowanych 

przerw). 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu uelastycznienie mięśni kończyn dolnych – szczególnie łydek. Dla seniorów 

rozciąganie łydek wpływa bezpośrednio na elastyczność ścięgna Achillesa, które z wiekiem traci 

swoje właściwości, co jest jedną z głównych przyczyn zwiększenia ilości upadków osób starszych. 

Dla osób z niedowładem połowiczym (udar, stwardnienie rozsiane) rozciąganie – mobilizacja łydek 

przenosi się na poprawienie komfortu funkcjonowania, a także na poprawę jakości chodu i tym 

samym zmniejszenie ryzyka upadków. Dodatkowo wprowadzona została mobilizacja stopy do ruchu 

przetaczania. Jest to bardzo istotny element w przebiegu prawidłowego wzorca chodu, szczególnie w 

pierwszych fazach – oderwania pięty od podłoża, przetaczania i odbicia. 

 

4. „Prawy do lewego...” - stretching mięśni górnej połowy ciała z obciążeniem kończyny 

górnej 

W przypadku użytkowników ze stwardnieniem rozsianym oraz po przebytym udarze mózgu 

obciążenie dotyczy głównie kończyny słabszej/niedowładnej. Zadanie może zostać 

zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

a. stretching bez lub z dodatkowym obciążeniem w postaci butelki z wodą 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań za oparciem ławki; do lewej ręki weź stojącą obok butelkę z wodą; 
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2) ułóż prawą rękę na oparciu, a lewą wykonuj ruch w górę skos na prawą stronę (w czasie ruchu 

obracaj przedramię wewnętrzną strona do góry); 

3) jeśli ćwiczenie jest dla Ciebie za trudne, spróbuj powtórzyć ruch bez butelki; 

4) powtórz ćwiczenie 10 razy na prawą, a następnie na lewą rękę – jeśli jesteś osobą z niedowładem 

połowiczym, wykonuj ćwiczenie opierając się głównie na słabszej ręce; 

5) przejdź do następnego ćwiczenia lub stanowiska. 

 

b. ćwiczenie z wykorzystaniem niestabilnego podłoża pod stopą przeciwną do obciążanej kończyny 

górnej 

INSTRUKTAŻ: 

1. stań za oparciem ławki; do lewej ręki weź stojącą obok butelkę z wodą; 

2) ułóż prawą rękę na oparciu, a lewą wykonuj ruch w górę skos na prawą stronę (w czasie ruchu 

obracaj przedramię wewnętrzną strona do góry); 

3) dla utrudnienia zadania ułóż lewą nogę (zgiętą w kolanie) na przygotowanej poduszce sensorycznej; 

4) jeśli ćwiczenie jest dla Ciebie za trudne, spróbuj powtórzyć ruch bez butelki; 

5) powtórz ćwiczenie 10 razy na prawą, a następnie na lewą rękę – jeśli jesteś osobą z niedowładem 

połowiczym, wykonuj ćwiczenie opierając się głównie na słabszej ręce; 

6. przejdź do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Użytkownik trzymając jedną rękę na oparciu obciąża ją, co w przypadku osób ze spastycznym 

napięciem kończyny górnej wpływa rozluźniająco na zginacze poprzez aktywizację prostowników. 

Tym samym następuje wzmocnienie obciążanej obręczy barkowej i jej stabilizacja. Poprzez docisk 

głowy kości ramiennej do panewki przesyłane zostają informacje proprioceptywne o ułożeniu 

kończyny w przestrzeni, co dodatkowo wpływa na stabilizacje oraz wyciszanie spastycznego napięcia. 

W ćwiczeniu zostaje wykorzystany wzorzec PNF (zgięcie – przywiedzenie - rotacja zewnętrzna) bez 

lub z dodatkowym obciążeniem w postaci butelki z wodą. Wzorzec ten jest wykorzystywany w wielu 

czynnościach dnia codziennego m.in. sięganie po przedmioty położone wyżej, zamiatanie, odkurzanie. 

Podczas wykonywanego ruchu następuje stretching górnej części ciała przez rotacyjną aktywizację 

taśm mięśniowych – rozciągnięciu, a tym samym uelastycznieniu ulegają mięśnie grzbietu i klatki 

piersiowej. 
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5. „Hej! Tam pod lasem...”- ćwiczenie rozciągające dla kończyny górnej i dolnej z 

wykorzystaniem pochylonego konaru drzewa 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

a. rozciąganie stojąc przodem 

INSTRUKTAŻ: 

1. stań przodem do konaru drzewa; 

2) wyciągnij ręce maksymalnie w przód i oprzyj je stabilnie o konar; 

3) prawą nogę ugiętą w kolanie do ok. 90 stopni ustaw w wykroku; 

4) lewą nogę ustaw w maksymalnym zakroku i staraj się dotykać piętą ziemi; 

5) spróbuj wyprowadzić ruch z biodra - na przemian odrywaj i kładź piętę lewej nogi z porotem na 

ziemi (nie zginaj kolana!); 

6) powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy, następnie wykonaj je analogicznie na drugą stronę i przejdź do 

następnego stanowiska. 

 

b. rozciąganie stojąc bokiem 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań bokiem do konaru drzewa, tak aby konar znajdował się po Twojej lewej stronie; 

2) wyciągnij maksymalnie w przód lewą rękę i oprzyj ją o konar; 

3) prawą nogę ugiętą w kolanie do ok. 90 stopni ustaw w wykroku; 

4) lewą nogę ustaw w maksymalnym zakroku i staraj się dotykać piętą do podłoża; 

5) staraj się utrzymać pozycję przez kilkanaście sekund; 

6. powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy, następnie wykonaj je analogicznie na drugą stronę i przejdź 

do następnego stanowiska. 
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Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie analogiczne do rozciągania przy użyciu barierek/poręczy/słupków, ale z użyciem 

naturalnych surowców w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i aromaterapeutycznej łąki kwietnej. 

Ćwiczenie ma na celu uelastycznienie mięśni kończyn dolnych – szczególnie łydek. Dla seniorów 

rozciąganie łydek wpływa bezpośrednio na elastyczność ścięgna Achillesa, które z wiekiem traci 

swoje właściwości, co jest jedną z głównych przyczyn zwiększenia ilości upadków osób starszych. 

Dla osób z niedowładem połowiczym (udar, stwardnienie rozsiane) rozciąganie – mobilizacja łydek 

przenosi się na poprawienie komfortu funkcjonowania, a także na poprawę jakości chodu i tym 

samym zmniejszenie ryzyka upadków. 

 

6. „Najlepsze kasztany są na placu Pigalle... ” - opad tułowia w przód z wykorzystaniem konaru. 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

a. opad tułowia w przód z odbiciem się od konaru 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań stabilnie przodem do konaru drzewa, rozłóż ręce na szerokość barków; 

2) oprzyj dłonie o konar, skieruj łokcie do zewnątrz i przenieś ciężar ciała na ręce; 

3) wróć do pozycji wyjściowej – nie uginaj kolan w trakcie ćwiczenia; 

4) powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy, następnie przejdź do następnego stanowiska. 

 

b. opad tułowia w przód z odbiciem od konaru – ćwiczenie wykonywane z odciążeniem jednej nogi 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań stabilnie przodem do konaru drzewa, rozłóż ręce na szerokość barków; 

2) unieś prawą stopę i ułóż ją na wystającym fragmencie pnia; 

3) lewą nogę ustaw w zakroku, staraj się dotykać piętą do podłoża; 

4) spróbuj wykonać dynamiczny opad tułowia, tak aby odbić się od konaru; 
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5. w czasie wykonywania tego ruchu pięta lewej nogi powinna oderwać się od podłoża; 

6) wróć do pozycji wyjściowej – nie uginaj lewego kolana w trakcie ćwiczenia; 

7. powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy, następnie wykonaj je analogicznie na drugą stronę i przejdź 

do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie wpływa na uelastycznienie mięśni obręczy barkowej i kończyn górnych. obejmuje trening 

naprzemiennej pracy koncentrycznej i ekscentrycznej. Ćwiczenie w pewnym stopniu wpływa także na 

uelastycznienie mięśni kończyn dolnych – szczególnie łydek ze względu na pozycje wyjściową, w 

której kolana pozostają wyprostowane. W drugim wariancie zostaje dodatkowo wprowadzona 

mobilizacja stopy do ruchu przetaczania. Jest to bardzo istotny element w przebiegu prawidłowego 

wzorca chodu, szczególnie w pierwszych fazach – oderwania pięty od podłoża, przetaczania i odbicia. 

 

 STABILIZACJA 

1. „W murowanej piwnicy tańcowali zbójnicy...” - stabilizacja kolana w rozkroku  

 

I stopień – rozkrok na szerokość bioder z dostawieniem nogi 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań pomiędzy barierkami i chwyć się poręczy jeśli to konieczne; 

2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 

3) lewą nogę wysuń w bok na szerokość bioder i dostaw ją z powrotem; 

4) w pierwszej serii powtarzaj ćwiczenie na prawą, w drugiej na lewą nogę. 

 

II stopień – rozkrok większy niż na szerokość bioder z dosunięciem nogi 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań pomiędzy barierkami i chwyć się poręczy jeśli to konieczne; 

2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 
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3) lewą nogę wysuń w bok ( dalej niż na szerokość bioder) i dosuń ją z powrotem po podłożu; 

4) w pierwszej serii powtarzaj ćwiczenie na prawą, w drugiej na lewą nogę. 

 

III stopień – maksymalny rozkrok z dosunięciem nogi opartej na palcach 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań pomiędzy barierkami, ręce oprzyj na biodrach; 

2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 

3) lewą nogę wysuń maksymalnie w bok i dosuń ją z powrotem po podłożu – podczas tego 
ruchu pięta powinna być uniesiona; 

4) w pierwszej serii powtarzaj ćwiczenie na prawą, w drugiej na lewą nogę. 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening naprzemiennej pracy koncentrycznej i ekscentrycznej mięśni kończyn 

dolnych, szczególnie mięśni czworogłowych uda oraz grupy mięśni kulszowo – goleniowych. Ta 

naprzemienna aktywność wykorzystywana jest w prawidłowym wzorcu chodu. Ponadto prowadzi do 

odzyskania/utrzymania na stałym poziomie stabilizacji oraz ekscentrycznej kontroli mięśni, które 

warunkują z kolei kontrolę prędkości wykonywanego ruchu i zapobiegają uderzaniu stopą o podłoże 

podczas schodzenia po schodach – pozwala to na wyhamowanie ruchu. Trening ma na celu poprawę 

wytrzymałości mięśni oraz poprawę jakości chodu (także po schodach), aby czynność ta odbywała się 

w sposób pewny i efektywny – bez patologicznego przeprostu w kolanie w przypadku osób z 

niedowładem połowiczym.  

 

2. „Pośród lasów, pośród łąk...” - stabilizacja kolana z użyciem ograniczonej powierzchni 

podparcia  

 

I stopień - próba przeniesienia ciężaru ciała z jednej nogi na drugą, stojąc na pieńkach o wysokości 

ok. 10cm 

INSTRUKTAŻ: 

1) wejdź na dwa najniższe pieńki, lekko zegnij kolana, ustabilizuj się – jeśli to konieczne, 

skorzystaj z dodatkowej pomocy np. kijek; 

2) postaraj się przenosić ciężar ciała z prawej strony na lewą – bez odrywania stóp, rób to 

powoli; 

3) utrzymaj przez chwilę końcową pozycję (możesz korzystać z zaplanowanej przerwy). 
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II stopień – próba utrzymania ciężaru ciała na jednej nodze, stojąc na pieńku o wysokości ok. 20 cm 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań dwoma nogami na pieńku o wysokości ok. 20 cm, ustabilizuj się – jeśli to konieczne, 

skorzystaj z dodatkowej pomocy np. kijek; 

2) spróbuj stanąć na jednej nodze lekko ugiętej w kolanie – druga noga lekko uniesiona w bok 

(jeśli jesteś po udarze, chorujesz na SM itp. powinna to być chora/słabsza noga, w 

przeciwnym wypadku – wykonaj ćwiczenie po kilka razy na każdą nogę); 

3) utrzymaj przez chwilę osiągniętą pozycję (możesz korzystać z zaplanowanych przerw). 

 

III stopień – próba utrzymania ciężaru ciała na jednej nodze z obniżeniem drugiej nogi, stojąc na 

pieńku o wysokości ok. 40 cm. 

 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań dwoma nogami na pieńku o wysokości ok. 35 cm, ustabilizuj się; 

2) spróbuj stanąć na jednej nodze lekko ugiętej w kolanie – druga noga z tyłu (jeśli jesteś po 

udarze, chorujesz na SM itp. powinna to być chora/słabsza noga, w przeciwnym wypadku – 

wykonaj ćwiczenie po kilka razy na każdą nogę); 

3) staraj się powoli obniżać nogę ułożoną z tyłu (palce skieruj w dół) i wracać do pozycji 

wyjściowej; 

4) utrzymaj przez chwilę osiągniętą pozycję (możesz korzystać z zaplanowanej przerwy). 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie mocno oddziałuje na mechanizmy stabilizacyjne kolana, które przekładają się na swobodne 

i pewne wykonywanie takich czynności jak: chodzenie po schodach, wstawanie i siadanie, 

przechodzenie do klęku. Ćwiczenie oddziałuje na układ posturalny, a więc tym samym wpływa na 

poprawę równowagi. W wariancie ćwiczenie obejmuje trening naprzemiennej pracy koncentrycznej i 

ekscentrycznej mięśni kończyn dolnych, szczególnie mięśni czworogłowych uda oraz grupy mięśni 

kulszowo - goleniowych. Prowadzi to do odzyskania/utrzymania na stałym poziomie ekscentrycznej 

kontroli mięśni, które warunkują z kolei kontrolę prędkości wykonywanego ruchu.  
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3. „Kręć się, kręć wrzeciono...” – ćwiczenie inicjowania i hamowania ruchu skrętnego kończyn 

górnych i obręczy barkowej 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

a. inicjowanie i hamowanie ruchu skrętnego z udziałem opiekuna 

INSTRUKTAŻ: 

1) wejdź na karuzelę i usiądź przodem do osi obrotu; 

2) ułóż ręce na kole obrotowym na szerokość barków; 

3) opiekun wprawia karuzelę w ruch, a Ty hamujesz kołem obrotowym; 

4) powtarzaj czynność w prawą i lewą stronę 5 lub 10 razy, a następnie przejdź do następnego 

stanowiska. 

 

b. inicjowanie i hamowanie ruchu skrętnego samodzielnie 

INSTRUKTAŻ: 

1) wejdź na karuzelę i usiądź przodem do osi obrotu; 

2) ułóż ręce na kole obrotowym na szerokość barków; 

3) zainicjuj ruch skrętny i zahamuj go; 

4. powtarzaj czynność w prawą i lewą stronę 5 lub 10 razy, a następnie przejdź do kolejnego 

stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu torować/poprawiać ruch rotacji zewnętrznej i wewnętrznej w kończynach 

górnych. W przebiegu ćwiczenia zostaje wykorzystana jedna z technik PNF (torowanie nerwowo-

mięśniowe) – technika kombinacji skurczy izotonicznych. Polega ona na naprzemiennym inicjowaniu 

ruchu (praca koncentryczna mięśni), utrzymywaniu osiągniętej pozycji (praca izometryczna mięśni) i 

hamowaniu (praca ekscentryczna mięśni). Wersja łatwiejsza zakłada udział opiekuna, który inicjuje 

ruch. Użytkownik skupia się tym samym na najistotniejszej funkcji ćwiczenia – hamowaniu 
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ekscentrycznym. Ruch rotacji jest istotny w przebiegu większości czynności dnia codziennego. 

Umożliwia on płynny chód dzięki naprzemiennej pracy rąk, ale też ułatwia ruch pozwalający na 

samodzielne czesanie się, mycie oraz wykonywanie precyzyjnych czynności takich jak otwieranie 

drzwi za pomocą klamki, odkręcanie butelki itp. W przypadku użytkowników ze spastycznym 

napięciem kończyny górnej, ćwiczenie pomaga rozluźnić zginacze poprzez aktywizację 

prostowników. 

 

4. „Karuzela co niedziela” – wprawianie karuzeli w ruch poprzez odpychanie się nogą od podłoża 

oraz próba utrzymania równowagi na jednej nodze (w przypadku użytkowników ze stwardnieniem 

rozsianym oraz po przebytym udarze mózgu obciążenie dotyczy kończyny słabszej/niedowładnej pod 

warunkiem, że istnieje kontrola kolana w zgięciu). 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

a. wprawianie karuzeli w ruch poprzez odpychanie się nogą od podłoża w pozycji siedzącej 

INSTRUKTAŻ: 

1) wejdź na karuzelę i usiądź bokiem do osi obrotu; 

2. prawą ręką chwyć się poręczy; 

3) ustaw lewą nogę na podeście karuzeli, prawą – po za nim; 

4) zainicjuj ruch karuzeli odpychając się prawą nogą od podłoża; 

5) powtarzaj czynność do odczuwalnego zmęczenia, zahamuj ruch nogą znajdującą się poza podestem; 

6) przesiądź się na przeciwległą stronę i powtórz ćwiczenie na lewą stronę; 

7) przejdź do następnego stanowiska. 

 

b. wprawianie karuzeli w ruch poprzez odpychanie się nogą od podłoża w pozycji stojącej 

INSTRUKTAŻ: 

1) wejdź na karuzelę i stań bokiem do osi obrotu; 

2) chwyć się oburącz poręczy; 
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3) ustaw lewą nogę (ugiętą w kolanie) na podeście karuzeli, prawą – po za nim; 

4) zainicjuj ruch karuzeli odpychając się prawą nogą od podłoża; 

5) powtarzaj czynność do odczuwalnego zmęczenia, zahamuj ruch nogą znajdującą się poza podestem; 

6) odwróć się w drugą stronę i powtórz ćwiczenie na lewą stronę; 

7) przejdź do następnego stanowiska. 

 

c. próba utrzymania równowagi na jednej nodze stojąc na karuzeli 

INSTRUKTAŻ: 

1) wejdź na karuzelę i stań przodem do osi obrotu; 

2) chwyć się oburącz poręczy; 

3) ustaw lewą nogę (zgiętą w kolanie) na podeście karuzeli, prawą – po za nim w powietrzu; 

4. spróbuj przenieść ciężar ciała na ręce i utrzymać równowagę w tej pozycji; 

5) powtarzaj czynność kilkanaście razy lub do odczuwalnego zmęczenia (w przerwach między 

powtórzeniami dostawiaj nogę do tej, która znajduje się na podeście; 

6) powtórz ćwiczenie na prawą nogę; 

7) przejdź do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Jest to ćwiczenie z elementami pracy ekscentrycznej - chcąc zwolnić/zatrzymać karuzelę użytkownik 

hamuje ruch nogą znajdującą się poza podestem, wykorzystując w ten sposób zjawisko hamowania 

ekscentrycznego. Zadanie przebiega z obciążeniem nogi hamującej, która musi wykonać pracę, aby 

wprawić karuzelę w ruch. Taki zabieg sprzyja poprawie stabilizacji/kontroli kolana ćwiczonej nogi. 

Ma to szczególne znaczenie w przypadku użytkowników obciążonych skutkami udaru lub 

stwardnienia rozsianego. 

Ostatni wariant ćwiczenia ma na celu uzyskania lepszej stabilizacji nogi znajduje się na podeście. 

Efekt uzyskuje się poprzez obciążanie ugiętej w kolanie nogi. Dodatkowym wypracowywanym 

elementem jest wzmocnienie kończyn górnych poprzez ich obciążanie, a także równowaga ze względu 

na drugą nogę uniesioną w powietrzu. W przypadku użytkowników ze spastycznym napięciem 

kończyny górnej, ćwiczenie pomaga rozluźnić zginacze poprzez obciążenie i aktywizację 

prostowników. 
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 KONTROLA POSTURALNA 

 

1. „Czy umie Pani czaczę?...” - kontrola stawu skokowego 
 

I stopień – wykrok z asekuracją między barierkami 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań pomiędzy barierkami i chwyć się poręczy jeśli to konieczne; 

2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 

3) lewą nogę przekładaj w przód (tak, aby stanąć na pięcie); 

4) w drugiej serii powtórz ćwiczenie na drugą nogę; 

5) wykonaj ćwiczenie w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanej przerwy). 

 

II stopień – wykrok i zakrok z asekuracją między barierkami 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań pomiędzy barierkami i chwyć się poręczy jeśli to konieczne; 

2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 

3) lewą nogę przekładaj na zmianę w przód (tak, aby stanąć na pięcie) i w tył (tak, aby stanąć 

na palcach); 

4) w drugiej serii powtórz ćwiczenie na drugą nogę; 

5) wykonaj ćwiczenie w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanych przerw). 

 

III stopień – wykrok, rozkrok i zakrok bez asekuracji 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań pomiędzy barierkami i chwyć się poręczy jeśli to konieczne; 
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2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 

3) lewą nogę przekładaj na zmianę w przód (tak, aby stanąć na pięcie), w bok i w tył (tak, aby 

stanąć na palcach); 

4) w drugiej serii powtórz ćwiczenie na drugą nogę; 

5) wykonaj ćwiczenie w dostępnym czasie (staraj się nie korzystać z zaplanowanej przerwy). 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu uzyskania lepszej stabilizacji nogi podporowej. Efekt uzyskuje się poprzez 

obciążanie ugiętego kolana. Dodatkowym wypracowywanym elementem jest równowaga ze względu 

na moment przejściowy, w którym użytkownik jest zmuszony do chwilowego utrzymania, pozycji 

stojąc na jednej nodze (konieczne są odpowiednie strategie motoryczne, pozwalające na stabilne 

utrzymanie nowoosiągniętej pozycji). W przypadku użytkowników ze spastycznym napięciem 

kończyny dolnej, ćwiczenie pomaga rozluźnić zginacze podeszwowe stopy przez obciążenie kończyny 

i aktywizację prostowników.  

 

2. „Gdyby kózka nie skakała...” - kontrola dynamiczna 

 

I stopień – przestępowanie z nogi na nogę w przód i w tył 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do platformy, wyciągnij ręce przed siebie i chwyć się jej oburącz; 

2) ułóż prawą nogę w wykroku, a lewą nogę w zakroku (utrzymuj ugięte kolana); 

3) spróbuj zmienić pozycję – lewa noga w tył, prawa noga w przód (utrzymuj ugięte kolana); 

4) powtarzaj ćwiczenie w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanej przerwy). 

 

II stopień – przeskakiwanie z nogi na nogę w przód i w tył 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do platformy, wyciągnij ręce przed siebie i chwyć się jej oburącz; 

2) ułóż prawą nogę w wykroku, a lewą nogę w zakroku (utrzymuj ugięte kolana); 
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3) spróbuj dynamicznie zmienić pozycję – skacz: lewa noga w tył, prawa noga w przód 

(utrzymuj ugięte kolana); 

4) powtarzaj czynność w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanych przerw). 

 

III stopień - przeskakiwanie z nogi na nogę w przód i w tył na podwyższeniu 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do platformy, wyciągnij ręce przed siebie i chwyć się jej oburącz; 

2) ułóż prawą nogę w wykroku na dostępnej lince, a lewą nogę w zakroku na ziemi (utrzymuj 
ugięte kolana); 

3) spróbuj dynamicznie zmienić pozycję – skacz: lewa noga w tył, prawa noga w przód 

(utrzymuj ugięte kolana); 

4) powtarzaj czynność w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanych przerw). 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu poprawę elastyczności mięśni oraz upłynnienie naprzemiennego ruchu kończyn 

dolnych wykorzystywanego podczas chodu. Efekt wykonywanego zadania pośrednio przekłada się na 

szybkość i swobodę w lokomocji. Ponadto użytkownik pozostaje w równoważnie najtrudniejszej 

pozycji – wychwiania następują w płaszczyźnie czołowej. Dynamicznie zmieniające się ułożenie nóg 

wymusza szybką reakcję stabilizacyjną kończyn dolnych, co sprzyja automatyzacji kontroli kolana. 

Ma to szczególne znaczenie w przypadku użytkowników obciążonych skutkami udaru lub 

stwardnienia rozsianego, którzy w większości zmagają się z problemem braku stabilizacji kolana.  

 

 

3. „Prawy do lewego...” - kontrola lateralna 

 

I stopień – zainicjowanie ruchu zakładania nogi na nogę 

INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź na ławce, nie korzystaj z oparcia; 

2) ułóż stopy na podłożu - na szerokość bioder, podeprzyj się rękoma po bokach; 
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3) staraj się zainicjować ruch zakładania nogi na nogę tak, aby przenieść ciężar ciała na stronę, 

w którą wykonujesz ruch; 

4) powtarzaj ćwiczenie w dostępnym czasie (korzystaj z zaplanowanej przerwy); 

5) jeśli jesteś po udarze, chorujesz na SM itp. powinieneś zawsze przenosić ciężar ciała na 

słabszą/chorą nogę, w przeciwnym wypadku w drugiej serii wykonuj ćwiczenie na drugą 

stronę. 

 

II stopień – zakładanie nogi na nogę 

INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź na ławce, nie korzystaj z oparcia; 

2) ułóż stopy na podłożu - na szerokość bioder, podeprzyj się rękoma po bokach; 

3) staraj się zakładać nogę na nogę tak, aby przenieść ciężar ciała na stronę, w którą 

wykonujesz ruch; 

4) powtarzaj ćwiczenie w dostępnym czasie (korzystaj z zaplanowanej przerwy); 

5) jeśli jesteś po udarze, chorujesz na SM itp. powinieneś zawsze przenosić ciężar ciała na 

słabszą/chorą nogę, w przeciwnym wypadku w drugiej serii wykonuj ćwiczenie na drugą 

stronę. 

 

III stopień – zakładanie nogi na nogę (udo cały czas w powietrzu) 

INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź na ławce, nie korzystaj z oparcia; 

2) ułóż stopy na podłożu - na szerokość bioder, podeprzyj się rękoma po bokach; 

3) staraj się zakładać nogę na nogę tak, aby przenieść ciężar ciała na stronę, w którą 

wykonujesz ruch, ale nie opuszczaj przy tym uda; 
4) powtarzaj ćwiczenie w dostępnym czasie (korzystaj z zaplanowanej przerwy); 

5) jeśli jesteś po udarze, chorujesz na SM itp. powinieneś zawsze przenosić ciężar ciała na 

słabszą/chorą nogę, w przeciwnym wypadku w drugiej serii wykonuj ćwiczenie na drugą 

stronę. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 
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Ćwiczenie ma na celu przenoszenie ciężaru ciała na jedną, a następnie na drugą stronę. W ćwiczeniu 

zostaje wykorzystany wzorzec PNF (zgięcie – przywiedzenie - rotacja zewnętrzna). Kombinacja tych 

ruchów w codziennym życiu wykorzystywana jest m.in. w prawidłowym wzorcu chodu czy w ruchu 

kopnięcia piłki. Dodatkowo jest to trening równowagi i strategii kokontrakcji w nowo osiągniętej 

pozycji. Zostaje wykorzystane także zjawisko obciążania. Jest to szczególnie istotne dla 

użytkowników z połowiczym niedowładem (udar, stwardnienie rozsiane) – w tym przypadku 

ćwiczenie wykonywane jest głównie na stronę niedowładną/słabszą. 

 

4. „Gościu, siądź pod mym liściem” – ćwiczenie wstawania i siadania na ławce 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

a. trzymając oburącz kijek przed sobą 

 

INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź na ławce i weź do ręki stojący obok kijek; 

2) ustaw stopy na szerokość bioder, siedź stabilnie, bez oparcia; 

3) ustaw kijek przed sobą (między stopami) i wstań powoli trzymając go oburącz; 

4) spróbuj utrzymać równowagę w nowo osiągniętej pozycji; 

5) po kilku sekundach usiądź powoli z powrotem na ławce; 

6) powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy lub przejdź do następnego stanowiska. 

 

b. trzymając kijek po stronie przeciwnej do strony słabszej/niedowładnej (dot. głównie użytkowników 

ze stwardnieniem rozsianym oraz po przebytym udarze mózgu) 

INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź na ławce i weź do ręki stojący obok kijek; 

2. ustaw stopy na szerokość bioder, siedź stabilnie, bez oparcia; 

3. trzymaj kijek po swojej słabszej stronie i wstań powoli; 
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4. spróbuj utrzymać równowagę w nowo osiągniętej pozycji; 

5. po kilku sekundach usiądź powoli z powrotem na ławce; 

5. powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy lub przejdź do następnego stanowiska. 

 

c. z elementem niestabilnym pod stopą (w tym przypadku poduszka sensoryczna) 

INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź na ławce i weź do swojej słabszej ręki stojący obok kijek; 

2) ustaw stopy na szerokość bioder, siedź stabilnie, bez oparcia; 

3) jeśli trzymasz kijek w prawej ręce, ułóż prawą stopę na poduszce sensorycznej (jeśli trzymasz kijek 

w lewej ręce, poduszka powinna znajdować się pod prawą stopą); 

4) wstań powoli i spróbuj utrzymać równowagę w nowo osiągniętej pozycji; 

5) po kilku sekundach usiądź powoli z powrotem na ławce; 

6) powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy lub przejdź do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening naprzemiennej pracy koncentrycznej i ekscentrycznej mięśni kończyn 

dolnych, szczególnie mięśni czworogłowych uda oraz grupy mięśni kulszowo - goleniowych. Jest to 

bardzo istotny element wszystkich aktywnościach związanych z przechodzeniem do lub z pozycji 

siedzącej. Prowadzi do odzyskania/utrzymania na stałym poziomie ekscentrycznej kontroli mięśni, 

które warunkują z kolei kontrolę prędkości wykonywanego ruchu. Technika ta ma na celu poprawę 

wytrzymałości mięśni oraz częste powtarzanie funkcjonalnej strategii adaptacyjnej, tak, aby zadanie 

było wykonywane w sposób pewny i efektywny. 

Użycie kija, zapewnia dodatkowy punkt podparcia i stabilizację, dzięki której zadanie może zostać 

wykonane pewniej i bez obawy upadku. Umieszczenie kijka po stronie słabszej/niedowładnej 

spowoduje także zwiększenie obciążenia tej strony. Jest to pożądany efekt w przebiegu jej 

wzmacniania. Użytkownik będzie asekuracyjnie przenosił ciężar ciała na stronę, po której znajduje się 

kijek i obciążał ją. Jest to zabieg odwrotny do patologicznego odciążania słabszej/niedowładnej 

połowy ciała. 

Zastosowanie niestabilnego podłoża w postaci poduszki sensorycznej wzmacnia efekt obciążenia 

słabszej/niedowładnej strony oraz wpływa na poprawę stabilności tułowia, równowagę i poprawę 

czucia głębokiego. 
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5. "Daj mi nogę, daj mi nogę.." - zakładanie nogi na nogę w siedzeniu na ławce.  

Dla prawidłowego przebiegu ćwiczenia, można wykorzystać kamyk, który należy umieścić na 

grzbiecie stopy, tak aby w trakcie wykonywania ruchu, nie spadł na podłoże. W przypadku 

użytkowników ze stwardnieniem rozsianym oraz po przebytym udarze mózgu obciążenie 

dotyczy głównie kończyny słabszej/niedowładnej. 

INSTRUKTAŻ: 

1) podejdź do ławki i weź do ręki leżący na niej kamyk; 

2) usiądź na ławce, nie korzystaj z oparcia, ułóż stopy na podłożu na szerokość bioder, podeprzyj się 

rękoma po bokach; 

3) ułóż kamyk na grzbiecie stopy; 

4. staraj się założyć nogę na nogę tak, aby kamyk pozostał na swoim miejscu i przenieść ciężar 

ciała na stronę, w którą wykonujesz ruch; 

5) powtórz ćwiczenie 10 razy na jedną i na drugą nogę lub przejść do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu przenoszenie ciężaru ciała na jedną, a następnie na drugą stronę. W ćwiczeniu 

zostaje wykorzystany wzorzec PNF (zgięcie – przywiedzenie - rotacja zewnętrzna). Kombinacja tych 

ruchów w codziennym życiu wykorzystywana jest m.in. w prawidłowym wzorcu chodu czy w ruchu 

kopnięcia piłki. Dodatkowo jest to trening równowagi i strategii kokontrakcji w nowo osiągniętej 

pozycji. Zostaje wykorzystane także zjawisko obciążania. Jest to szczególnie istotne dla 

użytkowników z połowiczym niedowładem (udar, stwardnienie rozsiane) – w tym przypadku 

ćwiczenie wykonywane jest głównie na stronę niedowładną/słabszą. "Punkt odniesienia" w postaci 

użytego kamyka sprawia, że zadanie staje się celowe. Ponadto kamyk uniemożliwi wykonanie zadania 

w sposób nieprecyzyjny i zbyt szybki. Jest to swego rodzaju naturalny biofeedback (sprzężenie 

zwrotne). 

 

6. „Gdyby kózka nie skakała...” – przeskakiwanie z nogi na nogę przy ugiętych kolanach. 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

a. przeskakiwanie z nogi na nogę z wykorzystanie stabilnego podłoża 
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INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do poręczy, wyciągnij ręce przed siebie i chwyć się oburącz słupków; 

2) ułóż prawą nogę w wykroku, a lewą nogę w zakroku (utrzymuj zgięte kolana); 

3) spróbuj zmienić pozycję – lewa noga w tył, prawa noga w przód (utrzymuj zgięte kolana); 

4) powtarzaj czynność kilkanaście razy lub do odczuwalnego zmęczenia; 

5) przejdź do następnego stanowiska. 

 

b. przeskakiwanie z nogi na nogę z wykorzystaniem niestabilnego podłoża 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do osi obrotu karuzeli, wyciągnij ręce przed siebie i chwyć się oburącz poręczy; 

2) ułóż prawą nogę w wykroku na podeście, a lewą nogę w zakroku po za podestem (utrzymuj zgięte 

kolana); 

3) spróbuj dynamicznie zmienić pozycję w rytmie wskok-zeskok (lewa noga w przód, prawa noga w 

tył, utrzymuj zgięte kolana); 

4) powtarzaj czynność kilkanaście razy lub do odczuwalnego zmęczenia; 

5) przejdź do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu poprawę elastyczności mięśni oraz upłynnienie naprzemiennego ruchu kończyn 

dolnych, wykorzystywanego podczas chodu. Efekt wykonywanego zadania pośrednio przekłada się na 

szybkość i swobodę w lokomocji. Ponadto użytkownik pozostaje w równoważnie najtrudniejszej 

pozycji – wychwiania następują w płaszczyźnie czołowej. Dynamicznie zmieniające się ułożenie nóg 

wymusza szybką reakcję stabilizacyjną kończyn dolnych, co sprzyja automatyzacji kontroli kolana. 

Ma to szczególne znaczenie w przypadku użytkowników obciążonych skutkami udaru lub 

stwardnienia rozsianego, którzy w większości zmagają się z problemem braku stabilizacji kolana. 

 

 

 KOORDYNACJA OKO-RĘKA 
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1. „Do zakochania jeden krok...” - spacer z piłką 

 

I stopień – spacer z piłką w ręce 

INSTRUKTAŻ: 

1) weź do ręki piłkę i ustaw się bokiem do rzędu drewnianych palików; 

2) trzymaj piłkę w dowolnie wybranej ręce i wyciąg ją przed siebie; 

3) idź po piasku wzdłuż wyznaczonego toru – podnoś wysoko stopy, (korzystaj z 

zaplanowanej przerwy); 

4) jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tym samym sposobem na miejsce startu. 

 

 

II stopień – spacer z piłką w ręce licząc od 100 co 7 w dół 

INSTRUKTAŻ: 

1) weź do ręki piłkę i wejdź na rządek utworzony z drewnianych pali; 

2) trzymaj piłkę w dowolnie wybranej ręce i wyciągnij ją przed siebie; 

3) idź po wyznaczonym torze i jednocześnie licz od 100 co 7 w dół (podnoś wysoko stopy); 

3) jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tym samym sposobem na miejsce startu (możesz korzystać z 

zaplanowanych przerw). 

III stopień – spacer z podrzucaniem piłki w ręce, wymieniając przy tym słowo i wymyślając kolejne 

na ostatnią literę poprzedniego 

INSTRUKTAŻ: 

1. weź do ręki piłkę i wejdź na rządek utworzony z drewnianych pali; 

2. trzymaj piłkę w dowolnie wybranej ręce i wyciąg ją przed siebie; 

3. idź po wyznaczonym torze i jednocześnie licz od 100 co 7 w dół (podnoś wysoko stopy); 

4. jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tym samym sposobem na miejsce startu (możesz korzystać z 

zaplanowanej przerwy). 
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Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening koordynacji oko – ręka, a tym samym chodu i równowagi na nierównym, 

niestabilnym podłożu w postaci piasku oraz drewnianych pali. Ten rodzaj koordynacji odpowiada za 

prawidłową ocenę odległości i umożliwia planowanie oraz wykonywanie ruchów w sposób dokładny i 

celowy. Podrzucanie i łapanie piłki wykorzystuje mechanizm planowania z wyprzedzeniem oraz 

planowania zwrotnego. Dodatkową trudność stanowi zadanie słowne, które ma na celu odwrócenie 

uwagi od zadania podstawowego, a tym samym przyczyniać się do automatyzacji zdolności 

koordynacyjnych. Ćwiczenie obejmuje także trening długości i wysokości kroku, co ma istotne 

znaczenie szczególnie w przypadku osób zmagających z ograniczeniami wynikającymi z choroby 

|Parkinsona. Trening chodu pozwala takim osobom na zahamowanie, w pewnym stopniu, 

patologicznych procesów i wypracowanie niezbędnych kompensacji. Dzięki temu, możliwe jest 

odsunięcie w czasie charakterystycznego szurającego chodu (maksymalne skrócenie kroku i obawa 

przed oderwaniem stopy od podłoża).  

 

2. „Z podróży w podróż, z wiersza w wiersz...” - odnajdywanie liter umieszczonych na 

wierszowniku  

 

I stopień – odnajdywanie podanej litery i wskazanie jej poprzez dotknięcie odpowiedniej płytki (w 

przypadku niedowładu ręką słabszą) 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań stabilnie przodem do wierszownika; 

2) słuchaj uważnie podawanych liter i staraj się odnaleźć je na pulpicie wierszownika; 

3) wykonuj ćwiczenie w dostępnym czasie (korzystaj z zaplanowanej przerwy). 

 

II stopień - odnajdywanie podanej litery i wskazanie jej poprzez dotknięcie odpowiedniej płytki - w 

przypadku niedowładu ręką słabszą, (zadanie wykonywane na czas) + ciągłe wypowiadanie na głos 

kolejnych liter alfabetu 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań stabilnie przodem do wierszownika; 

2) słuchaj uważnie podawanych liter i staraj się odnaleźć je na pulpicie wierszownika; 

3) dla utrudnienia, w trakcie wykonywanego ćwiczenia, wypowiadaj kolejno litery alfabetu; 
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3) wykonuj ćwiczenie jak najszybciej (korzystaj z zaplanowanych przerw). 

III stopień - odnajdywanie podanej litery i wskazanie jej poprzez dotknięcie odpowiedniej płytki - w 

przypadku niedowładu ręką słabszą, (zadanie wykonywane na czas) + wypowiadanie 3 wyrazów na 

dana literę 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań stabilnie przodem do wierszownika; 

2) słuchaj uważnie podawanych liter i staraj się odnaleźć je na pulpicie wierszownika; 

3) dla utrudnienia, w trakcie wykonywanego ćwiczenia, wypowiadaj 3 wyrazy na podaną 

literę; 

3) wykonuj ćwiczenie jak najszybciej (korzystaj z zaplanowanej przerwy). 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening koordynacji oko – ręka. Ten rodzaj koordynacji odpowiada za 

prawidłową ocenę odległości i umożliwia planowanie oraz wykonywanie ruchów w sposób dokładny i 

celowy. Dodatkową trudność stanowi zadanie słowne, które ma na celu odwrócenie uwagi od zadania 

podstawowego, a tym samym przyczyniać się do automatyzacji zdolności koordynacyjnych. Zadanie 

posiada także cechy sensoryczne. Tłoczone płytki z literami oddziałują na receptory znajdujące się na 

powierzchni dłoni. Docelowo płytki mogą zostać wykonane z różnych surowców tak, aby stymulacja 

była bardziej różnorodna. 

 

3. „Nie ma, nie ma wody na pustyni...” - slalom z butelką wody w ręku  

 

I stopień – przejście slalomem z butelką wody w ręce 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań na początku wyznaczonej trasy; 

2) weź do wybranej ręki butelkę i ułóż ją poziomo w dłoni; 

3) jeśli dasz radę, wyciągnij rękę przed siebie i przejdź wyznaczony slalom; 

3) wykonuj ćwiczenie we własnym tempie (korzystaj z zaplanowanej przerwy); 

4) jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tą samą trasą do miejsca startu. 
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II stopień – przejście slalomem z butelką wody w ręce stawiając stopę za stopą 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań na początku wyznaczonej trasy; 

2) weź do wybranej ręki butelkę i ułóż ją pionowo w dłoni; 

3) jeśli dasz radę, wyciągnij rękę przed siebie i przejdź wyznaczony slalom stawiając stopę za 

stopą; 

3) wykonuj ćwiczenie we własnym tempie (korzystaj z zaplanowanych przerw). 

4) jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tą samą trasą do miejsca startu. 

 

III stopień – przejście slalomem z butelką wody w ręce stawiając stopę za stopą (zadanie 

wykonywane na czas) + wymienianie słów z wylosowanej kategorii 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań na początku wyznaczonej trasy; 

2) weź do wybranej ręki butelkę i ułóż ją pionowo w dłoni; 

3) jeśli dasz radę, wyciągnij rękę przed siebie i przejdź wyznaczony slalom stawiając stopę za 

stopą; 

3) wykonuj ćwiczenie jak najszybciej (staraj się nie korzystać z zaplanowanej przerwy); 

4) dla utrudnienia, w trakcie wykonywanego ćwiczenia, wymieniaj słowa z wylosowanej 

kategorii; 

5) jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tą samą trasą do miejsca startu. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening koordynacji oko – ręka, a tym samym chodu i równowagi na nierównym, 

niestabilnym podłożu w postaci żwiru. Ten rodzaj koordynacji odpowiada za prawidłową ocenę 

odległości i umożliwia planowanie oraz wykonywanie ruchów w sposób dokładny i celowy. 

Kontrolując ułożenie butelki, użytkownik wykorzystuje mechanizm planowania z wyprzedzeniem 

oraz planowania zwrotnego. Dodatkową trudność stanowi zadanie słowne, które ma na celu 

odwrócenie uwagi od zadania podstawowego, a tym samym przyczyniać się do automatyzacji 

zdolności koordynacyjnych.  
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3. "Przybyli ułani pod okienko" - otwieranie i zamykanie bramki 

Ćwiczenie podstawowej czynności, dedykowane osobom z niedowładem (udar, stwardnienie 

rozsiane). 

 

INSTRUKTAŻ: 

1) podejdź po drewnianym podłożu do bramki; 

2) ułóż swoją słabszą rękę na klamce; 

3. naciśnij klamkę i pchaj, tak aby skutecznie otworzyć bramkę; 

4) kiedy znajdziesz się po drugiej stronie, obróć się i zamknij za sobą drzwiczki; 

5) powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy lub przejdź do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Użytkownik podchodzi z trawnika, po drewnianym podeście do bramki, otwiera furtkę za pomocą 

klamki i samodzielnie zamyka ją za sobą. Zadaniem jest wykonanie skutecznej strategii motorycznej. 

W ćwiczeniu zostaje wykorzystany wzorzec PNF (zgięcie – przywiedzenie - rotacja zewnętrzna). 

Wzorzec ten jest wykorzystywany podczas ruchu otwierania drzwi, a także w wielu czynnościach dnia 

codziennego m.in. sięganie po przedmioty położone wyżej, zamiatanie, odkurzanie. 

 

 

 RÓWNOWAGA 

1. „Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę...” - spacer po pieńkach różnej 

wysokości  

 

I stopień – próba utrzymania równowagi na ograniczonej powierzchni podparcia 

INSTRUKTAŻ: 

1. wejdź na jeden z najniższych słupków, ustabilizuj się; 

2. zamknij oczy i staraj się utrzymać równowagę (korzystaj z wyznaczonej przerwy). 
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II stopień – próba przejścia po rządku słupków różnej wysokości 

INSTRUKTAŻ: 

1. ustaw się na początku wyznaczonej trasy składającej się z drewnianych słupków; 

2. postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) - we własnym tempie (możesz 

korzystać z zaplanowanych przerw). 

 

III stopień – próba przejścia po słupkach różnej wysokości z zamkniętymi oczami 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na początku wyznaczonej trasy składającej się z drewnianych słupków; 

2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) – zrób to jak najszybciej (staraj się 

nie korzystać z zaplanowanych przerw); 

3) podczas ćwiczenia staraj się mieć zamknięte oczy. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na niestabilnym podłożu. Ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. Wykonanie zadania z zamkniętymi oczami stanowi dodatkowy 

element utrudnienia poprzez wyłączenie informacji wzrokowych o położeniu ciała w przestrzeni. 

 

 

2. „O mnie się nie martw, ja sobie radę dam...” - spacer po żwirku między pieńkami  

 

I stopień – przejście wyznaczonej trasy 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 
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2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę we własnym tempie (możesz korzystać z 

zaplanowanej przerwy). 

 

II stopień – przejście wyznaczonej trasy tyłem 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym (tyłem do kierunku ruchu); 

2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) - we własnym tempie (możesz 

korzystać z zaplanowanych przerw). 

 

III stopień– przejście wyznaczonej trasy tyłem na czas 

INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym (tyłem do kierunku ruchu); 

2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) – zrób to jak najszybciej (możesz 

korzystać z zaplanowanej przerwy). 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na niestabilnym podłożu. Ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. Dodatkowo drugi i trzeci wariant, o potencjalnie większym stopniu 

trudności, toruje prawidłowe ułożenie stopy podczas chodu. Odwrócenie sytuacji (chodzenie tyłem) – 

wpływa korzystnie na wzorzec chodu, szczególnie w pierwszych fazach – oderwania pięty od podłoża, 

przetoczenia stopy i odbicia.  

 

 

3. „10 w skali Beauforta!...” - ćwiczenie z ruchomą belką  

 

I stopień – próba utrzymania równowagi siedząc na ruchomej belce 

INSTRUKTAŻ: 
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1) usiądź stabilnie na ruchomej belce (stopy rozłożone na szerokość bioder, oparte o podłoże, 

dłonie w miarę możliwości ułożone na biodrach); 

2) postaraj się utrzymać w tej pozycji równowagę - nie odchylaj tułowia (możesz korzystać z 

zaplanowanej przerwy). 

 

II stopień – próba utrzymania równowagi stojąc na ruchomej belce z zamkniętymi oczami 

INSTRUKTAŻ: 

1) wejdź na ruchomą belkę; 

2) postaraj się jak najdłużej utrzymać równowagę (możesz korzystać z zaplanowanych 

przerw); 

3) w drugiej serii ćwiczenia spróbuj utrzymać równowagę z zamkniętymi oczami. 

 

III stopień – przejście po ruchomej belce bokiem 

INSTRUKTAŻ: 

1) wejdź na ruchomą belkę; 

2) postaraj się utrzymać równowagę i przejść po belce (staraj się nie korzystać z zaplanowanej 

przerwy); 

3) staraj się iść bokiem 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie oddziałuje na układ posturalny, a więc tym samym wpływa na poprawę równowagi. 

Podczas tego zadania aktywowane zostają mięśnie antygrawitacyjne, mięśnie głębokie tułowia, czyli 

te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji równoważnych. Ze względu na 

swoją specyfikę ćwiczenie w możliwie jak najlepszym stopniu oddaje warunki, z którymi osoba 

zależna może spotkać się na co dzień podróżując środkami transportu publicznego. Ćwiczenie ma 

zatem na celu oswojenie użytkownika ze stresującą sytuacją związaną z przemieszczaniem się w 

przestrzeni miejskiej. Ponadto technika przejścia stopa za stopą powoduje wychylenia równowagi w 

płaszczyźnie strzałkowej, która jest równoważnie najtrudniejszą płaszczyzną. 
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4. „Autostop – wsiadaj bracie dalej, hop!” - ćwiczenie równoważne na platformie 

sprężynowej, symulującej podróż tramwajem. 

Użytkownik ma za zadanie wejść na niestabilną platformę, utrzymać równowagę i w miarę 

możliwości wykonać dodatkowe czynności. Zadanie może zostać zmodyfikowane w 

zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

 

a. wejście na platformę i próba utrzymania równowagi 

INSTRUKTAŻ: 

1. chwyć się oburącz poręczy i wejdź na platformę; 

2) postaraj się utrzymać równowagę przez kilka minut; 

3) po wykonanym zadaniu opuść platformę. 

b. stanie na platformie - na jednej nodze (zadanie można wykonać także z obciążeniem drugiej nogi). 

 

INSTRUKTAŻ: 

1) chwyć się oburącz poręczy i wejdź na platformę; 

2) postaraj się utrzymać równowagę; 

3) jeśli czujesz się pewnie, stań na słabszej nodze ugiętej w kolanie, a drugą nogę utrzymaj 

wyprostowaną i uniesioną w tył; 

4) utrzymaj pozycję przez kilka sekund i powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy, następnie przejdź do 

następnego zadania. 

 

c. chodzenie po platformie w przód – w tył i od prawej do lewej strony 

INSTRUKTAŻ: 

1) chwyć się oburącz poręczy i wejdź na platformę; 
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2) postaraj się utrzymać równowagę; 

3) jeśli czujesz się pewnie wykonaj kilka kroków w przód i kilka kroków w tył; 

4) jeśli czujesz się pewnie wykonaj kilka kroków w prawo i kilka kroków w lewo; 

5) powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy, następnie przejdź do następnego stanowiska. 

 

d. spacer na około platformy 

INSTRUKTAŻ: 

1) chwyć się oburącz poręczy i wejdź na platformę; 

2. postaraj się utrzymać równowagę; 

3) jeśli czujesz się stabilnie, postaraj się przejść na około platformy, trzymając poręcze; 

4) powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy, następnie przejdź do następnego stanowiska. 

e. wchodzenie na platformę i schodzenie; podczas tego zadania noga słabsza znajduje się cały czas na 

podeście (zadanie można wykonać także z obciążeniem drugiej nogi) 

 

INSTRUKTAŻ: 

1) chwyć się oburącz poręczy i wejdź na platformę; 

2) postaraj się utrzymać równowagę; 

3) jeśli czujesz się pewnie, stań na słabszej nodze ugiętej w kolanie, a drugą nogę (wyprostowaną) 

wysuń poza podest tak, aby postawić ją na ziemi; 

4) wejdź z powrotem na platformę; 

5) powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy, następnie przejdź do następnego stanowiska 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie oddziałuje na układ posturalny, a więc tym samym wpływa na poprawę równowagi. 

Podczas tego zadania aktywowane zostają mięśnie antygrawitacyjne, mięśnie głębokie tułowia, czyli 

te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji równoważnych. Ze względu na 
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swoją specyfikę ćwiczenie w możliwie jak najlepszym stopniu oddaje warunki, z którymi osoba 

zależna może spotkać się na co dzień podróżując tramwajem. Ćwiczenie ma zatem na celu oswojenie 

użytkownika ze stresującą sytuacją związaną z przemieszczaniem się w przestrzeni miejskiej. W 

wariantach przewidziane są dodatkowe aktywności, co potęguje trudność zadania, odwracając uwagę 

od podstawowego zadania utrzymania równowagi. Taki zabieg ma na celu zautomatyzowanie reakcji 

równoważnych. Dodatkowo wprowadza się ćwiczenie obciążające kończynę dolną na niestabilnym 

podłożu w celu poprawy stabilizacji i kontroli zgięcia kolana. Zadanie to kierowane jest głównie do 

osób dotkniętych skutkami udaru mózgu i stwardnienia rozsianego. 

 

 

5. „Na prawo most, na lewo most..” - przejście po drewnianych balach zawieszonych na 

łańcuchach. 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

 

a. przejście po drewnianych balach, trzymając się dostępnych poręczy 

INSTRUKTAŻ: 

1) stan przodem do mostka i chwyć się poręczy; 

2) jeśli czujesz się pewnie, postaw stopę na pierwszej belce i przemieszczaj się kolejno w przód; 

3. jeśli potrafisz, przejdź trasę pełnymi krokami, jeśli nie - dostawiaj stopy na każdej belce; 

4) powtórz ćwiczenie kilka razy (przechadzając się tam i z powrotem), następnie przejdź do 

następnego zadania lub stanowiska. 

 

b. przejście po drewnianych balach, trzymając się dostępnych poręczy, z próba stanięcia na jednej 

nodze 

INSTRUKTAŻ: 

1) stan przodem do mostka i chwyć się poręczy; 

2) postaw stopę na pierwszej belce i przemieszczaj się w przód; 
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3) jeśli czujesz się pewnie, stań na jednej nodze ugiętej w kolanie, ułóż drugą nogę między belkami i 

obniż ją w dół; 

4) powtórz ćwiczenie kilka razy (przechadzając się tam i z powrotem), następnie przejdź do 

następnego zadania lub stanowiska. 

 

c. przejście po drewnianych balach, trzymając się dostępnych poręczy, z próba utrzymania 

ciężaru ciała na rękach 

INSTRUKTAŻ: 

1) stan przodem do mostka i chwyć się poręczy; 

2)postaw stopy na pierwszej belce; 

3) jeśli czujesz się pewnie, chwyć się mocno poręczy i oprzyj się na wyprostowanych rękach 

podciągając nogi do góry; 

4) spróbuj przemieszczać się w ten sposób, ustawiając stopy na kolejnych belkach; 

5) powtórz ćwiczenie kilka razy (przechadzając się tam i z powrotem), następnie przejdź do 

następnego zadania lub stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na niestabilnym podłożu. Skierowane jest do bardziej 

sprawnych użytkowników ze względu na małą powierzchnię podparcia stóp oraz silny czynnik 

destabilizujący – belki zawieszone są na łańcuchach. Zastosowanie niestabilnego podłoża wzmacnia 

efekt obciążenia słabszej/niedowładnej kończyny w przypadku wariantu z próbą utrzymania 

równowagi na jednej nodze. Tym samym ćwiczenie wpływa na poprawę stabilności tułowia, 

równowagę i poprawę czucia głębokiego. W przypadku użytkowników ze spastycznym napięciem 

kończyny górnej, ćwiczenie w ostatnim wariancie pomaga rozluźnić zginacze poprzez obciążenie i 

aktywizację prostowników – zjawisko obciążania. Przyczynia się to do podniesienia komfortu i 

zwiększa możliwości ruchów precyzyjnych/manipulacyjnych ręki. To samo ćwiczenie wpływa także 

na stabilizację i wzmocnienie obręczy barkowej i mięśni kończyn górnych. 

 

6. „10 w skali Beauforta” - przejście po drewnianej pochylni 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 
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Warianty: 

 

a. przejście po pochylni w górę z trzymaniem się oburącz łańcuchów 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do pochylni i chwyć się łańcuchów po swojej prawej i lewej stronie; 

2. jeśli czujesz się pewnie staraj się przejść w górę stawiając stopy na dostępnych poprzecznych 

belkach; 

3. powtórz ćwiczenie kilka razy (przechadzając się tam i z powrotem), następnie przejdź do 

następnego zadania lub stanowiska. 

 

b. zejście po pochylni tyłem, trzymając się oburącz łańcuchów 

INSTRUKTAŻ: 

1) jeśli jesteś u góry, stań tyłem do pochylni i chwyć się łańcuchów po swojej prawej i lewej stronie; 

2) jeśli czujesz się pewnie staraj się zejść w dół stawiając stopy na dostępnych poprzecznych belkach; 

3) powtórz ćwiczenie kilka razy (przemieszczając się przodem w górę i tyłem w dół), następnie 

przejdź do następnego zadania lub stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na niestabilnym podłożu. Ze względu na poziom 

trudności skierowane jest ono do bardziej sprawnych użytkowników. Tym samym ćwiczenie wpływa 

na poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. 

 

 

7. „Si bon, si bon tralalalala...” - przejście po kauczukowej kładce o pełnej powierzchni, 

zawieszonej na łańcuchach 
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Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

 

a. przejście po kładce trzymając się oburącz dostępnych poręczy 

INSTRUKTAŻ: 

1) stan przodem do kładki i chwyć się poręczy; 

2) przejdź po kładce w swoim tempie; 

3) powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy (przechadzając się tam i z powrotem), następnie przejdź do 

następnego zadania lub stanowiska. 

 

b. przejście po kładce bez trzymania się poręczy 

INSTRUKTAŻ: 

1) stan przodem do kładki; 

2) przejdź po kładce w swoim tempie; 

3. powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy (przechadzając się tam i z powrotem), następnie przejdź do 

następnego zadania lub stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na niestabilnym podłożu. Ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. 

 

8. „Czerwone jagody wpadają do wody..” - przejście po szerokich, drewnianych 

pieńkach o różnej wysokości. 
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Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

 

a. spacer po pieńkach 

INSTRUKTAŻ: 

1) stan przodem do pni i przemieszczaj się stawiając stopy kolejno jedna za drugą; 

2) na końcu wykonaj obrót o 360 stopni i wróć tą samą droga do miejsca początkowego; 

3) wykonaj ćwiczenie 5 do 10 razy (przechadzając się tam i z powrotem), następnie przejdź do 

następnego zadania lub stanowiska. 

 

b. spacer po pieńkach krokiem odstawo - dostawnym bokiem 

INSTRUKTAŻ: 

1) stan zwrócony swoim prawym bokiem do pni i przemieszczaj się krokiem odstawo-dostawnym, 

stawiając stopy kolejno jedna za drugą na jednym pniu; 

2) jeśli potrafisz, wyciągnij wyprostowane ręce przed siebie ze zaplecionymi dłońmi i utrzymuj tę 

pozycję podczas wykonywania ćwiczenia; 

3) wróć tym samym sposobem i tą samą droga do miejsca początkowego – pamiętaj! Wykonuj 

ćwiczenie z ugiętymi kolanami; 

4) wykonaj ćwiczenie 5 do 10 razy startując kolejno od prawego, następnie od lewego boku; 

5. przejdź do następnego zadania lub stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na niestabilnym podłożu. Ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 
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równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. 

 

 

9. „Iść, ciągle iść w stronę słońca...” - przejście po wąskiej, drewnianej belce. 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności 

 

Warianty: 

 

a. spacer po belce z użyciem asekuracyjnych łańcuchów lub bez 

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do belki, jeśli jest to konieczne chwyć się dostępnego łańcucha; 

2) jeśli czujesz się pewnie przemieszczaj się w przód stawiając stopę za stopą (tzw. tiptopy); 

3) przejdź po belce w swoim tempie; 

4) na końcu wykonaj obrót o 360 stopni i wróć tą samą droga do miejsca początkowego; 

5) powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy (przechadzając się tam i z powrotem), następnie przejdź do 

następnego zadania lub stanowiska. 

 

b. spacer po belce bokiem (krokiem odstawno – dostawnym) 

INSTRUKTAŻ: 

1) stan zwrócony swoim prawym bokiem do belki i przemieszczaj się krokiem odstawo-dostawnym; 

2) jeśli potrafisz, wyciągnij wyprostowane ręce przed siebie ze zaplecionymi dłońmi i utrzymuj tę 

pozycję podczas wykonywania ćwiczenia; 

3) wróć tym samym sposobem i tą samą droga do miejsca początkowego – pamiętaj! Wykonuj 

ćwiczenie z ugiętymi kolanami; 
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4) wykonaj ćwiczenie 5 do 10 razy startując kolejno od prawego, następnie od lewego boku; 

5) przejdź do następnego zadania lub stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na niestabilnym podłożu. Ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. W drugiej wersji ćwiczenia został podniesiony poziom trudności 

poprzez wyłączenie asekuracyjnej pracy rąk oraz technikę przejścia krokiem odstawno - dostawnym, 

powodującym wychylenia równowagi w płaszczyźnie strzałkowej. 

 

 

10. „Budujemy mosty dla Pana Starosty...” - przejście po wąskiej, drewnianej belce zawieszonej 

na łańcuchach 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

 

a. przejście po drewnianej belce z asekuracją w postaci dostępnych poręczy lub bez 

INSTRUKTAŻ: 

1. stań przodem do zawieszonej belki, jeśli to konieczne chwyć się dostępnych poręczy; 

2) jeśli czujesz się pewnie przemieszczaj się w przód stawiając stopę za stopą (tzw. tiptopy); 

3) przejdź po belce w swoim tempie; 

4) wróć tą samą droga do miejsca początkowego; 

5) powtórz ćwiczenie 5 do 10 razy (przechadzając się tam i z powrotem), następnie przejdź do 

następnego zadania lub stanowiska. 
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b. spacer po zawieszonej belce bokiem (krokiem odstawno – dostawnym) 

INSTRUKTAŻ: 

1) stan zwrócony swoim prawym bokiem do belki, chwyć się przed sobą poręczy i przemieszczaj się 

krokiem odstawo-dostawnym; 

2) wróć tym samym sposobem i tą samą droga do miejsca początkowego – pamiętaj! Wykonuj 

ćwiczenie z lekko ugiętymi kolanami; 

3) wykonaj ćwiczenie 5 do 10 razy startując kolejno od prawego, następnie od lewego boku; 

4) przejdź do następnego zadania lub stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na niestabilnym podłożu. Ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. W drugiej wersji ćwiczenia został podniesiony poziom trudności 

poprzez wyłączenie asekuracyjnej pracy rąk oraz technikę przejścia krokiem odstawno - dostawnym, 

powodującym wychylenia równowagi w płaszczyźnie strzałkowej. 

 

11. „Do zakochania jedne krok...” - przejście po drewnianych palach różnej wysokości 

Zadanie może zostać zmodyfikowane w zależności od stopnia sprawności. 

 

Warianty: 

 

a. Spacer po pieńkach 

INSTRUKTAŻ: 

1) stan przodem do pni i przemieszczaj się stawiając stopy kolejno jedna za drugą; 
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2) na końcu wykonaj obrót o 360 stopni i wróć tą samą droga do miejsca początkowego; 

3) wykonaj ćwiczenie 5 do 10 razy (przechadzając się tam i z powrotem), następnie przejdź do 

następnego zadania lub stanowiska. 

 

b. Spacer po pieńkach krokiem odstawo - dostawnym bokiem 

INSTRUKTAŻ: 

1) stan zwrócony swoim prawym bokiem do pni i przemieszczaj się krokiem odstawo-dostawnym, 

stawiając stopy kolejno jedna za drugą na jednym pniu; 

2) jeśli potrafisz, wyciągnij wyprostowane ręce przed siebie ze zaplecionymi dłońmi i utrzymuj tę 

pozycję podczas wykonywania ćwiczenia; 

3) wróć tym samym sposobem i tą samą droga do miejsca początkowego – pamiętaj! Wykonuj 

ćwiczenie z ugiętymi kolanami; 

4) wykonaj ćwiczenie 5 do 10 razy startując kolejno od prawego, następnie od lewego boku; 

5. przejdź do następnego zadania lub stanowiska. 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na podłożu o ograniczonej powierzchni podparcia. 

Zadanie wpływa na poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, 

posturalnych, mięśni głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za 

wzbudzanie reakcji równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Ćwiczenie 

sprzyjać będzie poprawie kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów 

(prostowników i zginaczy) tak, aby utrzymać stan równowagi. W drugiej wersji ćwiczenia został 

podniesiony poziom trudności poprzez wyłączenie asekuracyjnej pracy rąk oraz technikę przejścia 

krokiem odstawno - dostawnym, powodującym wychylenia równowagi w płaszczyźnie strzałkowej. 

 

 TRENING SENSORYCZNY (RELAKSACYJNY) 

 

1. Stanowisko „dmuchawce, latawce, wiatr” – rozdmuchiwanie piórek znajdujących się na 

ławce 

 

Ćwiczenie może zostać zmodyfikowane/wzbogacone w zależności od pory roku: 
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a. Wariant wiosenny – rozdmuchiwanie poletka z dmuchawcami 

b. Wariant jesienny – rozdmuchiwanie suchych liści znajdujących się w skrzynce 

 

INSTRUKTAŻ: 

1) podejdź do stanowiska; 

2) weź wdech nosem – postaraj się kierować powietrze do brzucha, a następnie wykonaj długi wydech 

lekko rozchylonymi ustami tak, aby rozdmuchać piórka/dmuchawce/liście; 

3. powtórz ćwiczenie kilka razy i przejdź do następnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Organizm posiada zdolność do podwójnego mechanizmu sterowania oddechem. Z jednej strony 

występuje automatyzm pozwalający na oddychanie bez udziału świadomości, a z drugiej strony można 

świadomie w określonych granicach, wpływać na pracę mięśni oddechowych przez kontrolę rytmu 

wdechów i wydechów oraz toru oddychania. W przypadku osób zależnych, które często nie mają 

zapewnionej aktywności fizycznej na odpowiednim pułapie i z odpowiednią częstotliwością, 

powszechnym zjawiskiem jest zbyt mała wentylacja płuc. Prowadzi to do niedostatecznej wymiany 

powietrza w pęcherzykach płucnych (podstawowej jednostki układu oddechowego) i skutkuje m.in. 

zwiększonym ryzykiem powikłań zapalnych. Dzięki prawidłowemu przepływowi powietrza możliwe 

jest usuwanie wydzieliny z oskrzeli oraz utrzymanie drożności układu oddechowego. Ćwiczenia 

oddechowe stanowią podstawową formę terapeutyczną w wielu jednostkach chorobowych. Mają one 

na celu poprawę wentylacji płuc jak również zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni oddechowych 

oraz ruchomości klatki piersiowej. Ponadto pozytywnie wpływają na komfort oddychania przez 

dłuższy okres. Co istotne w przypadku ścieżki moto-sensorycznej, ćwiczenia oddechowe wymuszają 

koncentrację uwagi na własnym, pogłębionym oddechu przez co wpływają pozytywnie na psychikę i 

pomagają wprowadzić w stan odprężenia. Efekt dodatkowo potęguje zaciszne otoczenie ścieżki oraz 

obecność aromaterapeutycznych roślin. Ćwiczenie zyskuje także na atrakcyjności dzięki zastosowaniu 

sensorycznych bodźców w postaci piórek, dmuchawców i suchych liści. Koncentracja na własnym 

oddychaniu i pogłębione oddychanie przeponowe zastosowane zostaną w celu zmniejszenia napięcia 

emocjonalnego (np. lęku związanego z uczuciem duszności lub bólu), uzyskaniu ogólnej relaksacji, 

wyciszenia oraz zwiększenia efektywności wypoczynku po podjętym wysiłku. Tym samym metodą 

weryfikującą funkcjonalność tego typu stanowiska będzie test psychologiczny. Jest to jedno z 

najprostszych zadań, a więc stopniem trudności będzie odpowiadać także użytkownikom z 

największymi deficytami. 

 

2. „Kiedy znów zakwitną białe bzy..” - spacer wzdłuż łąki kwietnej z dodatkowym 

czynnikiem destabilizującym, w postaci nierównego terenu zieleni miejskiej 
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INSTRUKTAŻ: 

1. stań naprzeciwko wyznaczonej trasy i przejdź nią do kolejnego stanowiska. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu szeroko zakrojoną stymulację układu proprioceptywnego poprzez 

oddziaływanie bodźców na zmysł węchu, wzroku, równowagi. W niektórych przypadkach ścieżka 

pozwoli zintegrować bodźce dochodzące do ciała, szczególnie te, z których przetwarzaniem ma się 

trudność. Np. osoba po przebytym udarze mózgu, która wykazuje nadwrażliwość na zapachy 

pojawiające się w jej otoczeniu zostanie terapeutycznie wyeksponowana na drażniące bodźce. W 

ciepłych miesiącach trasa jak ta, w założeniu będzie dostępna bez konieczności zakładania obuwia tak, 

by umożliwić zbieranie informacji proprioceptywnych przez jak największą powierzchnię stopy. 

Pośrednio ćwiczenie oddziałuje na mięśnie głębokie tułowia i wyzwala budowanie strategii 

równoważnych ze względu na przemieszczanie się po nierównym podłożu. 

3. Stanowisko S2 – słuch – ćwiczenie medytacyjne 

INSTRUKTAŻ: 

1) Usiądź przy ścianie w wyznaczonym miejscu; 

2) Zamknij oczy. 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Wyłączenie wzroku pozwala na wyostrzenie pozostałych zmysłów, w tym przypadku głównie słuchu. 

W ćwiczeniu skupiamy się na kontroli oddechu oraz wizualizacji poprawy swojej sprawności. 

 

4. Stanowisko S3 - zapach - próba rozróżnienia węchem poszczególnych ziół w donicach 

INSTRUKTAŻ: 

1) Podejdź do miejsca, w którym znajdują się donice; 

2) Zamknij oczy i spróbuj za pomocą węchu rozpoznać zasadzone zioła. 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Wyłączenie wzroku pozwala na wyostrzenie pozostałych zmysłów, w tym przypadku węchu. 

Ćwiczenie ma na celu pobudzenie przebudowy połączeń neuronalnych w mózgu za pośrednictwem 

stymulacji węchem. Takie zadanie ma terapeutyczny wpływ na ośrodki pamięci długotrwałej i może 

przynieść efekty w terapii osób po udarze, a także z Alzheimerem. 
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5. Stanowisko S5 - dotyk - ćwiczenie manipulacyjne na obciążnikach z zamkniętymi oczami - 

rozróżnienie materiałów poszczególnych elementów 

INSTRUKTAŻ: 

1) Podejdź do obciążników; 

2) Zamknij oczy i spróbuj za pomocą dotyku rozpoznać materiały, z których wykonane są 

poszczególne elementy. 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Wyłączenie wzroku pozwala na wyostrzenie pozostałych zmysłów, w tym przypadku dotyku. 

Ćwiczenie ma na celu pobudzenie przebudowy połączeń neuronalnych w mózgu za pośrednictwem 

stymulacji dotykiem. Takie zadanie ma terapeutyczny wpływ na pobudzenie kory mózgowej, w której 

dłoń przedstawia bardzo dużą reprezentację. Oznacza to, że w przypadku osób po udarze stymulacja 

dotykowa ma bardzo duże znaczenie w procesie odzyskiwania sprawności funkcjonalnej.  

 

6. Stanowisko D - spacer po zróżnicowanym podłożu + podejścia do góry i zejścia  

w dół (ćwiczenie można wykonywać także na bosaka).  

INSTRUKTAŻ: 

1) Stań naprzeciwko wyznaczonej trasy i przejdź ją; 

2) Postaraj się koncentrować na wrażeniach dotykowych swoich stóp. 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu szeroko zakrojoną stymulację układu proprioceptywnego poprzez 

oddziaływanie bodźców na zmysł dotyku i równowagi. W niektórych przypadkach ścieżka pozwoli 

zintegrować bodźce dochodzące do ciała, szczególnie te, z których przetwarzaniem ma się trudność. 

Np. osoba po przebytym udarze mózgu, która wykazuje nadwrażliwość na zmieniające się strukturę 

podłoża. W ciepłych miesiącach trasa jak ta, w założeniu będzie dostępna bez konieczności zakładania 

obuwia tak, by umożliwić zbieranie informacji proprioceptywnych przez jak największą powierzchnię 

stopy. Pośrednio ćwiczenie oddziałuje na mięśnie głębokie tułowia i wyzwala budowanie strategii 

równoważnych ze względu na przemieszczanie się po nierównym podłożu. 

 

7. Stanowisko 9 - WODA - ćwiczenie rekomendowane w porze letniej - spacer po piasku i w 

wodzie na bosaka. 

INSTRUKTAŻ: 
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1) Stań naprzeciwko wyznaczonej trasy i przejdź ją; 

2) Postaraj się koncentrować na wrażeniach dotykowych swoich stóp. 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu szeroko zakrojoną stymulację układu proprioceptywnego poprzez 

oddziaływanie bodźców na zmysł dotyku i równowagi. W niektórych przypadkach ścieżka pozwoli 

zintegrować bodźce dochodzące do ciała, szczególnie te, z których przetwarzaniem ma się trudność. 

Np. osoba po przebytym udarze mózgu, która wykazuje nadwrażliwość na zmieniające się strukturę 

podłoża. W ciepłych miesiącach trasa jak ta, w założeniu będzie dostępna bez konieczności zakładania 

obuwia tak, by umożliwić zbieranie informacji proprioceptywnych przez jak największą powierzchnię 

stopy. Pośrednio ćwiczenie oddziałuje na mięśnie głębokie tułowia i wyzwala budowanie strategii 

równoważnych ze względu na przemieszczanie się po nierównym podłożu. 

 

8. Stanowisko 10 - LAS - ćwiczenie medytacyjne - odpoczynek na hamaku, zamknięcie 

oczu, wyostrzenie pozostałych zmysłów, kontrola oddechu, wizualizacja poprawy kondycji 

fizycznej. 

Warianty: 

a) Wariant leżący na hamaku 

b) Wariant leżący na trawie lub piasku 

c) Wariant siedzący na ławce 

INSTRUKTAŻ: 

1) Usiądź wygodnie, rozluźnij się, połóż ręce na udach lub wzdłuż ciała 

2) Wyprostuj kręgosłup, zamknij oczy 

3) Oddychaj równomiernie,  w głowie mów do siebie: wdech, wydech, wdech, wydech…(około 

1-2minuty) 

4) Rozluźnij stopy, poczuj jakie są przyjemnie ciepłe, ciężkie, jak swobodnie krąży w nich krew 

5) Rozluźnij łydki, poczuj jak wszystkie mięśnie rozprężają się 

6) Rozluźnij kolana, poczuj w nich kojące ciepło 

7) Rozluźnij uda, poczuj jak stają się miękkie, ciepłe, jak krąży w nich krew, oddychaj 

spokojnie: wdech i wydech 

8) Rozluźnij brzuch i wszystkie wewnętrzne organy, poczuj jak z każdym wdechem 

wprowadzasz do nich przyjemne ciepło a z każdym wydechem uciekają spięcia. Słyszysz 

burczenie w brzuchu? Jeśli tak, to bardzo dobrze. Spróbuj rozluźnić się jeszcze bardziej 

9) Rozluźnij klatkę piersiową, poczuj jak żebra poruszają się swobodnie przy każdym oddechu, 

każdy wdech wprowadza do nich świeże powietrze a każdy wydech przynosi rozluźnienie 

10) Rozluźnij ramiona, poczuj jak opadają lekko w dół, kontroluj oddech. Spokojny wdech i 

wydech 

11) Rozluźnij ręce od łokci przez nadgarstki aż do czubków palców, niech ciepło spłynie od 

ramion w dół. 
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12) Rozluźnij szyję i kark, tak aby krew lepiej dopływała do głowy 

13) Rozluźnij mięśnie twarzy,  usta, żuchwę, poczuj jak broda opada w dół, 

14) Rozluźnij policzki, uszy, oczy, niech poruszają się swobodnie pod powiekami, które 

przyjemnie ciężkie, zamknięte odpoczywają. 

15) Rozluźnij nos, poczuj jak z każdym wdechem i wydechem przepływa przez niego powietrze 

16) Rozluźnij mięśnie czoła i skronie 

17) Rozluźnij mięśnie pod skórą głowy, wyobraź sobie że rozluźniają się nawet cebulki Twoich 

włosów. 

18) Z każdym oddechem przepływa przez Ciebie kolejna fala ciepła i energii wzmacniającej Twój 

organizm 

19) Rozluźnij całe ciało, poczuj jak wszystkie spięcia ustępują, mięśnie odpoczywają i regenerują 

się. 

20) Zza zamkniętych powiek zobacz światło, twoje zamknięte oczy relaksują się i odpoczywają. 

Pomyśl o pięknie kwiatów i zieleni otaczającej miejsce gdzie siedzisz. 

21) Oddychaj równomiernie, usłysz otaczające Cię dźwięki: szum drzew, szelest żwiru, plusk 

wody,  szelest liści, śpiew ptaków, daleko szumią samochody, rozmawiają ludzie, bliżej 

słyszysz podzwaniające i skrzypiące elementy ścieżki. 

22) Oddychaj równomiernie, wdech i wydech 

23) Poczuj na swojej skórze powiew wiatru. Czy odczuwasz wilgoć zawartą w powietrzu? Czy 

czujesz jak promienie słońca dotykają Twojej skóry? 

24) Poczuj fakturę ławki/hamaka/trawy na której siedzisz/leżysz 

25) Poczuj otaczające Cię zapachy: wilgoć ziemi, kwiaty, zioła, zapach piekarni 

26) Otwórz usta - Spróbuj jak smakuje powietrze 

27) Oddychaj głęboko 

28) Pomyśl o wszystkich ćwiczeniach które udało Ci się dzisiaj zrobić – to takie przyjemne 

wybrać się poćwiczyć na zewnątrz, do parku 

29) Przypomnij sobie których mięśni używałeś do wykonywanych dzisiaj ćwiczeń 

30) Rozluźnij te mięśnie pamiętając o swobodnym oddechu 

31) Twoje oczy regenerują się, widzisz wszystko ostro, kolory są żywe 

32) Twoje uszy odpoczywają a ty możesz usłyszeć najlżejszy szelest 

33) Dzięki systematycznym ćwiczeniom twoje mięśnie nabierają siły i sprężystości a twoje ruchy 

stają się płynne i precyzyjne – wyobraź to sobie i poczuj radość i energię jaką z tego czerpiesz 

34) Dzięki regularnym spacerom i ćwiczeniom na zróżnicowanym podłożu Twój chód staje się 

stabilny i pewny a Ty możesz z przyjemnością chodzić na coraz dłuższe spacery które 

sprawiają Ci ogromną frajdę 

35) Uśmiechnij się do siebie 

36) Poczuj jak uśmiecha się twój brzuch, twoja klatka piersiowa i Twoja twarz 

37) Oddychaj naturalnym, wygodnym dla ciebie tempem 

38) Rozluźnij mięśnie nóg – od stóp przez łydki, kolana i uda 

39) Rozluźnij brzuch, rozluźnij klatkę piersiową 

40) Rozluźnij ramiona i ręce 

41) Rozluźnij szyję, twarz i głowę 

42) Jeszcze raz uśmiechnij się do siebie 
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43) Uśmiechnij się całym sobą 

44) Otwórz oczy 

45) Przeciągnij się w taki sposób na jaki tylko masz ochotę 

46) Uśmiechnij się do otaczającego świata 

….. 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Wyłączenie wzroku pozwala na wyostrzenie pozostałych zmysłów. W ćwiczeniu skupiamy się na 

kontroli oddechu oraz wizualizacji poprawy swojej sprawności. 

Ćwiczenie ma na celu relaks i odprężenie po zestawie ćwiczeń motorycznych, stymulację 

wielozmysłową, kontrolę oddechu. Ponadto ćwiczenie wykonywane jest na bazie – stanu głębokiego 

relaksu. Wzmacnia efekty ćwiczeń motorycznych i może służyć poprawie kondycji psychicznej, 

poprawie motywacji i wzmocnić chęć do powtórzenia ćwiczeń. 

Ćwiczenie powinno być wykonywane wraz z aplikacją która przeczyta tekst kolejnych zadań. 

Ewentualnie tekst może być przeczytany przez osobę asystującą/partnera ćwiczeń. Należy jednak 

pamiętać, aby tekst czytany był możliwie powoli z kilkusekundowymi pauzami pomiędzy kolejnymi 

punktami. 

9. Stanowisko 11 - MIASTO - Ćwiczenie słuchu - dla dwóch osób - Szeptanie do siebie stojąc 

wzdłuż "ławko-ściany" stopniowo oddalając się. 

INSTRUKTAŻ: 

1) Podejdź do „ławko-ścianie” w wyznaczonym miejscu; 

2) Szeptajcie do siebie na zmianę z partnerem i powoli oddalajcie się od siebie. 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu szeroko zakrojoną stymulację zmysłów, w tym przypadku głównie słuchu. 

Dostarcza nowych, ciekawych bodźców do organizmu oraz wprowadza w stan odprężenia.  

 

 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

 

6.5. Instruktaż 
Przygotowano następujące rodzaje instruktażu, tak aby zapewnić możliwość korzystania ze ścieżki 

osobom o różnych rodzajach schorzeń i obniżonej sprawności:  

 instruktaż graficzny w formie tablic informacyjnych zawierających piktogram i opis 

 instruktaż głosowy 

 filmy instruktażowe 

 aplikacja – spełniająca funkcje trenera. 
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6.5.1. Tablice informacyjne  
Instruktaż do ćwiczeń został przygotowany w formie piktogramów pokazujących specyfikę ćwiczenia 

oraz stanowiska. Projekt graficzny utrzymano w uproszczonej konwencji, która jest czytelna zarówno 

jako element tablicy instruktażowej jak i ikona aplikacji. Opracowany zestaw piktogramów utrzymano 

w stonowanej kolorystyce w odcieniach błękitów i szarości. 

  
Przykładowe piktogramy (całość opracowania graficznego w załączeniu) 

 

Szczegółowy instruktaż przygotowano w formie tablicy informacyjnej w formacie pionowym 

zawierającej piktogram oraz opis ćwiczenia w 3 stopniach trudności. Długość tablicy dopasowana jest 

do długości instruktażu. 

Zastosowano kod kolorystyczny opisujący poszczególne stopnie trudności ćwiczenia, który jest spójny 

z tym użytym w aplikacji. Kolor zielony oznacza I stopień trudności (najłatwiejszy), kolor żółty 

oznacza II stopień trudności (pośredni), kolor czerwony oznacza III stopień trudności (najtrudniejszy).  

Każde z ćwiczeń przygotowano tak, aby dostosowane było do konkretnego poziomu sprawności 

użytkownika, która zostaje określona za pomocą testu wstępnego. Podczas wykonywania ćwiczeń 

zakłada się możliwość zmiany stopnia trudności od najłatwiejszego do najtrudniejszego stąd wybrana 

kolejność opisu z instruktażem. 

W przypadku rozszerzania oferty ćwiczeń należy zachować wytyczne graficzne oraz kod 

kolorystyczny i kolejność stopni trudności. 
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Przykłady tablic instruktażowych 

 

6.5.2. Instruktaż multimedialny 
Instruktaż multimedialny obejmuje pliki głosowe z nagraniami dźwięku oraz udźwiękowione filmy. 

Instruktaż głosowy przygotowano jako pliki dźwiękowe przeznaczone do odtwarzania na urządzeniu 

przenośnym (lub komputerze). Można je również wykorzystać na miejscu w przypadku  montażu 

odpowiedniego urządzenia do odtwarzania dźwięku (czego nie zakładano z uwagi na możliwość 

zakłócenia wrażeń sensorycznych, jednak w przypadku zapewnienia odpowiedniej izolacji 

akustycznej stanowisk istnieje taka możliwość). Pliki dźwiękowe zawierają tekst instruktażu czytany 

przez lektora. 

Instruktaż filmowy przygotowano jako pliki multimedialne do odtwarzania na urządzeniu mobilnym 

(telefonie, tablecie). Zintegrowano je również z aplikacją poprzez You tube. Na filmie przedstawiono 

prawidłowy sposób wykonania każdego z ćwiczeń w każdym z proponowanych stopni trudności. 

Dzięki zbliżeniom i odpowiednim dobraniu kadru zwrócono uwagę na najistotniejsze elementy 

instruktażu. 
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6.5.3. Aplikacja  
W ramach opracowania aplikacji mobilnej wykonano szereg działań, które między innymi polegały na 

wstępnym badaniu rynku, analizie wymagań oraz ustaleniu organizacji pracy. 

Platformą końcową okazał się system Android, w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszej. Wspierane wersje 

stanowią ponad 85% rynku oraz cechują się wyższą wydajnością oraz lepszą stabilnością od ich 

starszych odpowiedników.  

Na podstawie dostępnych aplikacji na rynku oraz wiedzy powiązanej z projektem ścieżka moto-

sensoryczna przygotowano listę wymagań aplikacji mobilnej. Zadbano o podstawowe 

funkcjonalności, takie jak wyświetlanie instruktażu do ćwiczeń czy umożliwienie podglądu ćwiczenia 

w postaci filmu.  

Dołożono wszelkich starań, aby aplikacja była przystępna dla osób starszych, dlatego skorzystano z 

kontrastowych kolorów oraz przejrzystych komponentów graficznych. Całość została zaprojektowana 

w oparciu o tzw. Material Design Guidelines, stworzonych przez firmę Google, odpowiedzialną za 

rozwój systemu Android. 

Opis koncepcji 

W ramach opracowania aplikacji mobilnej wykonano szereg działań, które między innymi polegały na 

wstępnym badaniu rynku, analizie wymagań oraz ustaleniu organizacji pracy. 

Platformą końcową okazał się system Android, w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszej. Wspierane wersje 

stanowią ponad 85% rynku oraz cechują się wyższą wydajnością oraz lepszą stabilnością od ich 

starszych odpowiedników.  

Analiza wymagań 

Na podstawie dostępnych aplikacji na rynku oraz wiedzy powiązanej z projektem ścieżka moto-

sensoryczna przygotowano listę wymagań aplikacji mobilnej. Zadbano o podstawowe 

funkcjonalności, takie jak wyświetlanie instruktażu do ćwiczeń czy umożliwienie podglądu ćwiczenia 

w postaci filmu.  

Dołożono wszelkich starań, aby aplikacja była przystępna dla osób starszych, dlatego skorzystano z 

kontrastowych kolorów oraz przejrzystych komponentów graficznych. Całość została zaprojektowana 

w oparciu o tzw. Material Design Guidelines, stworzonych przez firmę Google, odpowiedzialną za 

rozwój systemu Android. 

Lista wymagań prezentuje się następująco: 

1. Obsługa ćwiczenia 

○ Zarządzanie trwającym ćwiczeniem (start / stop, mierzenie czasu) 

○ Możliwość rezygnacji z danego ćwiczenia (poddanie się) 

○ Przejście do kolejnego ćwiczenia na ścieżce 

○ Wyświetlenie piktogramu oraz instruktażu 

○ Dostęp do filmu prezentującego osobę wykonującą ćwiczenie 

 

2. Plan treningowy 
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○ Zawiera listę ćwiczeń na ścieżce 

○ Każdy plan jest filtrowany przez stopień trudności 

○ Podsumowanie rezultatów z wykonania planu treningowego 

○ System motywacyjny: proponowanie następnego treningu  

 

3. Test kwalifikacyjny 

○ Składa się z 2 ćwiczeń, gdzie po każdym następuje pomiar rezultatu 

○ Na podstawie rezultatów z ćwiczeń wybór stopnia trudności (łatwy, średni, trudny)  

 

  

Kalendarz 

 

○ Zapisywanie informacji o każdym wykonanym treningu 

○ Możliwość zobaczenia statystyk, podsumowania odbytych treningów dla różnych interwałów 

czasowych: tydzień, miesiąc, rok 

 

5. Statystyki 

○ Wykresy oraz grafiki przedstawiające kondycję ćwiczącego 

○ Osobne statystyki dla wszystkich ćwiczeń (agregacja) 

○ Statystyki dostępne dla każdego ćwiczenia osobno 

 

6. Skanowanie kodu QR 

○ Wygenerowanie kodów QR, powiązanych z ćwiczeniami 

 

7. Przedstawienie ścieżki 

○ Wyświetlenie miniaturki całej ścieżki 

○ Lista dostępnych ćwiczeń i stanowisk na ścieżce 

 

8. Profil użytkownika 

○ Możliwość zamieszczenia informacji o sobie 

○ Edycja, ustalenie prywatności udostępnianych danych  

 

9. Znajdź partnera 

○ Udostępnienie dodatkowej infrastruktury (architektura klient-serwer) 

○ Implementacja algorytmu do wyszukiwania “podobnych” osób (uwzględnienie wieku, płci, 

częstotliwości treningów) 

 

10. Osiągnięcia 
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○ System motywacyjny: lista osiągnięć na podstawie dostępnych ćwiczeń 

○ Wykorzystanie powiadomień push 

 

11. Kilka ścieżek moto-sensorycznych 

○ Obsługa kilku ścieżek moto-sensorycznych w aplikacji, możliwość wyboru 

○ Wsparcie dla lokalizacji 

○ Wyszukiwanie ścieżek po nazwie, ulicy, identyfikatorze 

 

Projekt graficzny 

Na podstawie powyższych wymagań sporządzono projekt graficzny wykorzystując usługę Marvel 

App, która umożliwia szybkie prototypowanie aplikacji przeznaczonych na system mobilny Android. 

Serwis udostępnia również szereg innych komponentów przydatnych w projektach aplikacji 

webowych, czy też aplikacji przeznaczonych na smartwatche czy TV. 

 

Etapy realizacji  

Wymagania posortowano według priorytetu, a projekt zrealizowano dla najbardziej istotnych: 

1. Obsługa ćwiczenia 

2. Plan treningowy 

3. Test kwalifikacyjny 

4. Kilka ścieżek moto-sensorycznych 

 

W ten sposób powstały projekt jest kompletny oraz zawiera podstawowe funkcjonalności 

umożliwiające: 

● wykonanie ćwiczeń na ścieżce 

● przejście pomiędzy różnymi ścieżkami 

● wybór planu treningowego 

● modyfikację planu treningowego 

● podgląd dostępnych ćwiczeń 

● obsługę ćwiczenia (instruktaż, piktogram, film) 

● test kwalifikacyjny umożliwiający ustalenie stopnia trudności 

  

Wybór ścieżki 

Po uruchomieniu aplikacji naszym oczom ukazuje się ekran z wyborem ścieżki, którą można zmienić 

za pomocą gestu ”swipe”. Ponadto, ścieżka zmienia się po kliknięciu na obrazek innej, znajdującej się 

na tylnym planie górnej części ekranu. 

Wyborze ścieżki towarzyszy efekt Card Slider, który podmienia informację o jej adresie oraz 

lokalizacji w postaci mapy. 

Po kliknięciu na strzałkę akceptujemy wybór i przechodzimy do kolejnego ekranu. 
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Test kwalifikacyjny 

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pokaże nam się ekran z testem kwalifikacyjnym do 

wykonania, dzięki któremu możemy wyznaczyć stopień trudności dla danego użytkownika. Wyniki 

uzyskane z obu ćwiczeń są podstawą do obliczenia stopnia trudności, na podstawie którego będą 

dobierane ćwiczenia na ścieżce. 

Po wykonaniu testu kwalifikacyjnego aplikacja zapamiętuje uzyskane wyniki, także przy następnym 

jej uruchomieniu ekran z testem kwalifikacyjnym nie pojawia się. Użytkownik ma możliwość 

przystąpienia do testu ponownie (np. po kilku tygodniach ćwiczeń, w celu sprawdzenia się). 

W przypadku, gdy użytkownik nie chce wykonywać ćwiczeń z testu, może go pominąć korzystając z 

dostępnego przycisku. 

   

Plany treningowe 

Ekranem, który pokazuje się po wyborze ścieżki i ewentualnym wykonaniu testu kwalifikacyjnego 

jest lista planów treningowych. Zawierają one informacje o każdym z nich, takie jak: liczba ćwiczeń, 

czas wymaganego do ukończenia. 

Użytkownik z poziomu aplikacji może zarządzać istniejącymi planami oraz tworzyć nowe na 

podstawie dostępnych ćwiczeń na wybranej ścieżce. 

Po kliknięciu w dany plan ukazuje się nam okno ze szczegółami planu treningowego. 

 

Szczegóły planu treningowego 

Wybór konkretnego planu treningowego przenosi nas do okna wyświetlającego szczegóły planu. 

W górnej części ekranu znajdują się informacje kontrolne, pomagające oszacować czas wykonania 

planu, ilość wybranych ćwiczeń oraz ich stopień trudności. 

Użytkownik ma możliwość dodania kolejnego ćwiczenia do planu za pomocą przycisku oraz może 

ułożyć ćwiczenia w odpowiadającej mu kolejności. 

  

Lista ćwiczeń 

Widok z listą ćwiczeń stanowi jeden z dwóch głównych widoków aplikacji, między którymi możemy 

przełączać się korzystając z tzw. Bottom Navigation View. 

Na ekranie wyświetlają się wszystkie ćwiczenia dostępne na wybranej ścieżce. Ćwiczenia zostały 

pogrupowane według kategorii: 

● Trening chodu 

● Rozciąganie 
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● Stabilizacja 

● Kontrola posturalna 

● Koordynacja oko-ręka 

● Równowaga 

Po wybraniu ćwiczenia uruchomiony zostaje ekran z jego obsługą, zawierający instruktaż, licznik oraz 

odsyłacz do filmu. 

Obsługa ćwiczenia 

Ekran prezentuje informacje na temat wykonywanego ćwiczenia. W większości przypadków 

piktogram okazuje się wystarczającym elementem potrzebnym do wykonania ćwiczenia. Dodatkowo 

dodano możliwość wyświetlenia filmu, który świetnie spisuje się przy bardziej zaawansowanych 

ćwiczeniach. 

Każde ćwiczenie ma określony czas trwania, wraz z przerwami i ilością powtórzeń. Aplikacja 

automatycznie przechodzi przez jego etapy, odliczając czas między nimi. 

Z poziomu obsługi ćwiczenia użytkownik może wstrzymać i wznowić jego wykonywanie, opuścić 

ćwiczenie (poddanie się) oraz przejść do następnego ćwiczenia na ścieżce. 

 

Obsługa ćwiczenia - szczegóły 

Ponadto, po rozwinięciu widoku z obsługą ćwiczenia mamy dostęp do instruktażu w formie listy 

punktów. Instruktaż może okazać się potrzebny w przypadku, gdy użytkownik wykonuje ćwiczenie na 

świeżym powietrzu, bez dostępu do Internetu i nie może wyświetlić filmu instruktażowego z 

podkładem audio. 

Przyciski znajdujące się w dolnej części ekranu są odpowiedzialne za funkcje: 

● Czerwony - rezygnacja z ćwiczenia 

● Zielony (lub żółty) - wstrzymanie, wznowienie ćwiczenia 

● Niebieski - przejście do następnego ćwiczenia 

 

7.  Opracowanie testów weryfikujących. 
Etap testowania innowacji oparto na modelu symulacyjnym przydomowej ścieżki motosensorycznej. 

W istniejącej przestrzeni publicznej Krakowa odnaleziono elementy zbliżone do założonych stanowisk 

ćwiczeniowych, które wykorzystano w procesie testowania. Takie założenie okazało się być skuteczne 

i pozwalało na wyciągnięcie odpowiednich wniosków w szczególności co do dopasowania 

ergonomicznej formy stanowiska do poziomu sprawności przyszłych użytkowników.  

Testy prowadzono w okresie jesienno-zimowym, co ograniczało znaczeni możliwości oddziaływania 

sensorycznego. Testy stanowisk sensorycznych wymagają uzupełnienia.  

Testy przeprowadzono w dwóch fazach rozdzielonych okresem modyfikacji modelu. W każdej z tych 

faz brały udział osoby zależne - starsze oraz niepełnosprawne. 
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7.1. Diagnoza grupy docelowej 
Do I i II fazy testowej modelu ścieżki moto-sensorycznej zaangażowano osoby zależne o różnym 

stopniu niepełnosprawności i różnych jednostkach chorobowych, których stan wskazywał na 

ograniczenia motoryczne różnego stopnia oraz związane z nimi trudności w korzystaniu z miejskiej 

przestrzeni publicznej. Do grupy docelowej wybrane zostały osoby, które wyjściowo były wykluczone 

z pełnego korzystania z przestrzeni publicznej lub były takim wykluczeniem zagrożone. Warunkiem 

uczestniczenia w testach była możliwość samodzielnego poruszania się (model testowy nie 

przewidywał uczestnictwa osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, choć w rozwiązaniu 

docelowym nie wyklucza się takiego zastosowania), a stopień niepełnosprawności pozwalał na 

wykonanie najłatwiejszego wariantu ćwiczeń. 

W testowaniu modelu wzięło udział 9 osób. Pięć z nich były to osoby niepełnosprawne o różnym 

stopniu niepełnosprawności i różnych jednostkach chorobowych (stwardnienei rozsiane, udar). Cztery 

kolejne osoby wchodzące w skład grupy testowej to osoby starsze, które ukończyły 65. rok życia 

(słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku). 

W I fazie testowej wzięły udział 4 osoby. 2 z widocznymi ograniczeniami motorycznymi 

(stwardnienie rozsiane, udar), a 2 kolejne to osoby po 65. r.ż. W II fazie testowej znalazły się 2 osoby 

po przebytym udarze oraz 2 osoby po 65 r.ż. Uczestnicy w I i II fazie zostali podzieleni na 2 grupy 

(seniorzy i niepełnosprawni). Taki podział grupy testowej został podyktowany możliwością uzyskania 

pełniejszego obrazu funkcjonalności i skuteczności stanowisk dla potencjalnych odbiorców. Dzięki 

takiemu podejściu stworzona ścieżka ma szansę stać się bardziej uniwersalna, możliwa do 

wykorzystania przez szersze grupy użytkowników – osób zależnych.  

7.2. Kryteria spełniane przez osoby kierowane do treningu na ścieżce moto-
sensorycznej 

Przy wyborze osób kierowanych do treningu na prototypowej ścieżce moto-sensorycznej brano pod 

uwagę stopień sprawności funkcjonalnej. Ten rodzaj sprawności jest rozumiany, jako zdolność do 

wykonywania codziennych życiowych zadań w sposób jak najbardziej bezpieczny i samodzielny przy 

optymalnym zużyciu energii (bez nadmiernego wysiłku). Ograniczenia występują zwykle przy 

wykonywaniu czynności złożonych. Dotyczy to zarówno osób dotkniętych niepełnosprawnością jak i 

osób starszych. Czynności złożone to te związane z wykonywaniem prac domowych, aktywnością 

zawodową, obsługą urządzeń. Z upływem czasu (np. w przypadku seniorów; chorych na stwardnienie 

rozsiane) stopniowo wkraczają one również w obszar czynności podstawowych związanych z 

samodzielnością w najbliższym otoczeniu – łóżku, łazience, mieszkaniu. Koncepcja ścieżki moto-

sensorycznej, zakłada podniesienie sprawności funkcjonalnej użytkowników. 

 

Wobec powyższego, do oceny sprawności funkcjonalnej w zakresie czynności życia codziennego 

wykorzystano skalę Barthel (Index Barthel), którą zamieszczono w załączniku. Ocenia ona 10 

czynności funkcjonalnych, przypisując im odpowiednie wartości punktowe. Uzyskana punktacja 

pozwoliła na określenie stopnia samodzielności. Z każdej czynności wybrano jedną odpowiedź 

najtrafniej charakteryzującą stan danej osoby, opatrzoną odpowiednią ilością punktów.  

Decydujący wpływ przy wyborze osób zakwalifikowanych do treningu miała szczegółowa 

interpretacja uzyskanych wyników: 

I 86–100 pkt: stan „lekki” 

II 21–85 pkt: stan „średniociężki” 
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III 0–20 pkt: stan „ciężki” 

W procesie kwalifikacji do fazy testowej wykorzystano również skalę Lawtona (IADL) odnoszącą się 

do oceny opisanych wcześniej złożonych czynności dnia codziennego. Skala przewiduje maksymalnie 

24 punkty w 8. opisanych czynnościach. Choć ogólna liczba punktów ma znaczenie tylko w 

odniesieniu do konkretnej osoby, a różnica tej liczby w czasie świadczy o pogarszającym się lub 

poprawiającym stanie ogólnym, to z powodzeniem może zostać użyta do sporządzenia oceny 

wstępnej. Jako próg kwalifikacyjny do fazy testowej przyjęto wynik na poziomie min. 12 punktów. 

Osoby, które uzyskały najniższy wynik nie były brane pod uwagę w procesie kwalifikacji do 

treningów. Grupę przesiewową osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności i 

różnych jednostkach chorobowych, stanowili pacjenci Dziennego Oddziału Rehabilitacji Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie. Ocena została przeprowadzona przez wykwalifikowanego 

fizjoterapeutę, będącego pracownikiem Szpitala Uniwersyteckiego. Osoby starsze zostały 

zakwalifikowane wg tych samych kryteriów, a grupę przesiewową stanowili słuchacze Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku działającego przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. 

Jednocześnie Index Barthel został wykorzystany do oceny stopnia samodzielności, jako narzędzie 

weryfikujące użyteczność/funkcjonalność treningu na ścieżce moto-sensorycznej. 

7.3. Kryteria doboru miejsc symulacji stanowisk treningowych 
Dobór bodźców wzrokowych podczas treningu został przyporządkowany głównym założeniom 

terapeutycznym tj. oswajaniem z przestrzenią miejską. Ważna była tutaj wariantowość oraz stopniowe 

wprowadzanie bodźców niekorzystnych – oswajających z przestrzenią miejską. Dlatego wybrano 

miejsca sprzyjające koncentracji – z ograniczeniem widoków oraz miejsca półotwarte widokowo oraz 

w przestrzeni z dużą ilością bodźców wzrokowych.  Miejsca nasłonecznione i zacienione, które będą 

się sprawdzać o różnych porach dnia i roku. Zwrócono również uwagę na dostępność miejsca ćwiczeń 

po zmroku, dlatego wybrano miejsca słabiej i mocniej oświetlone dla oswojenia również z tym 

aspektem poczucia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.  

Zastosowane kryteria: 

 Wierność symulacji warunków na ścieżce 

 Różnorodność bodźców  

 Wielowariantowość stanowiska 

 Możliwość dogodnego przemieszczania się pomiędzy stanowiskami, \ 

 Dostępność 

Po wstępnym doborze miejsc, opracowano karty oceny sensorycznej. Badaniom poddano: 

 Aspekty psychologiczne, 

 Bodźce związane ze zmysłem wzroku: wrażenia estetyczne, ruch obserwowany w przestrzeni, 

odbiór przestrzeni, oświetlenie 

 Bodźce związane ze zmysłem słuchu: dźwięki męczące, dokuczliwe, dźwięki intensywnie 

pobudzające, czasami męczące, dźwięki delikatnie pobudzające, dźwięki relaksujące, 

uspokajające 

 Bodźce związane ze zmysłem zapachu: potencjał miejsca względem wykorzystania zmysłu, 

zapachy niekorzystne, zapachy korzystne 

 Bodźce związane ze zmysłem dotyku: chodzenie, siedzenie/leżenie, czynności manualne, 

wrażenia skórne 
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 Bodźce związane ze zmysłem smaku 

 Dodatkowe elementy aktywizujące. 

7.4. Symulacja ścieżki treningowej – opis modelu testowanego 

7.4.1. Opis lokalizacji miejsc symulacji ścieżki 
Na podstawie powyższych kryteriów (punktowanych w skali 1-10), wybrano stanowiska: 

 południowa część Parku Jordana, 

 plac zabaw przy ul. Powstańców Warszawskich, 

 plac zabaw przy ul. Gdańskiej, 

 ogród doświadczeń im. Stanisława Lema z fragmentem Parku Lotników, 

 ogród sensoryczny DPS Prokocim. 

  

  
Brano także pod uwagę place zabaw przy Plantach, ale uzyskały mniejszą ocenę punktową. 

Na podstawie punktacji za miejsca o największym potencjale uznano: 

 plac zabaw przy ul. Powstańców Warszawskich, 

 ogród doświadczeń im. Stanisława Lema z fragmentem Parku Lotników, 

 południowa część Parku Jordana, 

 plac zabaw przy ul. Gdańskiej, 
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7.4.2. Opis testowanych stanowisk motosensorycznych ćwiczeniowych    

Przy doborze stanowisk ćwiczeniowych zostały wzięte pod uwagę wyznaczniki kontroli motorycznej 

takie jak:  

stabilność - zdolność do wykonania statycznych (łatwiejszych) i dynamicznych (trudniejszych) 

aktywności. 

mobilność - zdolność do zainicjowania ruchu oraz funkcjonalne zakresy ruchomości pozwalające na 

przyjęcie danej pozycji.  

stabilność dynamiczna - zdolność do kontrolowania postawy w czasie gdy ciało lub części ciała 

poruszają się w przestrzeni. Umożliwia pokonywanie sił ciężkości (grawitacji) oraz przewidywalnych 

lub nieprzewidywalnych czynników destabilizujących.  

stabilność statyczna - zdolność umożliwiająca utrzymanie danej pozycji w przestrzeni. 

mobilność kontrolowana - zdolność do pracy w łańcuchu zamkniętym, podczas której dystalne części 

ciała stanowią stabilne punkty. Umożliwia ona ruch proksymalnych części ciała. Pewna część tułowia 

pozostaje mięśniowo ustabilizowana umożliwiając poruszanie się innej części.  

zręczność - zdolność do przeprowadzania celowych i zaplanowanych działań motorycznych przy 

użyciu dystalnych części ciała. Zręczność nanoszona jest na istniejącą już stabilność tułowia i stawów 

proksymalnych, która jest zautomatyzowana i wyprzedza w czasie zadanie ruchowe.  

Na tej podstawie wyłoniono następujące stanowiska do ćwiczeń: 

 A → poręcze 

Ćwiczenia wykonywane na tym stanowisku zakładają trening w zakresie stabilizacji i kontroli 

posturalnej.  

Faza testowa wykazała skuteczność tego stanowiska. Uzyskano poprawę w zakresie stabilizacji jak i 

kontroli posturalnej, co bezpośrednio przełożyło się na wyniki testów (głównie Functional Reach Test; 

Clinical test for Sensory Interaction in Balance). Jako że stabilizacja warunkuje równowagę 

skuteczność tego stanowiska oraz zaproponowanych ćwiczeń, została potwierdzona przez wyniki testu 

Poma B (Balance).  

Poręcze są łatwo dostępnym elementem. Mogą zostać wykorzystane w sposób wielowariantowy. 

Dostosowane są do każdego poziomu trudności, służą jako asekuracja w przypadku mniej sprawnych 

użytkowników. Docelowo poręcze mogą zostać zmodyfikowane np. różna wysokość, tworzywo o 

zmiennych właściwościach sensorycznych itp.  

 B → obwód placu treningowego 

Obwód stanowi idealny element łączący wszystkie stacje ćwiczebne i bardzo dobrze spełnia funkcję 

stanowiska do treningu chodu. Ze względu na zmienne ukształtowanie terenu, występowanie pochylni, 

rodzaj nawierzchni oraz bezpieczną i komfortową szerokość, pozwala na efektywny trening także dla 

osób ze znacznymi ograniczeniami w zakresie lokomocji.  
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Wykazano skuteczność tego stanowiska w aspekcie poprawy funkcji lokomocyjnych takich jak: 

szybkość, jakość chodu, zwiększenie dystansu (Test Up and Go; 6-Minute Walk Test). Jednocześnie 

stanowisko sprawdzi się jako „ćwiczenie test”, które pomoże określić poziom funkcjonalny 

potencjalnego użytkownika w zakresie lokomocji, a następnie zakwalifikuje go do odpowiedniej 

grupy sprawnościowej za pośrednictwem stworzonej aplikacji.  

 C → rządek drewnianych palików o różnej wysokości 

Stanowisko zostało zaadaptowane do treningu koordynacji oko-ręka, równowagi oraz stabilizacji.  

Faza treningów wykazała skuteczność tego stanowiska w aspekcie wymienionych cech motorycznych 

w testach: Up and Go; Tinetti (Poma B+G); Clinical Test for Sensory Interaction in Balance; Motor 

Assesment Scale oraz Functional Reach Test. Nastąpiła poprawa w zakresie takich aspektów jak 

równowaga statyczna i dynamiczna, która bezpośrednio wynika ze stabilizacji oraz koordynacja oko 

ręka, która pośrednio także wiąże się z prawidłową/optymalną stabilizacją.  

Drewniane pale doskonale sprawdzają się jako powierzchnia z ograniczonym polem podparcia, a więc 

nadają się do ćwiczeń równoważnych i stabilizacyjnych. Wykorzystując dodatkowy rekwizyt w 

postaci butelki etc. możemy z powodzeniem wykorzystać stanowisko do przeprowadzenia ćwiczeń 

koordynacyjnych.  

 D → pochylnia 

Stanowisko przeznaczone do treningu chodu. Ze względu na wykorzystanie naturalnej pochyłości 

terenu, uzyskano przestrzeń o zwiększonym stopniu trudności. Ze względu na rodzaj nawierzchni oraz 

bezpieczną i komfortową szerokość, pozwala na efektywny trening także dla osób ze znacznymi 

ograniczeniami w zakresie lokomocji.  

W fazie testowej wykazano skuteczność tego stanowiska w aspekcie poprawy funkcji lokomocyjnych 

takich jak: szybkość, jakość chodu, zwiększenie dystansu (Test Up and Go; 6-Minute Walk Test).  

 E → platforma z linkami 

Stanowisko przeznaczone do treningu kontroli posturalnej oraz rozciągania. Dla tego stanowiska 

zaproponowano ćwiczenie dynamicznej kontroli posturalnej w najtrudniejszej pozycji równoważnej 

(wykrok - zakrok). Skuteczność stanowiska została potwierdzona przez podniesienie sprawności 

uczestników w teście Functional Reach Test oraz Clinical test for Sensory Interaction in Balance. 

Z racji, iż jest to platforma z szerokim podestem, istnieje możliwość oparcia i jednocześnie obciążenia 

otwartej dłoni podczas wykonywanego ćwiczenia, co jest istotne w przypadku osób po przebytym 

udarze mózgu. Surowiec z jakiego wykonany jest przyrząd to drewno, co stanowi dodatkowy atut (nie 

przewodzi temperatury i tym samym nie utrudnia oparcia dłoni – zbyt zimna lub zbyt gorąca 

powierzchnia). Wykorzystane linki stanowią dodatkowe utrudnienie, gdyż w ten sposób został 

wprowadzony element niestabilnego podłoża o małej powierzchni podpracia. 

Ze względu na to, iż linki znajdują się w pewnej i zarazem bezpiecznej odległości od podłoża, 

stanowisko można wykorzystać do rozciągania mięśni łydek. Rozciąganie nie stanowi w tym 

przypadku bezpośrednio mierzalnego elementu, jednak warunkuje mobilność i elastyczność, co 
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pozwala na bardziej efektywne wykonywanie ćwiczeń na innych stanowiskach. Jest częścią 

przygotowania motorycznego do bardziej zaawansowanych zadań ruchowych. 

 F → wierszownik (kwadratowa forma geometryczna o zróżnicowanej wysokości) 

Stanowisko przeznaczone do treningu koordynacji oko-ręka oraz rozciągania mięśni kulszowo – 

goleniowych. Rozciąganie nie stanowi w tym przypadku bezpośrednio mierzalnego elementu, jednak 

warunkuje mobilność i elastyczność, co pozwala na bardziej efektywne wykonywanie ćwiczeń na 

innych stanowiskach. Jest częścią przygotowania motorycznego do bardziej zaawansowanych zadań 

ruchowych. Za pośrednictwem Motor Assesment Scale oraz Functional Reach Test wykazano 

skuteczność tego stanowiska w zakresie koordynacji oko-ruchowej. 

Wierszownik pod względem formy jest najciekawszym z zaproponowanych stanowisk. Stwarza 

możliwość wielowariantowości ćwiczeń, a dodatkowe elementy sensoryczne pozwalają na 

rozbudowanie zadań ruchowych o funkcje poznawcze. W fazie testowej stanowisko cieszyło się 

dużym zainteresowanie ze strony użytkowników. Właściwości sensoryczne wierszownika mogą 

zostać docelowo zmodyfikowane przez zastosowanie płytek o zróżnicowanej fakturze, kształcie czy ze 

względu na użyty surowiec.  

 G → drewniana ławka 

Stanowisko przeznaczone do treningu kontroli posturalnej oraz rozciągania. Rozciąganie nie stanowi 

w tym przypadku bezpośrednio mierzalnego elementu, jednak warunkuje mobilność i elastyczność, co 

pozwala na bardziej efektywne wykonywanie ćwiczeń na innych stanowiskach. Faza testowa 

wykazała skuteczność tego stanowiska. Uzyskano poprawę w zakresie kontroli posturalnej, co 

bezpośrednio przełożyło się na wyniki testów (głównie Functional Reach Test; Clinical test for 

Sensory Interaction in Balance). Jako że kontrola posturalna warunkuje równowagę, skuteczność tego 

stanowiska oraz zaproponowanych ćwiczeń, została potwierdzona przez wyniki testu Poma B 

(Balance) – równowaga statyczna.  

Ze względu na swoją prostotę , ławka jest stanowiskiem bardzo uniwersalnym. Jest jednym z 

kluczowych elementów ścieżki moto – sensorycznej ze względu na wysoki czynnik funkcjonalności. 

Zaproponowane ćwiczenia wstawania i siadania doskonalą, w swojej prostocie, podstawowe funkcje 

zmiany pozycji oraz pozwalają kształtować/reedukować kontrolę ruchu.  

Naturalny surowiec w postaci drewna zapewnia dodatkową stymulację sensoryczną.  

 H → drewniane słupki różnej wysokości, rozmieszczone na żwirze 

Stanowisko przeznaczone do treningu stabilizacji, koordynacji oko – ręka, oraz równowagi. Faza 

treningów wykazała skuteczność tego stanowiska w aspekcie wymienionych cech motorycznych w 

testach: Up and Go; Tinetti (Poma B+G); Clinical Test for Sensory Interaction in Balance; Motor 

Assesment Scale oraz Functional Reach Test. Nastąpiła poprawa w zakresie takich aspektów jak 

równowaga statyczna i dynamiczna, która bezpośrednio wynika ze stabilizacji oraz koordynacja oko - 

ręka, która pośrednio także wiąże się z prawidłową/optymalną stabilizacją. 

Po raz kolejny zastosowano naturalny surowiec w postaci drewna. Wśród osób testowanych takie 

rozwiązanie zostało bardzo dobrze przyjęte. Istotnym jest, aby ławka miała odpowiednią wysokość, 
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tak, aby kolana osoby wykonującej zadanie nie znajdowały się powyżej bioder. W związku z tym, 

docelowo proponuje się zastosowanie kilku ławek różnej wysokości.  

 I → ruchoma belka na sprężynach 

Stanowisko przeznaczone do treningu równowagi. Faza treningów wykazała skuteczność tego 

stanowiska za pośrednictwem testu Up and Go; 6-Minute Walk Test; Functional Reach Test; Tinetti 

Test – dla równowagi statycznej oraz dynamicznej, a także Clinical Test for Sensory Interaction In 

Balance oraz Motor Assesment Scale. W odniesieniu do przeprowadzonych testów nastąpiła poprawa 

w zakresie równowagi statycznej oraz dynamicznej w różnych warunkach, co z kolei przełożyło się na 

poprawę wyników w testach oceniających chodzenie na czas.  

Stanowisko nawiązuje do prototypowego urządzenie z Parku Jordana zaadaptowanego jako 

„symulator tramwaju”, z tą różnicą, iż wykorzystano w tym przypadku naturalny surowiec w postaci 

drewna. Docelowo belka powinna być zastąpiona raczej platformą na sprężynie oraz powinna zostać 

wyposażona w dodatkowy system zabezpieczających w postaci stabilnych poręczy.  

 J → tor utworzony na niestabilnym, zróżnicowanym podłożu (żwir, krawężnik itp.) 

Stanowisko przeznaczone do treningu chodu. W fazie testowej wykazano skuteczność tego stanowiska 

w aspekcie poprawy funkcji lokomocyjnych takich jak: szybkość, jakość chodu, zwiększenie dystansu 

(Test Up and Go; 6-Minute Walk Test). Ze względu na niestabilne, zróżnicowane podłoże uzyskano 

przestrzeń o zwiększonym stopniu trudności. Ze względu na występujący rodzaj nawierzchni oraz 

komfortową szerokość toru, pozwala na efektywny trening także dla osób ze znacznymi 

ograniczeniami w zakresie lokomocji, przy u użyciu dodatkowej asekuracji w postaci kijka, a 

docelowo poręczy.  

7.4.3. Opis treningu integrującego motoryczno-sensorycznego i elementów do 
niego służących 

Trening integrujący motoryczno-sensoryczny zawiera w sobie elementy motoryczne jak i sensoryczne, 
które wspótworzą spójną całość i warunkują holistyczna formę terapii.  

Wszystkie te działania mają terapeutyczny wpływ na integrację senso-motoryczną czyli proces, w 

którym układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów za pomocą wszystkich zmysłów 

(dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała czyli propriocepcja, węch, wzrok, słuch, 

smak), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i 

zakończonym sukcesem działaniu. O integracji senso-motorycznej mówi się częściej w kontekście 

dzieci, ale odgrywa ona istotna rolę także u osób dorosłych obciążonych neurologicznie. W ramach 

terapii integracji senso-motorycznej wykonuje się różnorodne czynności, które stymulują układ 

nerwowy i pomagają zintegrować bodźce dochodzące do ciała, z których przetwarzaniem ma się 

trudność. Proponowany trening odpowiada założeniom integracji sensomotorycznej i w pewien 

sposób oswajać użytkownika z bodźcami, które są dla niego drażniące. Przykładem może być tutaj 

osoba po przebytym udarze mózgu, która wykazuje nadwrażliwość na zapachy pojawiające się w jej 

otoczeniu, wywołując pozytywne lub częściej negatywne reakcje organizmu (np. nudności, zawroty 

głowy). Zdrowy człowiek, w przypadku ekspozycji na tego rodzaju bodźce, pozostaje obojętny, a 

ewentualna reakcja autonomicznego układu nerwowego nie jest tak wygórowana. W założeniach 

treningu integracyjnego motoryczno-sensorycznego przewiduje się stopniową ekspozycję 

użytkownika na aromaterapeutyczne działanie roślin, co ma się bezpośrednio przyczynić do oswojenia 



 

 

 
 
Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej 

 

 

Katedra Kształtowania 
Środowiska 

Mieszkaniowego  

Ścieżka moto-sensoryczna 
 

 
150 

 

drażniących bodźców. Innym przykładem może być przypadek osoby, która nie potrafi zaakceptować 

zmieniającego się podłoża po którym się porusza. Wykorzystano dostępne materiały dla stworzenia 

różnorodnego podłoża, tak aby użytkownik był eksponowany stopniowo na drażliwy bodziec - 

podobnie jak w przypadku nadwrażliwości na zapachy. Tym samym, część elementów może być 

dostępna bez konieczności zakładania obuwia, tak by umożliwić zbieranie informacji 

proprioceptywnych przez jak największą powierzchnię stopy. Ścieżka moto-sensoryczna ma być w 

założeniu położona w przydomowym zaciszu, co stanowi dodatkowe wsparcie terapeutyczne dla osób 

z nadwrażliwością na hałas. Jest to szczególnie ważne dla osób po udarze, które mają duże trudności 

w skupieniu się na wykonywanym zadaniu.  

Koncepcja treningu integrującego motoryczno-sensorycznego bazuje w dużej mierze na treningu 

strategii motorycznych. Istotnym elementem w przebiegu takich strategii ruchowych jest kontrola 

motoryczna. Obejmuje ona wzajemne oddziaływanie układów mięśniowo-szkieletowego i 

nerwowego. Celem kontroli motorycznej jest zaplanowanie, a następnie ekonomiczne i niezawodne 

przeprowadzenie zadania ruchowego (zdobycie zdolności regulowania lub kierowania niezbędnymi 

mechanizmami ruchu). Trening oferuje działania zmierzające do poprawy czynników wpływających 

na kontrolę ruchu. 

Plan treningowy, dla każdego poziomu trudności, zakłada po jednym ćwiczeniu z danej grupy: 

 Trening chodu 

 Rozciąganie 

 Stabilizacja 

 Kontrola postularna 

 Koordynacja oko-ręka 

 Równowaga 

 Trening sensoryczny (relaksacyjny) 

Każda sesja treningowa razem z zaplanowanymi przerwami pomiędzy podejmowanymi 

aktywnościami trawa ok. 1 godzinę. Jest to optymalny czas na przeprowadzenie wszystkich lub części 

zaplanowanych ćwiczeń, bez przeciążenia osób ćwiczących. Do wykonania pozostaje 18 różnych 

zadań ruchowych.  

Trening wpływa terapeutycznie na następujące elementy funkcjonalne: 

- jakość chodu, 

- równowagę statyczną i dynamiczną, 

- zmniejsza ryzyko upadku, 

- zwiększa szybkość reakcji, 

- poprawia zwrotność (umiejętność sprawnej zmiany kierunku ruchu) 

 

a także elementy aktywności z życia codziennego takie jak: 
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- sięganie, 

- schylanie się, 

- omijanie przeszkód, 

- pokonywanie nierówności terenu, 

- chodzenie po schodach, 

- siadanie, 

- wstawanie. 

Wykorzystano dostępną infrastrukturę w postaci barierek, schodów, ławek, podestów, mostków, 

drabinek, drewnianych pali itp. Ponadto wykorzystano ukształtowanie terenu oraz zmieniające się 

podłoże (piasek, żwir, trawnik, chodnik itp.). 

 

7.4.4. Testowane plany treningowe  
PLAN TRENINGOWY NA PROTOTYPOWEJ ŚCIEŻCE MOTO - SENSORYCZNEJ (PLAC 

ZABAW PRZY ABB) 
  

  

  
STANOWISKA:  
  

 A → poręcze 

  
 B → obwód placu treningowego 

  
 C → rządek drewnianych palików o różnej wysokości 

  
 D → pochylnia 

  
 E → platforma z linkami 

  
 F → wierszownik (kwadratowa forma geometryczna o zróżnicowanej wysokości) 

  
 G → drewniana ławka 

  
 H → drewniane słupki różnej wysokości, rozmieszczone na żwirze 

  
 I → ruchoma belka na sprężynach 

  
 J → tor utworzony na niestabilnym, zróżnicowanym podłożu (żwir, krawężnik itp.) 
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GRUPY ĆWICZEŃ I STANOWISKA : 
  

1. TRENING CHODU  (STANOWISKO B; J; D) 

  
2. ROZCIĄGANIE  (STANOWISKO E; F; G) 

  
3. STABILIZACJA  (STANOWISKO A; C; H) 

  
4. KONTROLA POSTURALNA  (STANOWISKO A; E; G) 

  
5. KOORDYNACJA OKO – RĘKA  (STANOWISKO C; F; H) 

  
7. RÓWNOWAGA  (STANOWISKO C; H; I) 

 

  

  
GRUPY ĆWICZEŃ: 
  
1.  TRENING CHODU  

a. spacer po obwodzie   „Ale to już było...” STANOWISKO B 
  

  
I stopień – przejście połowy wyznaczonej trasy we własnym tempie 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 
2) postaraj się przejść połowę wyznaczonej trasy we własnym tempie – podnoś wysoko stopy 

(możesz korzystać z zaplanowanej przerwy). 
  
II stopień – przejście całej wyznaczonej trasy we własnym tempie 
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INSTRUKTAŻ: 
1) ustaw się na miejscu startowym; 
2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) we własnym tempie – podnoś 

wysoko stopy (możesz korzystać z zaplanowanych przerw). 
  
III stopień – przejście całej wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 
2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) – zrób to jak najszybciej, podnoś 

wysoko stopy (staraj się nie korzystać z zaplanowanej przerwy). 
  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

  
Ćwiczenie ma na celu szeroko zakrojoną stymulację układu proprioceptywnego poprzez 

oddziaływanie bodźców na zmysł węchu, wzroku, równowagi. W niektórych przypadkach ścieżka 

pozwoli zintegrować bodźce dochodzące do ciała, szczególnie te, z których przetwarzaniem ma się 

trudność. Np. osoba po przebytym udarze mózgu, która wykazuje nadwrażliwość na zapachy 

pojawiające się w jej otoczeniu zostanie terapeutycznie wyeksponowana na drażniące bodźce. W 

ciepłych miesiącach trasa jak ta, w założeniu będzie dostępna bez konieczności zakładania obuwia tak, 

by umożliwić zbieranie informacji proprioceptywnych przez jak największą powierzchnię stopy. 

Pośrednio ćwiczenie będzie oddziaływać na mięśnie głębokie tułowia i wyzwala budowanie strategii 

równoważnych ze względu na przemieszczanie się po nierównym podłożu.  
Ćwiczenie obejmuje także trening długości i wysokości kroku, co ma istotne znaczenie szczególnie w 

przypadku osób zmagających z ograniczeniami wynikającymi z choroby |Parkinsona. Trening chodu 

pozwala takim osobom na zahamowanie, w pewnym stopniu, patologicznych procesów i 

wypracowanie niezbędnych kompensacji. Dzięki temu, możliwe jest odsunięcie w czasie 

charakterystycznego szurającego chodu (maksymalne skrócenie kroku i obawa przed oderwaniem 

stopy od podłoża).  
  

  

  

b. spacer po zmieniającym się podłożu „Czerwone jagody wpadają do wody...” 

STANOWISKO J  
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I stopień – przejście określonego dystansu 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 
2) postaraj się przejść wyznaczoną trasę we własnym tempie (możesz korzystać z 

zaplanowanej przerwy). 
  
II stopień – przejście określonego dystansu stopa za stopą 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 
2) postaraj się przejść wyznaczoną trasę we własnym tempie (możesz korzystać z 

zaplanowanych przerw); 
3) staraj się ustawiać stopę za stopą. 

  
III stopień – przejście określonego dystansu stopa za stopą w jak najkrótszym czasie 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 
2) postaraj się przejść wyznaczoną trasę jak najszybciej (staraj się nie korzystać z 

zaplanowanej przerwy); 
3) staraj się ustawiać stopę za stopą. 

  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu stymulację układu proprioceptywnego poprzez oddziaływanie bodźców w 

postaci zmieniającej się dynamicznie faktury podłoża. W ciepłych miesiącach trasa jak ta, w założeniu 

będzie dostępna bez konieczności zakładania obuwia tak, by umożliwić zbieranie informacji 

proprioceptywnych przez jak największą powierzchnię stopy. Tym samym ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. W trzecim wariancie włączony zostaje dodatkowo stresor w 
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postaci stopera, który może wywołać u użytkownika poziom stresu porównywalny z tym, który 

występuje w przypadku konieczności przejścia przez przejście dla pieszych na ruchliwej jezdni.  

  

c. spacer po pochylni „Szczęśliwej drogi już czas...”  STANOWISKO D 
  

  

  
I stopień – przejście połowy wyznaczonej trasy we własnym tempie 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 
2) postaraj się przejść połowę wyznaczonej trasy we własnym tempie (możesz korzystać z 

zaplanowanej przerwy). 
  

II stopień – przejście całej wyznaczonej trasy we własnym tempie 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 
2) postaraj się przejść wyznaczoną trasę (lub więcej) we własnym tempie (możesz korzystać z 

zaplanowanych przerw). 
  

III stopień – przejście całej wyznaczonej trasy w jak najkrótszym czasie 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 
2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) – zrób to jak najszybciej (staraj się 

nie korzystać z zaplanowanej przerwy); 
3) staraj się ustawiać stopę za stopą. 
  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu stymulację układu proprioceptywnego poprzez oddziaływanie bodźców w 

postaci zmieniającej się dynamicznie faktury podłoża. W ciepłych miesiącach trasa jak ta, w założeniu 

będzie dostępna bez konieczności zakładania obuwia tak, by umożliwić zbieranie informacji 

proprioceptywnych przez jak największą powierzchnię stopy. Tym samym ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 
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głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. W trzecim wariancie włączony zostaje dodatkowo stresor w 

postaci stopera, który może wywołać u użytkownika poziom stresu porównywalny z tym, który 

występuje w przypadku konieczności przejścia przez przejście dla pieszych na ruchliwej jezdni, co 

dodatkowo potęguje dobiegający hałas. 

  

  
STOPNIE TRUDNOŚCI: 

  
I – 2 próby: 1,5 min. aktywności + 2 min. odpoczynku między seriami; 
II – 3 próby: 1 min. aktywności + po 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami; 
III – 2 próby: 2 min. aktywności + 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami. 
2) ROZCIĄGANIE 
  

  

a. rozciąganie łydek stojąc na lince „Daj mi nogę, daj mi nogę...”  STANOWISKO E 
  

  
INSTRUKTAŻ: 
1) stań na lince i oprzyj rozłożone dłonie na dostępnej platformie; 
2) nie odchylając tułowia, wykonaj wspięcie na palce – jednocześnie obciążaj dłonie (utrzymaj 

pozycję 5 sek.); 
3) powoli opuszczaj maksymalnie pięty do podłoża (utrzymaj pozycję 5 sek.); 
4) wykonaj opisaną sekwencję kilka razy w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanych 

przerw). 
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Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

W przypadku użytkowników ze spastycznym napięciem kończyny górnej, ćwiczenie pomaga 

rozluźnić zginacze poprzez obciążenie i aktywizację prostowników – zjawisko obciążania. Przyczynia 

się to do podniesienia komfortu i zwiększa możliwości ruchów precyzyjnych/manipulacyjnych ręki. 

To samo ćwiczenie wpływa także na stabilizację i wzmocnienie obręczy barkowej oraz mięśni 

kończyn górnych. Ruch wspięcia na palce wprowadza element treningu przebiegającego z fazą 

ekscentrycznego hamowania mięśni trójgłowych łydek. Prowadzi to do uelastycznienia tych mięśni 

razem ze ścięgnem Achillesa (brak elastyczności ścięgna jest jedną z głównych przyczyn 

podwyższonego ryzyka upadków osób starszych). Jednocześnie jest to bardzo dobre ćwiczenie dla 

użytkowników zmagających się z problemem opadającej stopy (udar, stwardnienie rozsiane). Istotą 

zadania jest mobilizacja stopy do ruchu przetaczania. Odbywa się to poprzez ruch wspięcia na 

palcach. Jest to istotny element w przebiegu prawidłowego wzorca chodu, szczególnie w pierwszych 

fazach – oderwania pięty od podłoża, przetaczania i odbicia.  

 

  

b. rozciąganie mięśni kulszowo – goleniowych z podparciem rąk „Dół do góry, góra do 

dołu...”  STANOWISKO F 
  

  

  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do wierszownika, rozłóż stopy na szerokość bioder, wyprostuj kolana; 
2) wyciągnij ręce przed siebie i przekładaj dłonie tak, aby zejść jak najniżej do skłonu; 

3) wykorzystując tę samą technikę postaraj się wrócić do pozycji wyjściowej; 
4) wykonaj ćwiczenie kilka razy w dostępnym czasie (możesz korzystać z 

zaplanowanych przerw). 
  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie polega na rozciąganiu łydek w pozycji skłonu w przód, ze zmieniającym się położeniem 

dłoni. Celem zadania jest odwrócenie uwagi od wykonywanego stretchingu przy pomocy bodźców 

poznawczych (docelowo na płytkach mogą znajdować się np. sylaby, które użytkownik będzie miał za 

zadanie połączyć w słowo, układając na odpowiednich płytkach prawa i lewą dłoń). Ćwiczenie ma na 
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celu poprawę elastyczności mięśni brzuchatych i płaszczkowatych łydek, co  bezpośrednio przekłada 

się na szybkość i swobodę w lokomocji. Dla seniorów rozciąganie łydek wpływa bezpośrednio na 

elastyczność ścięgna Achillesa, które z wiekiem traci swoje właściwości, co jest jedną z głównych 

przyczyn zwiększenia ilości upadków osób starszych. W pewnym stopniu zadania wpływa także na 

mechanizmy równoważne (konieczne są odpowiednie strategie motoryczne, pozwalające na stabilne 

utrzymanie  nowo osiągniętej pozycji). Ćwiczenie pozwala również na docieranie jak największej 

ilości bodźców proprioceptywnych do powierzchni dłoni oraz wymusza jej otwarcie i obciążenie 

(ważny element w przypadku osób z niedowładem połowiczym, które zmagają się ze spastyką 

kończyny górnej). 
  

  

  

c. rozciąganie mięśni kulszowo – goleniowych w wykroku „Panie szofer 

gazu...”  STANOWISKO G 
  

  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań z tyłu ławki, twarzą do oparcia; 
2) ułóż ręce stabilnie na oparciu; prawą nogę zgiętą w kolanie (ok. 90° ) ustaw w wykroku; 
3) lewą nogę ustaw maksymalnie w zakroku; 
4) opuść nisko biodra; 
5) na zmianę unoś lewą nogę na palcach i dociągaj piętę do podłoża – rób to powoli, utrzymuj 

przez chwilę pozycję końcową; 
6) w drugiej serii wykonaj ćwiczenie na drugą nogę (staraj się nie korzystać z zaplanowanych 

przerw). 
  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

  
Ćwiczenie ma na celu uelastycznienie mięśni kończyn dolnych – szczególnie łydek. Dla seniorów 

rozciąganie łydek wpływa bezpośrednio na elastyczność ścięgna Achillesa, które z wiekiem traci 

swoje właściwości, co jest jedną z głównych przyczyn zwiększenia ilości upadków osób 

starszych.  Dla osób z niedowładem połowiczym (udar, stwardnienie rozsiane) rozciąganie – 

mobilizacja łydek przenosi się na poprawienie komfortu funkcjonowania, a także na poprawę jakości 
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chodu i tym samym zmniejszenie ryzyka upadków.  Dodatkowo wprowadzona została mobilizacja 

stopy do ruchu przetaczania. Jest to bardzo istotny element w przebiegu prawidłowego wzorca chodu, 

szczególnie w pierwszych fazach – oderwania pięty od podłoża, przetaczania i odbicia. 
  

  
STOPNIE TRUDNOŚCI: 

  
I – 2 próby: 1,5 min. aktywności + 2 min. odpoczynku między seriami; 
II – 3 próby: 1 min. aktywności + po 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami; 
III – 2 próby: 2 min. aktywności + 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami. 
  

  
3) STABILIZACJA  
  
a) stabilizacja kolana w rozkroku  „W murowanej piwnicy tańcowali 

zbójnicy...”  STANOWISKO A 
  

  
I stopień – rozkrok na szerokość bioder z dostawieniem nogi 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań pomiędzy barierkami i chwyć się poręczy jeśli to konieczne; 
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2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 

3) lewą nogę wysuń w bok na szerokość bioder i dostaw ją z powrotem; 

4) w pierwszej serii powtarzaj ćwiczenie na prawą, w drugiej na lewą nogę. 

  
II stopień – rozkrok większy niż na szerokość bioder z dosunięciem nogi 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań pomiędzy barierkami i chwyć się poręczy jeśli to konieczne; 

2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 

3) lewą nogę wysuń w bok ( dalej niż na szerokość bioder) i dosuń ją z powrotem po podłożu; 

4) w pierwszej serii powtarzaj ćwiczenie na prawą, w drugiej na lewą nogę. 

  

III stopień – maksymalny rozkrok z dosunięciem nogi opartej na palcach 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań pomiędzy barierkami, ręce oprzyj na biodrach; 

2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 

3) lewą nogę wysuń maksymalnie w bok i dosuń ją z powrotem po podłożu – podczas tego 

ruchu pięta powinna być uniesiona; 

4) w pierwszej serii powtarzaj ćwiczenie na prawą, w drugiej na lewą nogę. 

  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening naprzemiennej pracy koncentrycznej i ekscentrycznej mięśni kończyn 

dolnych, szczególnie mięśni czworogłowych uda oraz grupy mięśni kulszowo – goleniowych. Ta 

naprzemienna aktywność wykorzystywana jest w prawidłowym wzorcu chodu. Ponadto prowadzi do 

odzyskania/utrzymania na stałym poziomie stabilizacji oraz ekscentrycznej kontroli mięśni, które 

warunkują z kolei kontrolę prędkości wykonywanego ruchu i zapobiegają uderzaniu stopą o podłoże 

podczas schodzenia po schodach – pozwala to na wyhamowanie ruchu. Trening ma na celu poprawę 

wytrzymałości mięśni oraz poprawę jakości chodu (także po schodach), aby czynność ta odbywała się 

w sposób pewny i efektywny – bez patologicznego przeprostu w kolanie w przypadku osób z 

niedowładem połowiczym.  

 

 
b) stabilizacja kolana z użyciem ograniczonej powierzchni podparcia  „Pośród lasów, pośród 

łąk...” STANOWISKO C  
  



 

 

 
 
Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej 

 

 

Katedra Kształtowania 
Środowiska 

Mieszkaniowego  

Ścieżka moto-sensoryczna 
 

 
161 

 

  

  
I stopień -  próba przeniesienia ciężaru ciała z jednej nogi na drugą, stojąc na pieńkach o wysokości 

ok. 10cm 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) wejdź na dwa najniższe pieńki, lekko zegnij kolana, ustabilizuj się – jeśli to konieczne, 

skorzystaj z dodatkowej pomocy np. kijek; 
2) postaraj się przenosić ciężar ciała z prawej strony na lewą – bez odrywania stóp, rób to 

powoli; 
3) utrzymaj przez chwilę końcową pozycję (możesz korzystać z zaplanowanej przerwy). 

  
II stopień – próba utrzymania ciężaru ciała na jednej nodze, stojąc na pieńku o wysokości ok. 20 cm 
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INSTRUKTAŻ: 

1)  stań dwoma nogami na pieńku o wysokości ok. 20 cm, ustabilizuj się – jeśli to konieczne, 

skorzystaj z dodatkowej pomocy np. kijek; 
2) spróbuj stanąć na jednej nodze lekko ugiętej w kolanie – druga noga lekko uniesiona w bok 

(jeśli jesteś po udarze, chorujesz na SM itp. powinna to być chora/słabsza noga, w 

przeciwnym wypadku – wykonaj ćwiczenie po kilka razy na każdą nogę); 
3) utrzymaj przez chwilę osiągniętą pozycję (możesz korzystać z zaplanowanych przerw). 

  

  

 
III stopień – próba utrzymania ciężaru ciała na jednej nodze z obniżeniem drugiej nogi, stojąc na 

pieńku o wysokości ok. 40 cm. 
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INSTRUKTAŻ: 

1)  stań dwoma nogami na pieńku o wysokości ok. 35 cm, ustabilizuj się; 
2) spróbuj stanąć na jednej nodze lekko ugiętej w kolanie – druga noga z tyłu (jeśli jesteś po 

udarze, chorujesz na SM itp. powinna to być chora/słabsza noga, w przeciwnym wypadku – 

wykonaj ćwiczenie po kilka razy na każdą nogę); 
3) staraj się powoli obniżać nogę ułożoną z tyłu (palce skieruj w dół) i wracać do pozycji 

wyjściowej; 
4) utrzymaj przez chwilę osiągniętą pozycję (możesz korzystać z zaplanowanej przerwy). 

  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie mocno oddziałuje na mechanizmy stabilizacyjne kolana, które przekładają się na swobodne 

i pewne wykonywanie takich czynności jak: chodzenie po schodach, wstawanie i siadanie, 

przechodzenie do klęku. Ćwiczenie oddziałuje na układ posturalny, a więc tym samym wpływa na 

poprawę równowagi. W wariancie ćwiczenie obejmuje trening naprzemiennej pracy koncentrycznej i 

ekscentrycznej mięśni kończyn dolnych, szczególnie mięśni czworogłowych uda oraz grupy mięśni 

kulszowo - goleniowych. Prowadzi to do odzyskania/utrzymania na stałym poziomie ekscentrycznej 

kontroli mięśni, które warunkują z kolei kontrolę prędkości wykonywanego ruchu.  
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c. wstawanie i siadanie na ławce  „Gościu siądź pod mym liściem...” STANOWISKO G 
  

  
I stopień – wstawanie i siadanie z pomocą kijka wyciągniętego przed siebie 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź na ławce i weź do ręki stojący obok kijek; 

2) ustaw stopy na szerokość bioder, siedź stabilnie, bez oparcia; 

3) staw kijek przed sobą (między stopami) i wstań powoli trzymając go oburącz; 

4) spróbuj utrzymać równowagę w nowo osiągniętej pozycji; 

5) po kilku sekundach usiądź powoli z powrotem na ławce; 
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6) wykonuj ćwiczenie w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanej przerwy). 

  
II stopień – wstawanie i siadanie (kijek umieszczony z boku) 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź na ławce i weź do ręki stojący obok kijek; 

2) ustaw stopy na szerokość bioder, siedź stabilnie, bez oparcia; 

3) trzymaj kijek po swojej słabszej stronie i wstań powoli (jeśli niedowład uniemożliwia Ci 

skuteczny chwyt, przełóż kijek do drugiej reki); 

4) spróbuj utrzymać równowagę w nowo osiągniętej pozycji; 

5) po kilku sekundach usiądź powoli z powrotem na ławce; 

6) jeśli nie odczuwasz, że któraś ze stron jest słabsza, wykonaj ćwiczenie najpierw na jedną, 

następnie na drugą stronę; 

7) wykonuj ćwiczenie w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanych przerw). 

  
III stopień – półprzysiad 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź na ławce i wyciągnij wyprostowane ręce przed siebie, spleć palce rąk; 

2) ustaw stopy na szerokość bioder, siedź stabilnie, bez oparcia; 

3) pochyl się lekko do przodu i wstań powoli; 

4) spróbuj utrzymać równowagę w nowo osiągniętej pozycji; 

5) po kilku sekundach powoli opuszczaj biodra w dół, ale nie siadaj na ławce; 

6) wybij się w górę; 

7) powoli powtarzaj ćwiczenie w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanej 

przerwy). 

  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening naprzemiennej pracy koncentrycznej i ekscentrycznej mięśni kończyn 

dolnych, szczególnie mięśni czworogłowych uda oraz grupy mięśni kulszowo - goleniowych. Jest 

to  bardzo istotny element wszystkich aktywnościach związanych z przechodzeniem do lub z pozycji 

siedzącej. Prowadzi do odzyskania/utrzymania na stałym poziomie ekscentrycznej kontroli mięśni, 

które warunkują z kolei kontrolę prędkości wykonywanego ruchu. Technika ta ma na celu poprawę 

wytrzymałości mięśni oraz częste powtarzanie funkcjonalnej strategii adaptacyjnej, tak, aby zadanie 

było wykonywane w sposób pewny i efektywny.  

Użycie kija, zapewnia dodatkowy punkt podparcia i stabilizację, dzięki której zadanie może zostać 

wykonane pewniej i bez obawy upadku. Umieszczenie kijka po stronie słabszej/niedowładnej 

spowoduje także zwiększenie obciążenia tej strony. Jest to pożądany efekt w przebiegu jej 

wzmacniania. Użytkownik będzie asekuracyjnie przenosił ciężar ciała na stronę, po której znajduje się 
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kijek i obciążał ją. Jest to zabieg odwrotny do patologicznego odciążania słabszej/niedowładnej 

połowy ciała. 

  

  
STOPNIE TRUDNOŚCI: 

  
I – 2 próby 1,5 min. aktywności + 2 min. odpoczynku między seriami; 
II – 3 próby: 1 min. aktywności + po 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami; 
III – 2 próby: 2 min. aktywności + 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami. 
  

  

  

 
4) KONTROLA POSTURALNA  
  

a. kontrola stawu skokowego „Czy umie Pani czaczę?...”  STANOWISKO A 

  
 

I stopień – wykrok z asekuracją między barierkami 
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INSTRUKTAŻ: 
1) stań pomiędzy barierkami i chwyć się poręczy jeśli to konieczne; 
2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 
3) lewą nogę przekładaj w przód (tak, aby stanąć na pięcie); 
4) w drugiej serii powtórz ćwiczenie na drugą nogę; 
5) wykonaj ćwiczenie w dostępnym czasie  (możesz korzystać z zaplanowanej przerwy). 
  

II stopień – wykrok i zakrok z asekuracją między barierkami 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań pomiędzy barierkami i chwyć się poręczy jeśli to konieczne; 
2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 
3) lewą nogę przekładaj na zmianę w przód (tak, aby stanąć na pięcie) i w tył (tak, aby stanąć 

na palcach); 
4) w drugiej serii powtórz ćwiczenie na drugą nogę; 
5) wykonaj ćwiczenie w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanych przerw). 

  
III stopień – wykrok, rozkrok i zakrok bez asekuracji 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań pomiędzy barierkami i chwyć się poręczy jeśli to konieczne; 
2) prawą nogę lekko zegnij w kolanie – tak, aby kolano nie wyprzedzało palców stopy; 
3) lewą nogę przekładaj na zmianę w przód (tak, aby stanąć na pięcie), w bok i w  tył (tak, aby 

stanąć na palcach); 
4) w drugiej serii powtórz ćwiczenie na drugą nogę; 
5) wykonaj ćwiczenie w dostępnym czasie (staraj się nie korzystać z zaplanowanej przerwy). 

  
 Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu uzyskania lepszej stabilizacji nogi podporowej. Efekt uzyskuje się poprzez 

obciążanie ugiętego kolana. Dodatkowym wypracowywanym elementem jest równowaga ze względu 

na moment przejściowy, w którym użytkownik jest zmuszony do chwilowego utrzymania, pozycji 

stojąc na jednej nodze (konieczne są odpowiednie strategie motoryczne, pozwalające na stabilne 

utrzymanie  nowoosiągniętej pozycji). W przypadku użytkowników ze spastycznym napięciem 

kończyny dolnej, ćwiczenie pomaga rozluźnić zginacze podeszwowe stopy przez obciążenie kończyny 

i aktywizację prostowników.  

 

  

b. kontrola dynamiczna „Gdyby kózka nie skakała...”  STANOWISKO E 
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I stopień – przestępowanie z nogi na nogę w przód i w tył 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do platformy, wyciągnij ręce przed siebie i chwyć się jej oburącz; 

2) ułóż prawą nogę w wykroku, a lewą nogę w zakroku (utrzymuj ugięte kolana); 

3) spróbuj zmienić pozycję – lewa noga w tył, prawa noga w przód (utrzymuj ugięte kolana); 

4) powtarzaj ćwiczenie w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanej przerwy). 

  
II stopień – przeskakiwanie z nogi na nogę w przód i w tył 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do platformy, wyciągnij ręce przed siebie i chwyć się jej oburącz; 

2) ułóż prawą nogę w wykroku, a lewą nogę w zakroku (utrzymuj ugięte kolana); 

3) spróbuj dynamicznie zmienić pozycję – skacz: lewa noga w tył, prawa noga w przód 

(utrzymuj ugięte kolana); 

4) powtarzaj czynność w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanych przerw). 
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III stopień - przeskakiwanie z nogi na nogę w przód i w tył na podwyższeniu 
  

  

INSTRUKTAŻ: 

1) stań przodem do platformy, wyciągnij ręce przed siebie i chwyć się jej oburącz; 

2) ułóż prawą nogę w wykroku na dostępnej lince, a lewą nogę w zakroku na ziemi (utrzymuj 

ugięte kolana); 

3) spróbuj dynamicznie zmienić pozycję – skacz: lewa noga w tył, prawa noga w przód 

(utrzymuj ugięte kolana); 

4) powtarzaj czynność w dostępnym czasie (możesz korzystać z zaplanowanych przerw). 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie ma na celu poprawę elastyczności mięśni oraz upłynnienie naprzemiennego ruchu kończyn 

dolnych wykorzystywanego podczas chodu. Efekt wykonywanego zadania pośrednio przekłada się na 

szybkość i swobodę w lokomocji. Ponadto użytkownik pozostaje w równoważnie najtrudniejszej 
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pozycji – wychwiania następują w płaszczyźnie czołowej. Dynamicznie zmieniające się ułożenie nóg 

wymusza szybką reakcję stabilizacyjną kończyn dolnych, co sprzyja automatyzacji kontroli kolana. 

Ma to szczególne znaczenie w przypadku użytkowników obciążonych skutkami udaru lub 

stwardnienia rozsianego, którzy w większości zmagają się z problemem braku stabilizacji kolana.  

 

c. kontrola lateralna „Prawy do lewego...”  STANOWISKO G 
  

  
I stopień – zainicjowanie ruchu zakładania nogi na nogę 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź na ławce, nie korzystaj z oparcia; 
2) ułóż stopy na podłożu - na szerokość bioder, podeprzyj się rękoma po bokach; 
3) staraj się zainicjować ruch zakładania nogi na nogę tak, aby przenieść ciężar ciała na stronę, 

w którą wykonujesz ruch; 

4) powtarzaj ćwiczenie w dostępnym czasie (korzystaj z zaplanowanej przerwy); 
5) jeśli jesteś po udarze, chorujesz na SM itp. powinieneś zawsze przenosić ciężar ciała na 

słabszą/chorą nogę, w przeciwnym wypadku w drugiej serii wykonuj ćwiczenie na drugą 

stronę. 
  

II stopień – zakładanie nogi na nogę 
  
INSTRUKTAŻ: 
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1) usiądź na ławce, nie korzystaj z oparcia; 
2) ułóż stopy na podłożu - na szerokość bioder, podeprzyj się rękoma po bokach; 
3) staraj się zakładać nogę na nogę tak, aby przenieść ciężar ciała na stronę, w którą 

wykonujesz ruch; 
4) powtarzaj ćwiczenie w dostępnym czasie (korzystaj z zaplanowanej przerwy); 
5) jeśli jesteś po udarze, chorujesz na SM itp. powinieneś zawsze przenosić ciężar ciała na 

słabszą/chorą nogę, w przeciwnym wypadku w drugiej serii wykonuj ćwiczenie na drugą 

stronę. 
  
III stopień – zakładanie nogi na nogę (udo cały czas w powietrzu) 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź na ławce, nie korzystaj z oparcia; 
2) ułóż stopy na podłożu - na szerokość bioder, podeprzyj się rękoma po bokach; 
3) staraj się zakładać nogę na nogę tak, aby przenieść ciężar ciała na stronę, w którą 

wykonujesz ruch, ale nie opuszczaj przy tym uda; 

4) powtarzaj ćwiczenie w dostępnym czasie (korzystaj z zaplanowanej przerwy); 

5) jeśli jesteś po udarze, chorujesz na SM itp. powinieneś zawsze przenosić ciężar ciała na 

słabszą/chorą nogę, w przeciwnym wypadku w drugiej serii wykonuj ćwiczenie na drugą 

stronę. 

 

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 
Ćwiczenie ma na celu przenoszenie ciężaru ciała na jedną, a następnie na drugą stronę. W ćwiczeniu 

zostaje wykorzystany wzorzec PNF (zgięcie – przywiedzenie - rotacja zewnętrzna). Kombinacja tych 

ruchów w codziennym życiu wykorzystywana jest m.in. w prawidłowym wzorcu chodu czy w ruchu 

kopnięcia piłki. Dodatkowo jest to trening równowagi i strategii kokontrakcji w nowo osiągniętej 

pozycji. Zostaje wykorzystane także zjawisko obciążania. Jest to szczególnie istotne dla 

użytkowników z połowiczym niedowładem (udar, stwardnienie rozsiane) – w tym przypadku 

ćwiczenie wykonywane jest głównie na stronę niedowładną/słabszą. 

  
STOPNIE TRUDNOŚCI: 

  
I – 2 próby: 1,5 min. aktywności + 2 min. odpoczynku między seriami; 
II – 3 próby: 1 min. aktywności + po 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami; 
III – 2 próby: 2 min. aktywności + 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami. 
  

  

 

  
5) KOORDYNACJA OKO-RĘKA 
  

a. spacer z piłką „Do zakochania jeden krok...”  STANOWISKO C 
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I stopień – spacer z piłką w ręce 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) weź do ręki piłkę i ustaw się bokiem do rzędu drewnianych palików; 
2) trzymaj piłkę w dowolnie wybranej ręce i wyciąg ją przed siebie; 
3) idź po piasku wzdłuż wyznaczonego toru – podnoś wysoko stopy, (korzystaj z 

zaplanowanej przerwy); 
4) jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tym samym sposobem na miejsce startu. 

  

  
II stopień – spacer z piłką w ręce licząc od 100 co 7 w dół 
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INSTRUKTAŻ: 

1) weź do ręki piłkę i wejdź na rządek utworzony z drewnianych pali; 
2) trzymaj piłkę w dowolnie wybranej ręce i wyciągnij ją przed siebie; 
3) idź po wyznaczonym torze i jednocześnie licz od 100 co 7 w dół (podnoś wysoko stopy); 
3) jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tym samym sposobem na miejsce startu (możesz korzystać z 

zaplanowanych przerw). 
  

III stopień – spacer z podrzucaniem piłki w ręce, wymieniając przy tym słowo i wymyślając kolejne 

na ostatnią literę poprzedniego 
  
INSTRUKTAŻ: 

1. weź do ręki piłkę i wejdź na rządek utworzony z drewnianych pali; 

2. trzymaj piłkę w dowolnie wybranej ręce i wyciąg ją przed siebie; 

3. idź po wyznaczonym torze i jednocześnie licz od 100 co 7 w dół (podnoś wysoko stopy); 

4. jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tym samym sposobem na miejsce startu (możesz korzystać z 

zaplanowanej przerwy). 

  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening koordynacji oko – ręka, a tym samym chodu i równowagi na nierównym, 

niestabilnym podłożu w postaci piasku oraz drewnianych pali. Ten rodzaj koordynacji odpowiada za 
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prawidłową ocenę odległości i umożliwia planowanie oraz wykonywanie ruchów w sposób dokładny i 

celowy. Podrzucanie i łapanie piłki wykorzystuje mechanizm planowania z wyprzedzeniem oraz 

planowania zwrotnego. Dodatkową trudność stanowi zadanie słowne, które ma na celu odwrócenie 

uwagi od zadania podstawowego, a tym samym przyczyniać się do automatyzacji zdolności 

koordynacyjnych. Ćwiczenie obejmuje także trening długości i wysokości kroku, co ma istotne 

znaczenie szczególnie w przypadku osób zmagających z ograniczeniami wynikającymi z choroby 

|Parkinsona. Trening chodu pozwala takim osobom na zahamowanie, w pewnym stopniu, 

patologicznych procesów i wypracowanie niezbędnych kompensacji. Dzięki temu, możliwe jest 

odsunięcie w czasie charakterystycznego szurającego chodu (maksymalne skrócenie kroku i obawa 

przed oderwaniem stopy od podłoża).  

  

b. odnajdywanie liter umieszczonych na wierszowniku  „Z podróży w podróż, z wiersza w 

wiersz...” STANOWISKO F 
  

  
I stopień – odnajdywanie podanej litery i wskazanie jej poprzez dotknięcie odpowiedniej płytki (w 

przypadku niedowładu ręką słabszą) 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań stabilnie przodem do wierszownika; 
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2) słuchaj uważnie podawanych liter i staraj się odnaleźć je na pulpicie 

wierszownika; 
3) wykonuj ćwiczenie w dostępnym czasie (korzystaj z zaplanowanej przerwy). 

  
II stopień - odnajdywanie podanej litery i wskazanie jej poprzez dotknięcie odpowiedniej płytki - w 

przypadku niedowładu ręką słabszą, (zadanie wykonywane na czas) + ciągłe wypowiadanie na głos 

kolejnych liter alfabetu 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań stabilnie przodem do wierszownika; 
2) słuchaj uważnie podawanych liter i staraj się odnaleźć je na pulpicie 

wierszownika; 
3) dla utrudnienia, w trakcie wykonywanego ćwiczenia, wypowiadaj kolejno litery 

alfabetu; 
3) wykonuj ćwiczenie jak najszybciej (korzystaj z zaplanowanych przerw). 

  
III stopień - odnajdywanie podanej litery i wskazanie jej poprzez dotknięcie odpowiedniej płytki - w 

przypadku niedowładu ręką słabszą, (zadanie wykonywane na czas) + wypowiadanie 3 wyrazów na 

dana literę 
  

  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań stabilnie przodem do wierszownika; 
2) słuchaj uważnie podawanych liter i staraj się odnaleźć je na pulpicie 

wierszownika; 
3) dla utrudnienia, w trakcie wykonywanego ćwiczenia, wypowiadaj 3 wyrazy na 

podaną literę; 
3) wykonuj ćwiczenie jak najszybciej (korzystaj z zaplanowanej przerwy). 

  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening koordynacji oko – ręka. Ten rodzaj koordynacji odpowiada za 

prawidłową ocenę odległości i umożliwia planowanie oraz wykonywanie ruchów w sposób dokładny i 

celowy. Dodatkową trudność stanowi zadanie słowne, które ma na celu odwrócenie uwagi od zadania 

podstawowego, a tym samym przyczyniać się do automatyzacji zdolności koordynacyjnych. Zadanie 

posiada także cechy sensoryczne. Tłoczone płytki z literami oddziałują na receptory znajdujące się na 

powierzchni dłoni. Docelowo płytki mogą zostać wykonane z różnych surowców tak, aby stymulacja 

była bardziej różnorodna.  

  

 
c) slalom z butelką wody w ręku  „Nie ma, nie ma wody na pustyni...” STANOWISKO H 
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I stopień – przejście slalomem z butelką wody w ręce 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań na początku wyznaczonej trasy; 
2) weź do wybranej ręki butelkę i ułóż ją poziomo w dłoni; 
3) jeśli dasz radę, wyciągnij rękę przed siebie i przejdź wyznaczony slalom; 
3) wykonuj ćwiczenie we własnym tempie (korzystaj z zaplanowanej przerwy); 
4) jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tą samą trasą do miejsca startu. 
  

II stopień – przejście slalomem z butelką wody w ręce stawiając stopę za stopą 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań na początku wyznaczonej trasy; 
2) weź do wybranej ręki butelkę i ułóż ją pionowo w dłoni; 
3) jeśli dasz radę, wyciągnij rękę przed siebie i przejdź wyznaczony slalom stawiając 

stopę za stopą; 
3) wykonuj ćwiczenie we własnym tempie (korzystaj z zaplanowanych przerw). 

4) jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tą samą trasą do miejsca startu. 
  

III stopień – przejście slalomem z butelką wody w ręce stawiając stopę za stopą (zadanie 

wykonywane na czas) + wymienianie słów z wylosowanej kategorii 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) stań na początku wyznaczonej trasy; 
2) weź do wybranej ręki butelkę i ułóż ją pionowo w dłoni; 
3) jeśli dasz radę, wyciągnij rękę przed siebie i przejdź wyznaczony slalom stawiając 

stopę za stopą; 
3) wykonuj ćwiczenie jak najszybciej (staraj się nie korzystać z zaplanowanej 

przerwy); 
4) dla utrudnienia, w trakcie wykonywanego ćwiczenia, wymieniaj słowa z 

wylosowanej kategorii; 
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 5)  jeśli wystarczy Ci czasu, wróć tą samą trasą do miejsca startu. 
  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening koordynacji oko – ręka, a tym samym chodu i równowagi na nierównym, 

niestabilnym podłożu w postaci żwiru. Ten rodzaj koordynacji odpowiada za prawidłową ocenę 

odległości i umożliwia planowanie oraz wykonywanie ruchów w sposób dokładny i celowy. 

Kontrolując ułożenie butelki, użytkownik wykorzystuje mechanizm planowania z wyprzedzeniem 

oraz planowania zwrotnego. Dodatkową trudność stanowi zadanie słowne, które ma na celu 

odwrócenie uwagi od zadania podstawowego, a tym samym przyczyniać się do automatyzacji 

zdolności koordynacyjnych.  
  

STOPNIE TRUDNOŚCI: 
  
I – 2 próby: 1,5 min. aktywności + 2 min. odpoczynku między seriami; 
II – 3 próby: 1 min. aktywności + po 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami; 
III – 2 próby: 2 min. aktywności + 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami. 
  

 
6) RÓWNOWAGA 
  

a. spacer po pieńkach różnej wysokości „Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę...” 

STANOWISKO C 
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I stopień – próba utrzymania równowagi na ograniczonej powierzchni podparcia 
  
INSTRUKTAŻ: 

1. wejdź na jeden z najniższych słupków, ustabilizuj się; 

2. zamknij oczy i staraj się utrzymać równowagę (korzystaj z wyznaczonej przerwy). 

  
II stopień – próba przejścia po rządku słupków różnej wysokości 
  
INSTRUKTAŻ: 

1. ustaw się na początku wyznaczonej trasy składającej się z drewnianych słupków; 

2. postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) - we własnym tempie (możesz 

korzystać z zaplanowanych przerw). 

  
III stopień – próba przejścia po słupkach różnej wysokości z zamkniętymi oczami 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na początku wyznaczonej trasy składającej się z drewnianych słupków; 
2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) – zrób to jak najszybciej 

(staraj się nie korzystać z zaplanowanych przerw); 
3) podczas ćwiczenia staraj się mieć zamknięte oczy. 
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Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na niestabilnym podłożu. Ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. Wykonanie zadania z zamkniętymi oczami stanowi dodatkowy 

element utrudnienia poprzez wyłączenie informacji wzrokowych o położeniu ciała w przestrzeni. 

  
STOPNIE TRUDNOŚCI: 

  
I – 2 próby: 1,5 min. aktywności + 2 min. odpoczynku między seriami; 
II – 3 próby: 1 min. aktywności + po 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami; 
III – 2 próby: 2 min. aktywności + 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami. 
  

  

b. spacer po żwirku między pieńkami „O mnie się nie martw, ja sobie radę dam...” 

STANOWISKO H 
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I stopień – przejście wyznaczonej trasy 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym; 
2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę we własnym tempie (możesz korzystać z 

zaplanowanej przerwy). 
  
II stopień – przejście wyznaczonej trasy tyłem 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym (tyłem do kierunku ruchu); 
2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) - we własnym tempie (możesz 

korzystać z zaplanowanych przerw). 
  
III stopień– przejście wyznaczonej trasy tyłem na czas 
  
INSTRUKTAŻ: 

1) ustaw się na miejscu startowym (tyłem do kierunku ruchu); 
2) postaraj się przejść całą wyznaczoną trasę (lub więcej) – zrób to jak najszybciej (możesz 

korzystać z zaplanowanej przerwy). 
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Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie obejmuje trening chodu i równowagi na niestabilnym podłożu. Ćwiczenie wpływa na 

poprawę stabilności tułowia poprzez aktywację mięśni antygrawitacyjnych, posturalnych, mięśni 

głębokich tułowia, czyli te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji 

równoważnych i poprawę czucia głębokiego w ujęciu globalnym. Zadanie sprzyjać będzie poprawie 

kokontrakcji czyli zdolności do dowolnego napinania mięśni antagonistów (prostowników i zginaczy) 

tak, aby utrzymać stan równowagi. Dodatkowo drugi i trzeci wariant, o potencjalnie większym stopniu 

trudności, toruje prawidłowe ułożenie stopy podczas chodu. Odwrócenie sytuacji (chodzenie tyłem) – 

wpływa korzystnie na wzorzec chodu, szczególnie w pierwszych fazach – oderwania pięty od podłoża, 

przetoczenia stopy i odbicia.  
  

c. ćwiczenie z ruchomą belką „10 w skali Beauforta!...”  STANOWISKO I 
  
I stopień – próba utrzymania równowagi siedząc na ruchomej belce 

  
INSTRUKTAŻ: 

1) usiądź stabilnie na ruchomej belce (stopy rozłożone na szerokość bioder, oparte o 

podłoże, dłonie w miarę możliwości ułożone na biodrach); 
2) postaraj się utrzymać w tej pozycji równowagę - nie odchylaj tułowia (możesz 

korzystać z zaplanowanej przerwy). 
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II stopień – próba utrzymania równowagi stojąc na ruchomej belce z zamkniętymi oczami 

  
INSTRUKTAŻ: 

1) wejdź na ruchomą belkę; 
2) postaraj się jak najdłużej utrzymać równowagę (możesz korzystać z zaplanowanych 

przerw); 
3) w drugiej serii ćwiczenia spróbuj utrzymać równowagę z zamkniętymi oczami. 

  

 
III stopień – przejście po ruchomej belce bokiem 
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INSTRUKTAŻ: 

1) wejdź na ruchomą belkę; 
2) postaraj się utrzymać równowagę i przejść po belce (staraj się nie korzystać z 

zaplanowanej przerwy); 
3) staraj się iść bokiem 

  

Opis działania, funkcja i cel zastosowania: 

Ćwiczenie oddziałuje na układ posturalny, a więc tym samym wpływa na poprawę równowagi. 

Podczas tego zadania aktywowane zostają mięśnie antygrawitacyjne, mięśnie głębokie tułowia, czyli 

te struktury, które bezpośrednio odpowiadają za wzbudzanie reakcji równoważnych. Ze względu na 

swoją specyfikę ćwiczenie w możliwie jak najlepszym stopniu oddaje warunki, z którymi osoba 

zależna może spotkać się na co dzień podróżując środkami transportu publicznego. Ćwiczenie ma 

zatem na celu oswojenie użytkownika ze stresującą sytuacją związaną z przemieszczaniem się w 

przestrzeni miejskiej. Ponadto technika przejścia stopa za stopą powoduje wychylenia równowagi w 

płaszczyźnie strzałkowej, która jest równoważnie najtrudniejszą płaszczyzną. 
  

STOPNIE TRUDNOŚCI: 
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I – 2 próby: 1,5 min. aktywności + 2 min. odpoczynku między seriami; 
II – 3 próby: 1 min. aktywności + po 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami; 
III – 2 próby: 2 min. aktywności + 1 min. odpoczynku pomiędzy seriami. 
  

  

  
Plan treningowy zakłada 6 losowo dobranych ćwiczeń z każdej grupy, po 5 min. każde. 
  

7.4.5. Testowany instruktaż 
Instruktaż został utworzony na bazie kolejno zaproponowanych grup ćwiczeniowych. Faza testowa 

wykazała, iż jest on powszechnie zrozumiały, ale do prawidłowego wykonania ćwiczenia potrzebny 

jest kompatybilny materiał audiowizualny. Przy podejmowaniu próby treningu wyłącznie z 

materiałem audio lub wyłącznie z materiałem video, uczestnicy mieli problem z prawidłowym 

odtworzeniem zadania ruchowego. Przy korzystaniu z pełnego oferowanego instruktażu zdarzały się 

pojedyncze, drobne błędy podczas wykonywania ćwiczeń, ale nie rzutowały one na całość.  

 

7.4.6. Aplikacja  
W ramach opracowania aplikacji mobilnej wykonano szereg działań, które między innymi polegały na 

wstępnym badaniu rynku, analizie wymagań oraz ustaleniu organizacji pracy. 

Platformą końcową okazał się system Android, w wersji 5.0 (Lollipop) lub nowszej. Wspierane wersje 

stanowią ponad 85% rynku oraz cechują się wyższą wydajnością oraz lepszą stabilnością od ich 

starszych odpowiedników.  

Na podstawie dostępnych aplikacji na rynku oraz wiedzy powiązanej z projektem ścieżka moto-

sensoryczna przygotowano listę wymagań aplikacji mobilnej. Zadbano o podstawowe 

funkcjonalności, takie jak wyświetlanie instruktażu do ćwiczeń czy umożliwienie podglądu ćwiczenia 

w postaci filmu.  

Dołożono wszelkich starań, aby aplikacja była przystępna dla osób starszych, dlatego skorzystano z 

kontrastowych kolorów oraz przejrzystych komponentów graficznych. Całość została zaprojektowana 

w oparciu o tzw. Material Design Guidelines, stworzonych przez firmę Google, odpowiedzialną za 

rozwój systemu Android. 

 

Lista wymagań prezentuje się następująco: 

 

1. Obsługa ćwiczenia 

○ Zarządzanie trwającym ćwiczeniem (start / stop, mierzenie czasu) 

○ Możliwość rezygnacji z danego ćwiczenia (poddanie się) 

○ Przejście do kolejnego ćwiczenia na ścieżce 
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○ Wyświetlenie piktogramu oraz instruktażu 

○ Dostęp do filmu prezentującego osobę wykonującą ćwiczenie 

 

2. Plan treningowy 

○ Zawiera listę ćwiczeń na ścieżce 

○ Każdy plan jest filtrowany przez stopień trudności 

○ Podsumowanie rezultatów z wykonania planu treningowego 

○ System motywacyjny: proponowanie następnego treningu  

 

3. Test kwalifikacyjny 

○ Składa się z 2 ćwiczeń, gdzie po każdym następuje pomiar rezultatu 

○ Na podstawie rezultatów z ćwiczeń wybór stopnia trudności (łatwy, średni, trudny)  

 

  

 

4. Kalendarz 

○ Zapisywanie informacji o każdym wykonanym treningu 

○ Możliwość zobaczenia statystyk, podsumowania odbytych treningów dla różnych interwałów 

czasowych: tydzień, miesiąc, rok 

 

5. Statystyki 

○ Wykresy oraz grafiki przedstawiające kondycję ćwiczącego 

○ Osobne statystyki dla wszystkich ćwiczeń (agregacja) 

○ Statystyki dostępne dla każdego ćwiczenia osobno 

 

6. Skanowanie kodu QR 

○ Wygenerowanie kodów QR, powiązanych z ćwiczeniami 
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7. Przedstawienie ścieżki 

○ Wyświetlenie miniaturki całej ścieżki 

○ Lista dostępnych ćwiczeń i stanowisk na ścieżce 

 

8. Profil użytkownika 

○ Możliwość zamieszczenia informacji o sobie 

○ Edycja, ustalenie prywatności udostępnianych danych  

 

9. Znajdź partnera 

○ Udostępnienie dodatkowej infrastruktury (architektura klient-serwer) 

○ Implementacja algorytmu do wyszukiwania “podobnych” osób (uwzględnienie wieku, płci, 

częstotliwości treningów) 

 

10. Osiągnięcia 

○ System motywacyjny: lista osiągnięć na podstawie dostępnych ćwiczeń 

○ Wykorzystanie powiadomień push 

 

11. Kilka ścieżek moto-sensorycznych 

○ Obsługa kilku ścieżek moto-sensorycznych w aplikacji, możliwość wyboru 

○ Wsparcie dla lokalizacji 

○ Wyszukiwanie ścieżek po nazwie, ulicy, identyfikatorze 

Projekt graficzny 

Na podstawie powyższych wymagań sporządzono projekt graficzny wykorzystując usługę Marvel 

App, która umożliwia szybkie prototypowanie aplikacji przeznaczonych na system mobilny Android. 

Serwis udostępnia również szereg innych komponentów przydatnych w projektach aplikacji 

webowych, czy też aplikacji przeznaczonych na smartwatche czy TV. 

 

Wymagania posortowano według priorytetu, a projekt zrealizowano dla najbardziej istotnych: 

1. Obsługa ćwiczenia 

2. Plan treningowy 
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3. Test kwalifikacyjny 

4. Kilka ścieżek moto-sensorycznych 

 

W ten sposób powstały projekt jest kompletny oraz zawiera podstawowe funkcjonalności 

umożliwiające: 

● wykonanie ćwiczeń na ścieżce 

● przejście pomiędzy różnymi ścieżkami 

● wybór planu treningowego 

● modyfikację planu treningowego 

● podgląd dostępnych ćwiczeń 

● obsługę ćwiczenia (instruktaż, piktogram, film) 

● test kwalifikacyjny umożliwiający ustalenie stopnia trudności 

 

  

Wybór ścieżki 

 

Po uruchomieniu aplikacji naszym oczom ukazuje się ekran z wyborem ścieżki, którą można zmienić 

za pomocą gestu ”swipe”. Ponadto, ścieżka zmienia się po kliknięciu na obrazek innej, znajdującej się 

na tylnym planie górnej części ekranu. 

Wyborze ścieżki towarzyszy efekt Card Slider, który podmienia informację o jej adresie oraz 

lokalizacji w postaci mapy. 

Po kliknięciu na strzałkę akceptujemy wybór i przechodzimy do kolejnego ekranu. 

 

 

Test kwalifikacyjny 

 

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pokaże nam się ekran z testem kwalifikacyjnym do 

wykonania, dzięki któremu możemy wyznaczyć stopień trudności dla danego użytkownika. Wyniki 

uzyskane z obu ćwiczeń są podstawą do obliczenia stopnia trudności, na podstawie którego będą 

dobierane ćwiczenia na ścieżce. 
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Po wykonaniu testu kwalifikacyjnego aplikacja zapamiętuje uzyskane wyniki, także przy następnym 

jej uruchomieniu ekran z testem kwalifikacyjnym nie pojawia się. Użytkownik ma możliwość 

przystąpienia do testu ponownie (np. po kilku tygodniach ćwiczeń, w celu sprawdzenia się). 

W przypadku, gdy użytkownik nie chce wykonywać ćwiczeń z testu, może go pominąć korzystając z 

dostępnego przycisku.   

Plany treningowe 

 

Ekranem, który pokazuje się po wyborze ścieżki i ewentualnym wykonaniu testu kwalifikacyjnego 

jest lista planów treningowych. Zawierają one informacje o każdym z nich, takie jak: liczba ćwiczeń, 

czas wymaganego do ukończenia. 

Użytkownik z poziomu aplikacji może zarządzać istniejącymi planami oraz tworzyć nowe na 

podstawie dostępnych ćwiczeń na wybranej ścieżce. 

Po kliknięciu w dany plan ukazuje się nam okno ze szczegółami planu treningowego. 

 

 

 

 

Szczegóły planu treningowego 

 

Wybór konkretnego planu treningowego przenosi nas do okna wyświetlającego szczegóły planu. 

W górnej części ekranu znajdują się informacje kontrolne, pomagające oszacować czas wykonania 

planu, ilość wybranych ćwiczeń oraz ich stopień trudności. 

Użytkownik ma możliwość dodania kolejnego ćwiczenia do planu za pomocą przycisku oraz może 

ułożyć ćwiczenia w odpowiadającej mu kolejności. 

  

Lista ćwiczeń 

Widok z listą ćwiczeń stanowi jeden z dwóch głównych widoków aplikacji, między którymi możemy 

przełączać się korzystając z tzw. Bottom Navigation View. 

Na ekranie wyświetlają się wszystkie ćwiczenia dostępne na wybranej ścieżce. Ćwiczenia zostały 

pogrupowane według kategorii: 

● Trening chodu 

● Rozciąganie 
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● Stabilizacja 

● Kontrola posturalna 

● Koordynacja oko-ręka 

● Równowaga 

Po wybraniu ćwiczenia uruchomiony zostaje ekran z jego obsługą, zawierający instruktaż, licznik oraz 

odsyłacz do filmu. 

Obsługa ćwiczenia 

 

Ekran prezentuje informacje na temat wykonywanego ćwiczenia. W większości przypadków 

piktogram okazuje się wystarczającym elementem potrzebnym do wykonania ćwiczenia. Dodatkowo 

dodano możliwość wyświetlenia filmu, który świetnie spisuje się przy bardziej zaawansowanych 

ćwiczeniach. 

Każde ćwiczenie ma określony czas trwania, wraz z przerwami i ilością powtórzeń. Aplikacja 

automatycznie przechodzi przez jego etapy, odliczając czas między nimi. 

Z poziomu obsługi ćwiczenia użytkownik może wstrzymać i wznowić jego wykonywanie, opuścić 

ćwiczenie (poddanie się) oraz przejść do następnego ćwiczenia na ścieżce. 

  

Obsługa ćwiczenia - szczegóły 

 

Ponadto, po rozwinięciu widoku z obsługą ćwiczenia mamy dostęp do instruktażu w formie listy 

punktów. Instruktaż może okazać się potrzebny w przypadku, gdy użytkownik wykonuje ćwiczenie na 

świeżym powietrzu, bez dostępu do internetu i nie może wyświetlić filmu instruktażowego z 

podkładem audio. 

Przyciski znajdujące się w dolnej części ekranu są odpowiedzialne za funkcje: 

● Czerwony - rezygnacja z ćwiczenia 

● Zielony (lub żółty) - wstrzymanie, wznowienie ćwiczenia 

● Niebieski - przejście do następnego ćwiczenia 

 

Poproszono uczestników testujących prototypową ścieżkę senso-motoryczną, o próbę podjęcia 

treningu samodzielnego z użyciem aplikacji. Mimo początkowego zakłopotania, osoby korzystające 

dosyć sprawnie zaczęły posługiwać się dostępnym materiałem, potrafiły zidentyfikować stanowiska 

do ćwiczeń oraz podjąć aktywność wg multimedialnego instruktażu. Prawdopodobnie zadanie było dla 

tych osób o tyle łatwiejsze, że zostały zapoznane już wcześniej ze specyfiką treningu. Nie zgłaszano 
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problemów ze zrozumieniem oferowanych treści, a samą aplikację oceniono jako przejrzystą i 

zachęcającą do korzystania.  

7.5. Metody weryfikujące działanie modelu 
Index Barthel (Zmodyfikowana Skala Barthel) - wykorzystany do ogólnej oceny stopnia 

samodzielności (ew. zmiany w czasie) jako narzędzie stanowiące wstępną ocenę osób kierowanych do 

treningu na ścieżce moto-sensorycznej oraz weryfikujące użyteczność/funkcjonalność całego procesu 

treningowego. Metodologia została opisana w punkcie dotyczącym kryteriów kwalifikacji do 

treningów. Wzór opisanej skali został zamieszczony w załącznikach.  

Test „wstań i idź” (TUG test – the timed „up and go” test) – test polegający na ocenie podstawowych 

funkcji dnia codziennego: przejścia z pozycji siedzącej do stojącej, marszu na krótkim dystansie 

(równym przeciętnej długości przejścia dla pieszych), obrotu o 180 stopni oraz przejścia z pozycji 

stojącej do siedzącej. Zadaniem osoby testowanej było jak najszybsze przejście z pozycji siedzącej na 

krześle (o standaryzowanej wysokości) do pozycji stojącej - dopuszcza się użycie rąk do podparcia. 

Następnie osoba testowana miała za zadanie pokonać krokiem marszowym dystans 3 metrów, 

wykonać zwrot, powrócić do krzesła i ponownie zająć pozycję siedzącą na krześle. Zasadnicza próba 

poprzedzona została opisem słownym i próbnym wykonaniem testu. Test powtórzono 2-krotnie, a czas 

potrzebny na wykonanie zadania odmierzono za pomocą stopera. Pod uwagę wzięto wynik lepszej 

próby. 

Wg standardów osoby sprawne wykonywały test w czasie krótszym lub równym 10 sekund, wynik na 

poziomie 10-19 sekund przemawia za samodzielnością w większości czynności dnia codziennego. 

Wynik w przedziale 20-29 sekund świadczy o częściowo ograniczonej sprawności funkcjonalnej, a 

równy lub większy niż 30 sekund o znacznym jej ograniczeniu. Ponadto w przypadku osób z 

wynikiem powyżej 14 sekund występuje już podwyższone ryzyko upadków.  

Dodatkowo ocenie poddano jakość wykonywanego zadania, która również świadczy o ryzyku 

upadków. Wzór opisanego testu został zamieszczony w załącznikach. 

POMA (Performance Oriented Mobility Assessment) / Tinetti Test 

(POMA-B) – zawiera w sobie 9 cech dotyczących oceny równowagi w siedzeniu, wstawaniu, w 

pozycji stojącej, w obracaniu się i siadaniu. W trakcie wykonywania testu możliwe było do zdobycia 

maksymalnie 16 punktów. 

(POMA G) – zawiera w sobie 7 cech oceniających chód uwzględniając jego zapoczątkowanie, długość 

i wysokość kroku, symetrię kroku, ciągłość chodu, ścieżkę chodu i pozycje ciała. W trakcie 

wykonywania testu możliwe było do zdobycia maksymalnie 12 punktów. 

Za każdą cechę w obydwu testach badany mógł uzyskać 0, 1 lub 2 punkty, przy czym maksymalny 

wynik wynosi 28 punktów.  

Łącząc ze sobą cechy związane z równowagą oraz jakością chodu otrzymano następczo informację o 

ewentualnie występującym ryzyku upadku testowanej osoby.  

Interpretacja przebiega w następujący sposób: 

< 26 punktów wskazuje na istnienie ryzyka upadków 

< 19 punktów oznacza 5-krotnie podwyższone ryzyko upadków 
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Wzór opisanego testu został zamieszczony w załącznikach. 

Clinical Test for Sensory Interaction In Balance (CTSIB) – ocena równowagi w różnych warunkach 

sensorycznych. Test wykorzystany jako narzędzie poglądowe do oceny zdolności równowagi 

statycznej w 6-ciu sytuacjach z wykorzystaniem informacji przedsionkowych i proprioceptywnych. 

Dopuszczalna jest także sytuacja, w której badany upada 2 razy lub więcej. Przyjmuje się wówczas, że 

osoba nie jest w stanie zaadaptować informacji sensorycznych dla kontroli posturalnej. Wzór 

opisanego testu został zamieszczony w załącznikach. 

Motor Assessment Scale (MAS) – test dotyczący oceny strategii motorycznych w 8 aspektach, 

dedykowany osobom poudarowym. W koncepcji ścieżki moto-sensorycznej zaadaptowany zostanie 

jeden z elementów testu, który dotyczy oceny chodu badanego. Za pomocą skali od 0 do 6 oceniono: 

zapoczątkowanie kroku, chodzenie z asekuracją oraz samodzielnie na określonym odcinku i w 

określonym czasie, a także zwrotność, schylanie się oraz jakość chodu po schodach. Maksymalna ilość 

punktów (6) oznacza optymalną zdolność do przeprowadzania strategii motorycznych dotyczących 

lokomocji. Każde zadanie zostanie wykonano 3 razy, ale odnotowano ostatecznie najlepszy wynik. 

Wzór opisanego testu został zamieszczony w załącznikach. 

Test funkcjonalnego sięgania (FR –Functional Reach Test) – test dostarczy ilościowej (wyrażonej w 

centymetrach) informacji o dynamicznej zdolności do utrzymania równowagi w pozycji stojącej. W 

zależności od uzyskanego wyniku, interpretacja wskazuje na dwukrotnie podwyższone ryzyko 

upadków (15-25cm) lub czterokrotnie podwyższone ryzyko upadków (0-15cm). Opis metodologii 

przeprowadzania testu został zamieszczony w załącznikach. 

6-Minute Walk Test (6MWT) – test 6-cio minutowego chodu pozwala określić dystans jaki badana 

osoba może przejść po płaskim, twardym podłożu w czasie 6-ciu minut. Ścieżka chodu, wg 

standardów, posiada 30 m długości. Osoby korzystające na co dzień z pomocy ortopedycznych np. 

kule, wykonywały test przy ich użyciu.  

Dodatkowo, jako metoda kontroli obciążeń w trakcie wysiłku, został wykonany pomiar saturacji, 

częstości skurczów serca oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi (przed i po podjętej próbie testowej).  

W odniesieniu do testu 6MWT została wykorzystana także 20 punktowa skala Borga – subiektywnej 

oceny zmęczenia, według której za granicę dla bezpiecznego treningu przyjmuje się pułap 11-12 

punktów. Wzór opisanego testu, wraz z odpowiednimi wartościami punktowymi, został zamieszczony 

w załącznikach. 

Zdolność do omijania przeszkód oraz pokonywania nierówności terenu jest parametrem trudno 

mierzalnym w sposób bezpośredni za pomocą wystandaryzowanego testu. Obiektywny obraz tej 

zdolności motorycznej jest możliwy do uzyskania za pośrednictwem skal odnoszących się do jakości 

chodu, ryzyka upadku, równowagi czy szybkości reakcji. Interpretacja uzyskanych wyników oraz 

holistyczna obserwacja osób zakwalifikowanych do treningów pozwoliła na jednoznaczną ocenę tych 

zdolności w systemie 0-1. 

Po przeprowadzeniu testów wstępnych sporządzono kartę diagnozy wstępnej oraz po zakończeniu 

treningów – kartę diagnozy końcowej (ocena stanu osoby testowanej na podstawie uzyskanych 

wyników). 

Wszystkie testy, zarówno przed jak i po odbytej sesji treningowej na ścieżce moto-sensorycznej, 

przeprowadzono w ujednoliconych warunkach na terenie Zakładu Rehabilitacji Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie. Stanowią one wstępną i końcową ocenę osób badanych i pozwalają na 
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obiektywną weryfikację użyteczności i funkcjonalności poszczególnych stanowisk ścieżki moto-

sensorycznej. 

7.6.  Ocena psychologiczna skuteczności treningu 
 

Testy psychologiczne zostały wykonane metodą papier - ołówek. Każdy uczestnik projektu 

otrzymał do wypełnienia zestaw kwestionariuszy przed rozpoczęciem oddziaływań projektowych oraz 

po ich zakończeniu. Zestaw składał się z dwóch wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych: 

Inwentarza Stanu i Cechy Lęku STAI, Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES oraz autorskiej 

ankiety zaprojektowanej na potrzeby niniejszego projektu. Poniżej opisano szczegółowo wymienione 

narzędzia.  

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku - STAI - jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku 

rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako 

względnie stała cecha osobowości. Składa się z dwóch podskal: X1, służącej do pomiaru lęku - stanu 

oraz X2, służącej do pomiaru lęku - cechy. Skala ta określana jest jako przydatna w badaniach 

eksperymentalnych do rejestrowania zmian nasilenia lęku. [za: http://www.practest.com.pl/stai-

inwentarz-stanu-i-cechy-leku-stai] 

Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności - GSES - mierzy ogólne przekonanie jednostki o 

skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Przeznaczona do badania osób 

zdrowych i chorych. GSES składa się z 10 stwierdzeń wchodzących w skład jednego czynnika. [za: 

http://www.practest.com.pl/gses-skala-uogolnionej-wlasnej-skutecznosci] 

Ankieta - ankieta zaprojektowana na potrzeby projektu składa się z metryczki, 10 pytań 

otwartych i 27 zamkniętych. Pytania dotyczą różnych aspektów poruszania się w przestrzeni miejskiej 

(środki komunikacji, przeszkody, usługi), samopoczucia, aktywności i sprawności fizycznej, 

aktywności w sferze społecznej, zaspokojenia potrzeb oraz podejmowania aktywności fizycznej w 

pomieszczeniu i na zewnątrz. 

W projekcie wezmą udział osoby w wieku senioralnym, osoby po udarze, chorujące na 

stwardnienie rozsiane lub osoby z uszkodzonym ośrodkiem mózgu, odpowiedzialnym za równowagę. 

Zakłada się, że w tej różnorodnej grupie badawczej wspólnym mianownikiem jest spadek lub utrata 

pełnej sprawności fizycznej, mające implikacje w postrzeganiu sytuacji komunikacyjnych i 

społecznych. Zakłada się, że wśród opisanej grupy lęk i niskie poczucie własnej skuteczności 

związane z poruszaniem się w miejskiej może skutkować ograniczeniem aktywności w sferze 

społecznej i w konsekwencji wycofanie się z niej.  

Celem badań było sprawdzenie czy po zastosowaniu interwencji (trening z fizjoterapeutą oraz 

trening samodzielny) zmienią się parametry takie jak lęk (jako stan), poczucie uogólnionej własnej 

skuteczności, aktywność fizyczna, aktywność w przestrzeni miejskiej i in. 

  

  

Charakterystyka grupy przebadanej w I fazie projektu na podstawie 

przeprowadzonych badań kwestionariuszowych 
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Ze względu na niewielką liczebność próby badania należy potraktować jako 

pilotażowe. W konsekwencji wszelkie wyniki i korelacje nie mogą być traktowane jako 

reprezentatywne dla całej populacji.  

Próba osób badanych liczyła 5 osób. Dobór osób do próby miał charakter nielosowy. 

Dane demograficzne 

W pierwszej fazie projektu wzięła udział grupa pięciu kobiet w wieku od 40 do 69 lat. 

3 z 5 uczestniczek mieszkają w mieście, a 2 z 5 za miastem. Większość uczestniczek to 

mężatki (3 z 5). Pozostałe są stanu wolnego. Jeśli chodzi o wykształcenie to 4 z 5 

przebadanych osób deklaruje wykształcenie wyższe i jedna wykształcenie średnie techniczne.  

Wyniki badania Inwentarzem Stanu i Cechy Lęku STAI 

Wyniki badania Inwentarzem Stanu i Cechy Lęku STAI przedstawiono graficznie na 

Wykresie 1.  

Wykres 1. Wynik badania Inwentarzem STAI ilustruje poziom lęku jako cechy wśród 

przebadanych uczestników przed i po odbyciu cyklu spotkań z fizjoterapeutą. 

Grupa osób badanych cechuje się raczej niskim i przeciętnym nasileniem lęku. Tylko 

jedna osoba badana uzyskała wynik wysoki w tym zakresie. Mimo iż pomiar powinien być 

względnie stabilny w czasie u jednej z osób badanych nastąpiła redukcja poziomu nasilenia 

tej cechy, a u innej znaczny wzrost (z 5 do 7 stenów).  
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Takie zmiany mogą być interpretowane jako reakcja na ważne wydarzenie życiowe, 

pogorszenie się stanu zdrowia lub nierzetelne podejście do wypełnienia kwestionariusza. 

  

Wykres 2. Wynik badania Inwentarzem STAI ilustruje poziom lęku jako stanu wśród 

przebadanych uczestników przed i po odbyciu cyklu spotkań z fizjoterapeutą. 

  

Wykres 2. przedstawia pomiar lęku - stanu. W większości przypadków (60%) lęk jako 

stan uległ obniżeniu w stosunku do pierwszego pomiaru. Obniżenie tego parametru można 

korelować z odbyciem cyklu spotkań z fizjoterapeutą. Gwałtowny wzrost lęku jako stanu w 

przypadku osoby badanej nr 3 można interpretować pogorszeniem stanu zdrowia lub innym 

trudnym wydarzeniem życiowym. Lekki wzrost w zakresie tego parametru może być reakcją 

na nowe wyzwanie związane z uczestnictwem w cyklu spotkań z fizjoterapeutą lub czynniki 

niezwiązane z projektem. 
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Wykres 3. Wyniki badania Skalą Uogólnionej Własnej Skuteczności GSES przed i po cyklu 

spotkań z fizjoterapeutą. 

Wskaźnik określający uogólnione poczucie własnej skuteczności nie zmienił się w 

trakcie trwania projektu tylko u jednej osoby. U takiej samej liczby osób podwyższył się, jak  

i zmniejszył się. W pierwszym przypadku można łączyć wzrost uogólnionej własnej 

skuteczności z treningiem pod okiem fizjoterapeuty, w drugim przypadku może się to wiązać 

z konfrontacją z wymogami treningu i własnymi umiejętnościami. 

Samopoczucie 

Przed odbyciem cyklu spotkań z fizjoterapeutą 60% badanych określiło swoje 

samopoczucie jako przeciętne i 40% jako dobre. Po zakończeniu cyklu spotkań wyniki 

kształtowały się już nieco inaczej: 80% uczestniczek deklarowało dobre samopoczucie i 20% 

przeciętne. Należy odnotować wzrost w zakresie samopoczucia.  

Zadowolenie z życia 

W pierwszym badaniu zadowolenie z życia deklarowało 60 % badanych, 20% 

przyznało, że “trudno powiedzieć” i 20% nie jest zadowolona ze swojego życia. W drugim 

badaniu wynik zmienił się nieco - 20% deklarowało zdecydowane zadowolenie z życia, 40% 

deklarowało zadowolenie z życia. Reszta wyników pozostała bez zmian. Należy zatem 

stwierdzić, że parametr ten utrzymuje się na podobnym poziomie przed i po odbyciu treningu 

z fizjoterapeutą. 

  

Zaspokojenie potrzeb 
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Co do zaspokojenia najważniejszych potrzeb, 60% badanych odpowiedziało, że są 

zaspokojone, podczas gdy 40% uznało, że “trudno powiedzieć”. W drugim badaniu 

odpowiedzi kształtowały się nieco inaczej, in plus: 40% badanych zdecydowanie zgadzało się 

co do zaspokojenia najważniejszych potrzeb w życiu, 40% “zgadzało się” i 20% było "trudno 

powiedzieć”.  

Stan zdrowia 

Odnotowano wzrost deklarowanego stanu zdrowia. W początkowym badaniu 

uczestnicy określali swój stan zdrowia jako “średni” (80%) i “dobry” (20%). W powtórzonym 

badaniu 60% deklarowało “dobry” stan zdrowia i 40% “średni”.  

  

Kondycja fizyczna 

60% badanych określiło swoją kondycję jako dobrą, 20% jako średnią i 20% jako 

“raczej złą”. Po przeprowadzeniu badania po raz drugi pojawiły się już tylko dwie oceny - 

60% “dobrze” i 40% “średnio”. Zatem odnotowujemy nieznaczny wzrost w zakresie 

deklarowanej kondycji fizycznej. 

Aspekt społeczny funkcjonowania 

20% badanych zadeklarowało, że bardzo często uczestniczy w wydarzeniach 

kulturalnych, 60% często i 20% bardzo rzadko. W drugim badaniu wyniki kształtowały się 

niespójnie: do 20% spadła liczba osób deklarujących częste uczestnictwo w wydarzeniach 

kulturalnych i 60% zadeklarowało rzadkie uczestnictwo.  

Jeśli chodzi o częstotliwość spotkań z innymi ludźmi, to 40% badanych 

odpowiedziało, że spotyka się z innymi bardzo często, 20% często, 20% trudno powiedzieć i 

20% rzadko. Po odbyciu cyklu spotkań z fizjoterapeutą 20% osób deklarowało bardzo częste 

spotkania, 60% częste i 20%, bez zmian, rzadkie spotkania.  

Z badań wyłoniła się zatem aktywna grupa, biorąc pod uwagę społeczny aspekt 

funkcjonowania. Zastanawiające są niespójne wyniki dotyczące uczestnictwa w życiu 

kulturalnym. 

Korzystanie z transportu publicznego 

80% badanych korzysta z transportu publicznego, z czego 60% bardzo często i 20% 

rzadko, 20% jest pasażerem własnego środka transportu.  

Poruszanie się po mieście  

Większość badanych (60%) w pierwszym badaniu zadeklarowała, że czuje się 

komfortowo, poruszając się po mieście.  jedna osoba nie miała zdania i jedna nie czuła się 

komfortowo. Po drugim badaniu 2 osoby nie miały zdania na temat komfortu poruszania się 

po mieście, 40% zadeklarowało komfort i niezmiennie jedna osoba nie deklarowała komfortu. 
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W ankiecie wymieniono dwie sytuacje komunikacyjne, które mogą nastręczać kłopot 

ludziom z ograniczeniami w poruszaniu się: sytuację konieczności pokonania przejścia dla 

pieszych i przejścia dla pieszych bez sygnalizatorów świetlnych.  

W pierwszym przypadku 40% badanych zadeklarowało brak problemów  

z pokonaniem przejścia dla pieszych, jednej osobie było trudno powiedzieć, 40% 

zadeklarowało problem z pokonaniem przejścia dla pieszych. Po odbyciu treningu z 

fizjoterapeutą, do 80% wzrosła liczba osób, które nie zadeklarowały problemów z 

pokonaniem przejścia dla pieszych i nadal jedna osoba nie opowiadała się za konkretną opcją.  

Jeśli zaś chodzi o przejście dla pieszych bez sygnalizatorów świetlnych, to przy 

pierwszym badaniu 40% badanych zadeklarowało problem z pokonaniem takiego przejścia, 

20% nie miało zdania i 40% nie deklarowało problemu. Po treningu z fizjoterapeutą 100% 

badanych nie deklarowało pokonania przejścia dla pieszych bez sygnalizatorów jako 

problematycznego.  

80% badanych nie martwiło się, że nie zdąży przejść przez przejście dla pieszych 

przed zgaśnięciem zielonego światła, a 20% miała z tym problem (martwili się). 

Podczas drugiego badania 100% badanych zadeklarowało, że nie martwi się opisaną 

sytuacją na przejściu dla pieszych. 

  

Proaktywność 

Gdyby badani mieli do wyboru pokonanie odległości za pomocą windy lub schodów, 

to 60% wybrałoby windę i 40% schody. Po odbyciu treningu z fizjoterapeutą 60% wybrałoby 

schody, 20% nie miało zdania i 20% pozostałoby przy windzie. Zauważamy pozytywne 

odwrócenie proporcji na rzecz aktywności. 

  

Pokonywanie różnego rodzaju stopni, progów i krawężników dla 40% stanowiło 

wyzwanie, a dla 60% nie. Po odbyciu cyklu spotkań z fizjoterapeutą okazało się, że dla 80% 

progi i inne nie stanowiły wyzwania, a jedna osoba nie miała zdania. Nastąpiła niewielka 

poprawa w stosunku do pierwszego badania.  

Idąc dalej, w pierwszym badaniu 60% badanych stwierdziło, że poszukują 

samodzielnie okazji do uprawiania aktywności fizycznej, takiej jak np. zorganizowane 

zajęcia, wycieczki, regularne spacery, jazda na rowerze, basen. 40% zaznaczyło, że nie 

poszukuje takich aktywności. W powtórnym badaniu tyle samo osób potwierdziło 

samodzielne poszukiwanie aktywności fizycznej (60%), 20% nie miało zdania i 20% nie 

poszukiwało aktywności fizycznej. 

Przebadana grupa wydaje się zatem stosunkowo sprawna. 
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Samodzielność 

Co do ograniczania się do miejsc znajdujących się stosunkowo blisko miejsca 

zamieszkania, to 40% deklarowało, że zgadza się z tym twierdzeniem, a 60% wręcz 

przeciwnie. W drugim badaniu 80% twierdziło, że nie ogranicza się do miejsc 

znajdujących się stosunkowo blisko miejsca zamieszkania i 20% ogranicza się do takich 

miejsc.  

"Gdy muszę coś załatwić, to proszę rodzinę/ znajomych/ kierowcę o pomoc w 

dojeździe na miejsce": 40% badanych nie zgodziło się, 60% przyznało, że prosi o taką 

pomoc. W drugim badaniu 20% zgodziło się, że prosi rodzinę o pomoc w takich sytuacjach, 

60% nie prosi o pomoc i 20% było trudno powiedzieć. 

"Zazwyczaj korzystam z punktów usługowych, które nie są zbytnio oddalone od 

domu lub środków transportu publicznego." 

 60% badanych nie zgodziło się, 40% zgodziło się - I badanie 

40% nie zgodziło się, 60% zgodziło się - II badanie 

Wydaje się, że w przypadku przebadanej grupy korzystanie z usług znajdujących się  

w pobliżu domu lub blisko komunikacji miejskiej należy wiązać bardziej z pragmatyką niż  

z małą samodzielnością czy niewielką sprawnością. 

"Zazwyczaj proszę kogoś o wyręczenie mnie w robieniu zakupów." 

60% nie zgodziło się, 40% zgodziło się -I badanie 

60% - zgodziło się, 20% - trudno powiedzieć, 20% - nie zgodziło się - II badanie 

Podobnie jak w poprzednim przypadku, wydaje się, że w przypadku omawianej grupy 

nie należy traktować "wyręczania"" w robieniu zakupów jako wyrazu małej sprawności bądź 

niesamodzielności, a raczej jako kwestię wygody czy pragmatyki. 

"Gdy muszę coś załatwić poza domem, to raczej proszę, aby ktoś załatwił to  

w moim imieniu. " 

60% - zgodziło się, 40% nie zgodziło się - I badanie 

20% - zgodziło się, 80% nie zgodziło się - II badanie 

Podsumowując samodzielność, to w porównaniu do pierwszego badania więcej osób 

zadeklarowało korzystanie z punktów usługowych znajdujących się w pobliżu domu (...) oraz 

prośby o wyręczanie w robieniu zakupów w drugim badaniu, co przemawia na niekorzyść 

wzrostu samodzielności. Jednak o połowę wzrosła liczba osób deklarujących samodzielne 

załatwianie spraw. Można to jednak interpretować jako kwestię wygody i optymalizowania 

rozwiązań, a nie brak samodzielności. 
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Preferencje 

"Kiedy mam wybór, to wybieram możliwość ćwiczenia w pomieszczeniu, zamiast 

ruchu na powietrzu": 

60% wolałoby ćwiczyć na zewnątrz, 40% w pomieszczeniu - I badanie 

60% wolałaby ćwiczyć na zewnątrz, 20% nie miało zdania, 20% w pomieszczeniu- II badanie 

Należy zauważyć, że zarówno w pierwszym jak i w drugim badaniu większość 

uczestników zadeklarowało, że preferuje ćwiczenia na zewnątrz, mając do wyboru ćwiczenia 

w pomieszczeniu. 

Zadowolenie ze sprawności fizycznej 

60% nie jest zadowolone ze swojej sprawności fizycznej, 20% nie ma w tej kwestii 

zdania, 20% jest zadowolone ze swojej kondycji fizycznej. (I badanie) 

40% nie jest zadowolone ze swojej kondycji fizycznej, 40% nie ma zdania i 20% jest 

zadowolone ze swojej kondycji fizycznej (II badanie). 

Aktywność fizyczna 

20% zadeklarowało zadowolenie ze swojej aktywności fizycznej, 20% było trudno 

powiedzieć, 60% nie było zadowolone (I badanie). W drugim badaniu, bez zmian, 20% 

uczestników było zadowolone ze swojej aktywności fizycznej, 60% nie miało zdania i 20% 

nie zgodziło się. 

60% przyznało, że korzysta z dostępnych publicznie ścieżek spacerowych, parków lub 

siłowni na świeżym powietrzu (gdy dostępne w okolicy), 20% nie korzystało i 20% nie miało 

zdania. W drugim badaniu 80% badanych przyznało, że korzystało z opisanych wyżej 

dostępnych możliwości rekreacyjnych, 20% nie korzystało 

Podsumowując aktywność fizyczną, należy stwierdzić, że prawdopodobnie pod 

wpływem zaproponowanego cyklu zajęć z fizjoterapeutą uczestnicy zrewidowali swoje 

zadowolenie z aktywności fizycznej. 60% badanych z niezadowolenia zmieniło odpowiedź na 

"nie mam zdania", co być może sygnalizuje początek tendencji zmierzającej ku zmianie w 

tym obszarze. Wzrosła też liczba uczestników korzystających z dostępnych publicznie 

elementów wspierających aktywność fizyczną. 

 

Kontakty społeczne 

"Kiedy wychodzę z domu, to zdarza się, że spotykam znajomych i mamy okazję 

zamienić słowo. " 

80% zgodziło się, że kiedy wychodzi z domu i spotyka się ze znajomymi, to jest to 

okazja, żeby “zamienić słowo”, 20% było trudno powiedzieć (I badanie). 
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W drugim badaniu 100% badanych zgodziło się z powyższym twierdzeniem, co 

potwierdza, że częstsze wychodzenie z domu (choćby na zajęcia z fizjoterapeutą) wspiera 

ożywienie w zakresie kontaktów społecznych. 

  

"Unikam wyjść z domu, podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych 

(np. deszcz, lód)." 

40% badanych nie zgodziło się, że unika wyjścia z domu podczas niesprzyjających 

warunków atmosferycznych (deszcz, oblodzona powierzchnia), 40% przyznało, że unika 

wyjść w takich warunkach, a 20% nie miało zdania (I badanie). 

W drugim badaniu spadła liczba osób deklarujących gotowość wychodzenia z domu  

w niesprzyjających warunkach atmosferycznych: 60% zadeklarowało, że unika wyjścia  

w takich warunkach, 20% nie miało zdania i 20 % nie unikało wyjść w opisanych warunkach.  

80% badanych zadeklarowało, że często spędza czas poza domem, 20% nie zgodziło 

się z tym twierdzeniem. Występuje zgodność między wynikami w badaniu I i II. 

 

W ankiecie pojawiły się pytania otwarte, które nie sugerując odpowiedzi miały 

sprawdzić czy osoby badane dostrzegły aspekty sensoryczne obecne w miejscach 

przeprowadzenia treningu z fizjoterapeutą. Aspekty sensoryczne miałyby dotyczyć 

wrażeń węchowych, wzrokowych, słuchowych i dotykowych.  

Poniżej znajduje się podsumowanie odpowiedzi udzielonych przez badanych.  

Przed rozpoczęciem cyklu treningowego z fizjoterapeutą badani odpowiedzieli, że gdy 

ćwiczą na zewnątrz, to brakuje im ciszy i asekuracji. Do czynników, które przeszkadzają 

zaliczyli ruchy innych osób niećwiczących. Podczas ćwiczeń w plenerze badani napisali, że 

lubią pogodę, lubią patrzeć na przyrodę i otoczenie. Wymienili także towarzystwo. Badani 

cenią podczas ćwiczeń kontakt z naturą, powietrze i słońce. Podoba im się także 

przezwyciężanie własnego lenistwa i oporu. Ćwiczenia “na powietrzu” powodują 

zadowolenie. 

Po odbyciu cyklu treningów z fizjoterapeutą badani udzielili następujących 

odpowiedzi, dotyczących podejmowania aktywności fizycznej na zewnątrz. 

Gdy badani ćwiczą na zewnątrz, brakuje im muzyki, ciszy, karimaty i prywatności 

(“za dużo ludzi się patrzy”). Przeszkadza hałas, smog, małe dzieci, korzystające z urządzeń, 

inni ludzie i brak odpowiedniej nawierzchni (np. tartan). Badani lubią słońce, powietrze, 

przestrzeń i patrzeć na przyrodę. Wymieniają, że podoba im się swoboda, dobre urządzenia 

do ćwiczeń.  

Niektórzy stwierdzają, że podczas ćwiczeń na zewnątrz czują się swobodnie, gdy inni 

ludzie też ćwiczą. Pojawiły się też odpowiedzi typu “korzystam z wszystkich możliwych 
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urządzeń odpowiednich dla moich możliwości fizycznych, jest to dla mnie przyjemność, jest 

wesoło”. 

 

Podsumowanie wyników badania psychologicznego w I fazie projektu 

Ze względu na niewielką liczebność próby badania należy potraktować jako 

pilotażowe. W konsekwencji wszelkie wyniki i korelacje nie mogą być traktowane jako 

reprezentatywne dla całej populacji.  

Przebadana próbka charakteryzuje się niższym niż początkowo zakładano poziomem 

lęku - cechy. Poziom tego parametru zarówno przed i po badaniu okazał się niski lub 

przeciętny dla osób badanych. Lęk - cecha, w porównaniu do początkowych założeń, również 

znajdował się na raczej przeciętnym i niskim poziomie. Po przeprowadzeniu treningu z 

fizjoterapeutą lęk jako stan u większości badanych obniżył się i tylko w dwóch przypadkach 

wzrósł, co interpretuje się jako poważne problemy zdrowotne, zmiany życiowe lub 

konfrontację wyobrażeń z rzeczywistością (podczas treningu z fizjoterapeutą). 

Co do Poczucia Uogólnionej Własnej Skuteczności, badani uzyskali wyniki 

przeciętne, przybliżające się do górnej granicy. Po odbyciu treningu ten parametr u połowy 

badanych wzrósł, a u drugiej połowy obniżył się, co można traktować jako urealnienie 

subiektywnego odczucia po konfrontacji z cyklem treningowym. U jednej osoby parametr nie 

zmienił się w trakcie projektu.  

W stosunku do zakładanej grupy docelowej, grupa osób badanych wypadła dużo 

korzystniej pod względem deklarowanego samopoczucia i zadowolenia z życia. Większość 

osób uznała, że ich potrzeby są zaspokojone, swoje zdrowie określili jako przeciętne. Badani 

byli raczej zadowoleni ze swojej kondycji fizycznej. Większość badanych porusza się często 

komunikacją miejską i nie deklarowała większych problemów z poruszaniem się po mieście,  

a progi, krawężniki czy stopnie dla większości nie stanowiły wyzwania. Badani deklarowali, 

że biorą udział w życiu społecznym. Mimo korzystania z pomocy bliskich, w różnych 

sytuacjach, określiłabym grupę badanych jako samodzielną (pomoc rodziny nie wynika  

z niesamodzielności, a raczej z pragmatyki czy komfortu). Badani nie byli zadowoleni ze 

swojej aktywności fizycznej, chociaż przyznali, że korzystają z dostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej.  

Biorąc pod uwagę aspekty sensoryczne, osoby badane zwracały uwagę głównie na 

aspekty wzrokowe (patrzenie na otoczenie, na przyrodę), słuchowe (hałas, cisza, obecność 

muzyki) oraz termorecepcję (ładna pogoda, słońce). Ważny był też aspekt socjalny - obecność 

ludzi, którzy podzielają aktywność fizyczną, która sprzyjała podejmowaniu aktywności; 

obecność ludzi, którzy patrzą, obecność dzieci na przyrządach do ćwiczeń, które utrudniają 

lub pogarszają jakość odczuć związanych z wysiłkiem fizycznym na zewnątrz.  

Po cyklu zajęć z fizjoterapeutą zauważono niewielkie, choć korzystne zmiany  

w zakresie deklarowanego samopoczucia, zaspokojenia potrzeb, stanu zdrowia, kondycji 

fizycznej oraz sprawności w pokonywaniu przeszkód oraz sprawnego poruszania się  

w przestrzeni miejskiej. 
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Wnioski do II fazy projektu 

 Podczas doboru grupy badanej do II fazy projektu należy zwrócić szczególną uwagę 

na osoby wpisujące się w założoną charakterystykę grupy docelowej ścieżki moto - 

sensorycznej. Powinny to być osoby, które ze względu na obniżające się funkcje motoryczne, 

doświadczenie choroby lub urazu w znacznej mierze obniżyły swoją aktywność w życiu 

społecznym i kulturalnym, zgłaszają trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej, dla 

których poruszanie się w przestrzeni miejskiej stanowi wyzwanie, którzy oceniają swoją 

sprawność fizyczną jako niską.  

Takim osobom (ze względu na powyższą charakterystykę) powinien towarzyszyć 

podwyższony stan lęku oraz przeświadczenie o niskim poziomie uogólnionej własnej 

skuteczności.  

Dopiero przy właściwie dobranej grupie badawczej, korespondującej z powyższym 

opisem, jesteśmy w stanie zaobserwować efekt treningu z fizjoterapeutą i ocenić korelacje  

z badanymi parametrami. 

Co więcej, w II fazie projektu termin cyklu treningowego powinien być dostosowany 

do pory kwitnienia roślin - podczas I fazy badani mieli ograniczone wrażenia zmysłowe. 

 

Charakterystyka grupy przebadanej w II fazie projektu na podstawie 

przeprowadzonych badań kwestionariuszowych 

Ze względu na niewielką liczebność próby badania należy potraktować jako 

pilotażowe. W konsekwencji wszelkie wyniki i korelacje nie mogą być traktowane jako 

reprezentatywne dla całej populacji.  

Próba osób badanych liczyła 4 osoby. Dobór osób do próby miał charakter nielosowy. 

Dwie osoby reprezentują grupę wiekową 65 + i dwie osoby przebyły udar mózgu. 

Dane demograficzne 

W drugiej fazie projektu wzięła udział grupa 4 osób – dwie kobiety i dwóch mężczyzn w 

wieku od 61 do 70 lat.  2 z 4 uczestników mieszka w mieście, 1 z 4 na wsi i 1 z 4 nie podał 

określił miejsca zamieszkania. 2 z 4 osób pozostają w związku małżeńskim, 1 z 4 deklaruje 

swój stan cywilny jako wolny, 1 z 4 osób nie podaje informacji na ten temat. 2 z 4 osób 

posiada wykształcenie wyższe, 1 z 4 osób nie podaje informacji na ten temat. 

  

Wyniki badania Inwentarzem Stanu i Cechy Lęku STAI 

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI został wykorzystany w celu zbadania poziomu 

lęku występującego u uczestników projektu. Skala „Lęk – Cecha” wykazuje względną 

stabilność w testach odległych od siebie czasowo, dlatego nie spodziewano się w tym zakresie 

znacznych zmian. Z kolei, Skala „Lęk – Stan” jest wrażliwa na zmianę okoliczności i różnego 
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rodzaju oddziaływania. Cykl zajęć z fizjoterapeutą jest czynnikiem, który wprowadził 

modyfikację w codziennym funkcjonowaniu uczestników.  

Należy zwrócić uwagę na pewne tendencje, które można zaobserwować, korzystając z 

ilustracji na Rysunku 4 i Rysunku 5. Wynik na Skali Lęk – Cecha koreluje z wynikiem na 

Skali Lęk – Stan. Na podstawie ilustracji można powiedzieć, że podwyższone wyniki na Skali 

Lęk – Cecha korespondują z wyższymi wynikami na Skali Lęk – Stan. Podobnie, jeśli 

uczestnik projektu uzyskał niskie wyniki na Skali Lęk – Cecha, to przełożyło się to na 

mniejszą tendencję do przeżywania lęku jako stanu. 

Należy skonkludować, że osoby o podwyższonym poziomie parametry Lęk -  Cecha 

mogły reagować na sytuację udziału w projekcie w sposób bardziej lękowy niż osoby  

o niskim parametrze Lęk – Cecha, stąd wyższe wyniki na Skali Lęk – Stan w powtórzonym 

badaniu (po zakończeniu cyklu zajęć z fizjoterapeutą). Pewna tendencja do reagowania  

w sposób lękowy nie musi przekładać się na realny poziom radzenia sobie uczestników  

w zaproponowanych sytuacjach treningowych. 

Wyniki badania Inwentarzem Stanu i Cechy Lęku STAI przedstawiono graficznie na 

Wykresie 4. 

Wykres 4. Wynik badania Inwentarzem STAI ilustruje poziom lęku jako cechy wśród 

przebadanych uczestników przed i po odbyciu cyklu spotkań z fizjoterapeutą. 
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 Jak widać na wykresie, dwie spośród czterech przebadanych osób charakteryzuje 

bardzo niski poziom parametru Lęk - Cecha, zarówno przed i po cyklu spotkań  

z fizjoterapeutą. Jedna osoba uzyskała wyniki przeciętne, mieszące się w przedziale między 4 

a 5 stenów w pierwszym i w powtórzonym badaniu, co również wskazuje na pewną 

stabilność. Jedna osoba z czterech przebadanych charakteryzuje się bardzo wysokim 

poziomem lęku, uzyskując w obu badaniach wyniki w przedziale między 8 a 10 stenów.  

Można stwierdzić, że już tak niewielka próbka osób uczestniczących w projekcie 

prezentuje całe spektrum nasilenia lęku jako cechy, względnie trwałej charakterystyki  

w przeciągu całego życia.  

Wykres 5. Wynik badania Inwentarzem STAI ilustruje poziom lęku jako stanu wśród 

przebadanych uczestników przed i po odbyciu cyklu spotkań z fizjoterapeutą. 

Lęk jako stan nie jest trwałą charakterystyką jednostki. Ulega modyfikacji pod 

wpływem wydarzeń i oddziaływań.  

Jak widać na Wykresie 5. przed rozpoczęciem cyklu spotkań z fizjoterapeutą dwie z 

czterech osób badanych uzyskały niski wskaźnik lęku jako aktualnie przeżywanego stanu. 

Wynik jednej osoby mieścił się w przedziale przeciętnym i jedna osoba uzyskała wynik 

wysoki. Podobnie jak w przypadku pomiaru Lęku – Cechy, mimo niewielkiej próbki osób 

badanych uzyskaliśmy cały przekrój możliwych wyników.  



 

 

 
 
Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej 

 

 

Katedra Kształtowania 
Środowiska 

Mieszkaniowego  

Ścieżka moto-sensoryczna 
 

 
205 

 

Po przeprowadzeniu cyklu spotkań z fizjoterapeutą natężenie Lęku – Stanu uległo 

modyfikacji. U jednej osoby lęk wzrósł z poziomu przeciętnego do wysokiego. U jednej 

osoby wynik znacznie wzrósł od dolnej granicy wyników wysokich do granicy górnej 

przedziału. Jedna z czterech osób utrzymała stabilny wynik na poziomie 3 stenów, który 

informuje o niskim natężeniu przeżywanego lęku. U ostatniej osoby lęk spadł w obrębie 

wyniku niskiego z górnej do dolnej granicy.                                                                            

Zauważalne jest, że osoby, które charakteryzują się wysokim lub przeciętnym 

poziomem Lęku – Cechy uzyskały wyższe wyniki na skali Lęku – Stanu niż osoby, które 

charakteryzują się bardzo niskim poziomem lęku jako cechy. Co więcej, Lęk – Stan wzrósł  

u tych osób po cyklu zajęć z fizjoterapeutą. Można to interpretować jako dyspozycję do 

lękowych reakcji w sytuacjach nowych i wymagających konfrontacji z niestandardowymi 

sytuacjami, podlegającymi ocenie. Może to także odzwierciedlać konfrontację wyobrażeń  

o własnej sprawności z praktyczną ich weryfikacją.  

Wykresy ilustrują też, że osoby o niskim wskaźniku Lęku – Cechy utrzymały na 

stabilnym poziomie lub zredukowały parametr Lęk – Stan do dolnej granicy niskiego wyniku, 

porównując parametry przed i po cyklu zajęć z fizjoterapeutą.  

Podsumowując, można stwierdzić, że sytuacja treningu, wymagająca rewizji 

poglądów na temat własnej sprawności mogła być powodem dwojakiej reakcji u której 

podstaw może leżeć trwała dyspozycja do spostrzegania świata (dyspozycja u której podstaw 

leży wysoki lub niski wskaźnik Lęku – Cechy). Połowa uczestników drugiej fazy projektu 

zareagowała zwiększonym lękiem i połowa tenże lęk sytuacyjny utrzymała na niskim 

poziomie lub zredukowała. 
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 Wykres 6. Wynik badania Skalą Uogólnionej Własnej Skuteczności przed i po odbyciu cyklu 

spotkań z fizjoterapeutą. 

 Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES), służy do pomiaru siły ogólnego 

przekonania jednostki o skuteczności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami. 

Należy wspomnieć, że wskaźnik poczucia własnej skuteczności jest wyznacznikiem 

zachowań zdrowotnych [za: Juczyński, Właściwości psychometryczne GSES, Narzędzia 

Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia, 2012].  

Uczestnicy drugiej fazy testowania ścieżki moto – sensorycznej uzyskali 

zróżnicowane wyniki na skali mierzącej Poczucie Uogólnionej Własnej Skuteczności. W 

pomiarze dokonanym przed odbyciem cyklu zajęć z fizjoterapeutą jedna osoba z czterech 

uzyskała wynik niski, jedna osoba z czterech uzyskała wynik przeciętne i dwie z czterech 

przebadanych osób uzyskały wynik wysoki.  

Po przeprowadzeniu cyklu zajęć z fizjoterapeutą można zauważyć, że wskaźnik 

spostrzeganej własnej skuteczności w dwóch z czterech przypadków wzrósł, w jednym 

przypadku pozostał na stałym poziomie, a w jednym z czterech przypadków  nieznacznie 

spadł, nadal pozostając w obrębie wyników wysokich.  

Można zatem stwierdzić, że istnieje korelacja między przebytym cyklem zajęć z 

fizjoterapeutą a utrzymaniem lub wzrostem deklarowanej własnej skuteczności. Należy 

szczególnie zwrócić uwagę na dwa przypadki, w których wskaźnik GSES wzrósł z poziomu 

niskiego do przeciętnego oraz z przeciętnego do wysokiego.  
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Wzrost lub utrzymanie stałego wysokiego wyniku jest o tyle istotny, że wskaźnik 

Uogólnionej Własnej Skuteczności jest według Zbigniewa Juczyńskiego predykatorem 

zachowań prozdrowotnych. W kontekście ścieżki moto – sensorycznej może się to przełożyć 

na podtrzymanie aktywności fizycznej poza zaoferowanym cyklem zajęć w ramach projektu. 

Następnie należy przejść do podsumowania wyników ankiety przeprowadzonej przed i 

po zakończeniu cyklu zajęć z fizjoterapeutą. W ankiecie uwzględniono pytania dotyczące 

subiektywnej oceny samopoczucia, sprawności i aktywności fizycznej, samodzielności, oceny 

własnego funkcjonowania w obrębie przestrzeni miejskiej oraz czynników składających się 

na ogólnie rozumiane uczestnictwo w życiu społecznym. Poniżej wyodrębniono i omówiono 

poszczególne czynniki, uwzględniając pomiar przed i po cyklu zajęć z fizjoterapeutą. 

  

Samopoczucie 

75% uczestników II fazy określiło swoje samopoczucie jako przeciętne i jedna na 

cztery przebadane osoby określiła je jako dobre. Po cyklu zajęć z fizjoterapeutą proporcje się 

odwróciły, 75% osób biorących udział w projekcie określiły swoje samopoczucie jako dobre i 

jedna na cztery osoby określiła je jako przeciętne.  

Można zatem wnioskować, że w stosunku do początku projektu, pod koniec nastąpiła 

poprawa samopoczucia wśród przebadanych uczestników. 

Zadowolenie z życia 

Jedna z czterech osób jest zdecydowanie zadowolona ze swojego życia. 50% 

badanych zgadza się co to twierdzenia, że są zadowoleni ze swojego życia. Jedna z czterech 

osób badanych zdecydowanie nie jest zadowolona ze swojego życia. 

W kolejnym badaniu, po przeprowadzeniu serii zajęć z fizjoterapeutą 50% badanych 

utrzymało zdanie o zadowoleniu z życia i 50% odpowiedziało, że trudno im się ustosunkować 

do tego twierdzenia. 

Porównując badanie przed i po cyklu zajęć należy stwierdzić, że w aspekcie 

zadowolenia z życia zniwelowały się skrajne odpowiedzi („zdecydowanie się zgadzam” i 

„zdecydowanie się nie zgadzam”) na rzecz stwierdzenia „trudno powiedzieć”. 

  

Zaspokojenie potrzeb 

Jedna z czterech osób zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że jej potrzeby są 

zaspokojone. 50% przebadanych osób „zgadza się” i jedna na cztery osoby „zdecydowanie się 

nie zgadza”, co to stwierdzenia, że jej najważniejsze potrzeby są zaspokojone. 

W ankiecie przeprowadzonej po zakończeniu cyklu zajęć z fizjoterapeutą 75% 

badanych odpowiedziało, że zgadza się ze stwierdzeniem, że ich najważniejsze potrzeby są 

zaspokojone i z czterech osób odpowiedziała, że trudno jej się wypowiedzieć w tej kwestii. 
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Zauważa się nieznaczny wzrost w tej kwestii. 

Stan zdrowia 

Jedna na z czterech przebadanych osób ocenia swój stan zdrowia jako bardzo zły, 

dwie z czterech osób określa swój stan zdrowia jako średni – ani dobry, ani zły i jedna  

z czterech przebadanych osób oceniła swój stan zdrowia jako dobry.  

Po cyklu zajęć z fizjoterapeutą 75% badanych oceniło swój stan zdrowia jako średni  

i jedna na cztery przebadane osoby oceniła swój stan zdrowia jako dobry. 

Jak można zauważyć w przypadku jednej osoby nastąpiła subiektywnie spostrzegana 

poprawa stanu zdrowia. 

Kondycja fizyczna 

Uczestnicy badania poproszeni o ocenę swojej kondycji fizycznej udzielili 

następujących odpowiedzi: „bardzo źle”, „raczej źle", ”średnio” i „dobrze”. W powtórzonym 

badaniu 75% osób odpowiedziało, że dobrze ocenia swoją kondycję i jedna z czterech 

przebadanych osób pozostałą przy odpowiedzi „średnio”. 

Należy zauważyć wzrost, in plus, w zakresie deklarowanej kondycji fizycznej.  

  

Zadowolenie ze sprawności fizycznej 

50% badanych nie jest zadowolonych ze swojej sprawności fizycznej. Jedna osoba nie 

ma zdania i jedna osoba jest zadowolona ze swojej sprawności fizycznej. 

W powtórzonym badaniu jedna osoba stwierdziła, że nie jest zadowolona ze swojej 

sprawności fizycznej, jedna osoba jest zadowolona i 50% badanych „trudno powiedzieć”. 

Liczba osób zadowolonych ze swojej sprawności fizycznej spadła. Być może jest to 

efekt konfrontacji wyobrażeń dotyczących z rzeczywistością podczas zajęć z fizjoterapeutą. 

  

Zadowolenie z aktywności fizycznej 

Co do zadowolenia z własnej aktywności, 50% badanych nie jest z niej zadowolona, 

jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi i jedna osoba jest zadowolona ze swojej aktywności. 

W powtórzonym badaniu 50% badanych zaznaczyło, że są zadowoleni ze swojej 

aktywności, jedna osoba nie ma zdania i jedna osoba nie jest zadowolona.  

Zauważa się tendencję in plus. 

  

Aspekt społeczny funkcjonowania 



 

 

 
 
Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej 

 

 

Katedra Kształtowania 
Środowiska 

Mieszkaniowego  

Ścieżka moto-sensoryczna 
 

 
209 

 

  

 Udział w wydarzeniach kulturalnych  

Jeśli chodzi o częstotliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych, to grupa jest 

podzielona. Połowa badanych udzieliła odpowiedzi, że często bierze udział w wydarzeniach 

kulturalnych i połowa odpowiedziała, że „bardzo rzadko” bierze udział w wydarzeniach 

kulturalnych. 

W badaniu przeprowadzonym pod koniec treningu z fizjoterapeutą, 75% badanych 

odpowiedziało, że bierze udział w wydarzeniach kulturalnych często i jedna z czterech osób 

badanych odpowiedziała, że rzadko. 

Zauważa się niewielki wzrost na rzecz aktywności kulturalnej. 

  

 Spędzanie czasu z innymi 

 50% uczestników twierdzi, że rzadko spędza czas z innymi i tyle samo osób 

odpowiedziało, że często spotyka się z innymi osobami.  

Pod koniec fazy testowej, po powtórnym przeprowadzeniu badań już 75% 

uczestników zaznaczyła odpowiedź „często”, określając częstotliwość spotkań z innymi 

ludźmi i jedna z czterech przebadanych osób odpowiedziała, że spędza czas z innymi rzadko. 

  

Obserwuje się niewielki wzrost na rzecz częstszych kontaktów społecznych. 

  

 Spędzanie czasu poza domem 

 Co do stwierdzenia „często spędzam czas poza domem” 75% nie miało zdania i jedna 

osoba zgodziła się. 

W powtórzonym badaniu proporcje się odwróciły. 75% badanych zgodziło się, że 

często spędza czas poza domem i jedna osoba nie miała zdania. 

  

 Przypadkowe nawiązywanie interakcji przy wychodzeniu z domu  

75% badanych zgadza się, że wychodząc z domu spotykają znajomych i mają okazję 

nawiązać interakcję. Jedna osoba nie ma zdania. 

 W drugim badaniu 50% zgadza się, że wychodząc z domu spotykają znajomych  

i mają okazję nawiązać interakcję, jedna osoba nie ma zdania i jedna osoba zdecydowanie się 

nie zgadza. 
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Podsumowując aspekt społecznego funkcjonowania przebadanej próby, należy 

stwierdzić, że nastąpił niewielki wzrost na plus w tym zakresie. 

  

Korzystanie z transportu publicznego 

Wszyscy uczestnicy projektu korzystają z transportu publicznego. Połowa 

odpowiedziała, że umiarkowanie często (raz w tygodniu) i połowa zaznaczyła, że korzysta  

z publicznego transportu często (kilka razy w tygodniu).  

Po przeprowadzeniu drugiego badania, 75% badanych odpowiedziało, że korzystają  

z publicznego transportu często (kilka razy w tygodniu) i jedna z czterech osób 

odpowiedziała, że korzysta z transportu publicznego bardzo często – codziennie.  

Widać różnicę między pierwszym i drugim badaniem. Być może konieczność 

dojeżdżania na zajęcia z fizjoterapeutą wymusiła częstsze korzystanie z komunikacji 

miejskiej lub też treningi i ćwiczenie sprawności spowodowało większą aktywność. 

  

Poruszanie się po mieście  

75% badanych unika wyjść z domu podczas niesprzyjających warunków 

atmosferycznych i jedna osoba nie unika wyjść w takich okolicznościach. 

Po przeprowadzeniu drugiej ankiety tylko jedna osoba zaznaczyła odpowiedź, że 

unika wyjść z domu podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, 50% badanych 

nie ma zdania i jedna osoba utrzymała odpowiedź, że nie unika wyjść w niesprzyjających 

warunkach. 

W przypadku poruszania się po mieście, dwie z czterech osób badanych deklaruje, że 

czują się komfortowo w takiej sytuacji, jedna osoba nie ma zdanie i jedna osoba 

zdecydowanie nie zgadza się z tym twierdzeniem. 

 Po ponownym przeprowadzeniu ankiety nadal dwie osoby zgadzają się  

z twierdzeniem, że czują się komfortowo, poruszając się po mieście, jedna osoba 

zdecydowanie się zgadza i jedna nie ma zdania.  

W ankiecie wymieniono dwie sytuacje komunikacyjne, które mogą nastręczać kłopot 

ludziom z ograniczeniami w poruszaniu się: sytuację konieczności pokonania przejścia dla 

pieszych i przejścia dla pieszych bez sygnalizatorów świetlnych.  

75% badanych nie ma problemu ze sprawnym pokonaniem przejścia dla pieszych. 

Jedna osoba nie ma zdania. Po powtórnym przeprowadzeniu badania wyniki utrzymują się. 

Jeśli chodzi o sytuację pokonania przejścia dla pieszych bez sygnalizatorów 

świetlnych, które mogłoby nastręczać więcej problemów osób w wieku senioralnym  

i z uszkodzeniem narządu ruchu, to 75% badanych deklaruje, że owe przejście nie nastręcza 
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im problemu i jedna osoba nie ma zdania. Po powtórnym przeprowadzeniu ankiety już 100% 

badanych oświadczyło, że nie ma problemu z pokonaniem przejścia dla pieszych bez 

sygnalizatorów świetlnych. 

Połowa badanych, przechodząc przez przejście dla pieszych martwi się, czy zdąży 

przed zgaśnięciem zielonego światła. Druga połowa wręcz przeciwnie. 

Po przeprowadzeniu powtórnych badań połowa badanych nadal nie martwi się, czy 

zdąży przejść przez przejście dla pieszych przed zgaśnięciem zielonego światła, jedna osoba 

nie ma zdania i jedna martwi się tym faktem.  

Podsumowując powyższe odpowiedzi można stwierdzić, że osoby biorące udział  

w projekcie w większości nie obawiają się sytuacji wymagających koordynacji wzrokowo – 

ruchowej i refleksu.  

Pokonywanie różnego rodzaju stopni, progów i krawężników dla 50% stanowi 

wyzwanie, jedna osoba nie ma zdania i jedna osoba z czterech badanych nie zgadza się  

z twierdzeniem, że pokonywanie różnego rodzaju stopni, progów i krawężników stanowi dla 

niej wyzwanie. 

Po odbyciu serii spotkań z fizjoterapeutą, 75% badanych uznało, że „trudno 

powiedzieć” czy pokonywanie różnego rodzaju stopni, progów i krawężników stanowi dla 

nich wyzwanie. Być może to efekt konfrontacji z różnego rodzaju ćwiczeniami, 

wykonywanymi podczas serii zajęć z fizjoterapeutą. Jedna osoba utrzymała zdanie, że 

pokonywanie wyżej wymienionych elementów nie stanowi dla niej problemu.  

  

Proaktywność 

  

 Samodzielne poszukiwanie okazji do aktywności fizycznej 

75% badanych przyznaje, że nie poszukuje samodzielnie okazji do uprawiania 

aktywności fizycznej. Jedna z czterech przebadanych osób, inaczej niż większość, poszukuje 

na własną rękę okazji do aktywności fizycznej. 

 Po serii zajęć z fizjoterapeutą 50% stwierdziło, że poszukuje samodzielnie okazji to 

ćwiczeń i 50% badanych uznało, że trudno powiedzieć. 

Zauważa się tendencję na rzecz samodzielnego poszukiwania okazji do aktywności 

fizycznej. 

Osoby biorące udział w projekcie, pytane o to, czy wybrałyby w budynku windę czy 

schody, jednogłośnie odpowiedzieli, że wybraliby windę.  

Po powtórnym przeprowadzeniu ankiety już tylko połowa odpowiedziała, że 

wybrałaby schody i połowa nie miała zdania.  
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Spacer po schodach stanowi formę aktywności, być może trening z fizjoterapeutą 

uświadomił im, że w codziennym życiu można znajdować elementy wspierające aktywność. 

  

 Korzystam z dostępnych publicznie ścieżek spacerowych, parków lub siłowni na 

świeżym powietrzu (gdy dostępne w okolicy). 

50% osób badanych zgadza się z powyższym stwierdzenie, jedna osoba nie ma zdania 

i jedna osoba nie korzysta z dostępnych publicznie ścieżek spacerowych, parków lub siłowni 

na świeżym powietrzu (gdy dostępne w okolicy). 

W drugim badaniu 75% uczestników zgodziło się co do korzystania z publicznie 

ścieżek spacerowych, parków lub siłowni na świeżym powietrzu (gdy dostępne w okolicy)  

i jedna osoba nie ma zdania. 

  

Samodzielność 

75% badanych zgadza się, że zazwyczaj korzystają z punktów usługowych, które nie 

są zbytnio oddalone od domu lub środków transportu publicznego. Jedna osoba nie ma 

zdania.  

W powtórzonym badaniu badani jednogłośnie przyznali, że korzystają z punktów 

usługowych w pobliżu miejsca zamieszkania lub blisko środków transportu. 

Z kolei, 50% badanych nie zgadza się z twierdzeniem, ze prosi kogoś o wyręczenie  

w robieniu zakupów. Drugie 50% nie ma zdania na ten temat.  

W powtórzonym badaniu już 100% badanych nie zgadza się z twierdzeniem, że proszą 

kogoś o wyręczenie w robieniu zakupów. 

 „Gdy muszę coś załatwić poza domem, to raczej proszę, aby ktoś załatwił to w moim 

imieniu.”  

Następnie, 50% badanych nie prosi innych osób o wyręczenie w przypadku załatwień 

poza domem. Jedna osoba nie ma na ten temat zdania i jedna osoba przyznaje, że prosi o 

załatwienie spraw w swoim imieniu.  

W powtórzonym badaniu 100% badanych przyznaje, że nie prosi innych osób o 

wyręczenie w przypadku załatwień poza domem. 

50% badanych ogranicza się do miejsc, znajdujących się blisko ich domu. Jedna osoba 

nie ma zdania na ten temat i jedna osoba nie ogranicza się do miejsc, znajdujących się blisko 

jej miejsca zamieszkania.  

W drugim badaniu 75% stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat i jedna osoba wciąż 

utrzymywała, że nie ogranicza się do miejsc znajdujących się blisko jej miejsca zamieszkania. 
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Jeśli chodzi o kwestię proszenia o pomoc w dojeździe na miejsce, w przypadku 

załatwień, to 50% badanych nie zgadza się jakoby prosiła o taką pomoc, jedna osoba nie ma 

zdania i jedna osoba zgadza się.  

W powtórzonym badaniu 75% nie zgadza się jakoby korzystała z takiej formy pomocy 

i jedna osoba nie ma zdania. 

Należy podsumować, że z powyższego opisu wyłania się grupa samodzielnych osób, 

które w większości są w stanie samodzielnie zadbać o załatwienie swoich spraw. 

  

Preferencje 

„Kiedy mam wybór, to wybieram możliwość ćwiczenia w pomieszczeniu, zamiast 

ruchu na powietrzu.” 

Jeśli chodzi o preferencje, to 50% badanych nie ma zdania, co to tego, czy woli 

ćwiczyć w pomieszczeniu czy na zewnątrz. Jedna osoba zdecydowanie woli ćwiczyć  

w pomieszczeniu i jedna zdecydowanie woli ćwiczyć na zewnątrz. 

W powtórzonym badaniu 50% badanych nadal nie ma zdania i 50% wolałoby ćwiczyć 

na zewnątrz. 

  

W ankiecie pojawiły się pytania otwarte, które nie sugerując odpowiedzi miały 

sprawdzić czy osoby badane dostrzegły aspekty sensoryczne obecne w miejscach 

przeprowadzenia treningu z fizjoterapeutą. Aspekty sensoryczne miałyby dotyczyć 

wrażeń węchowych, wzrokowych, słuchowych i dotykowych.  

Poniżej znajduje się podsumowanie odpowiedzi udzielonych przez badanych.  

Osoby badane, zapytane czego brakuje im, gdy ćwiczą na zewnątrz odpowiedziały, 

że brakuje im WC.  

W powtórzonej ankiecie, po cyklu zajęć z fizjoterapeutą powtórzyła się odpowiedź 

dotycząca braku zaplecza typu WC, umywalnia, braku stałej temperatury i padła również 

odpowiedź o tym, że niczego nie brakuje. 

Następne stwierdzenie dotyczyło „gdy ćwiczę na zewnątrz, to przeszkadza mi…” 

W początkowej ankiecie uczestnicy odpowiedzieli, że przeszkadza im ciekawość 

innych osób lub same nie wiedziały czy coś im przeszkadza.  

Po przeprowadzeniu ankiety pod koniec zajęć z fizjoterapeutą okazało się, że 

uczestnikom projektu przeszkadza ciekawość przechodniów, brzydka pogoda, deszcz, śnieg, 

hałas, szum i ruch samochodów, podczas gdy ćwiczą na zewnątrz. 
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Badani stwierdzili także, że podczas ćwiczenia na zewnątrz lubią obserwować 

innych i przyrodę.  

W powtórzonej ankiecie pojawiły się także takie odpowiedzi jak „podczas ćwiczenia 

na zewnątrz lubię obserwować przyrodę, słuchać śpiewu ptaków, świeże powietrze, 

różnorodność, jeśli jest pogoda. 

Co więcej, osobom biorącym udział w projekcie podoba się, że obcują z przyrodą  

i urozmaicenie podczas ćwiczenia na zewnątrz.  

Po doświadczeniu cyklu spotkań z fizjoterapeutą pojawiły się również odpowiedzi, że 

w ćwiczeniu na zewnątrz podoba się fakt, że ludzie niećwiczący zazdroszczą, że mają 

większą przestrzeń, że towarzyszy im zmienna aura, że niewłaściwa postawa lub wykonane 

ćwiczenia zostanie poprawione po uwadze osoby fachowej (fizjoterapeuty). 

Ostatnie zdanie, które trzeba było dokończyć to stwierdzenie „gdy ćwiczę na 

zewnątrz, to …". 

W pierwszym badaniu padła odpowiedź „muszę być odpowiednio ubrany”. 

Po zakończeniu cyklu zajęć padły następujące odpowiedzi: muszę wybierać 

odpowiednią pogodę, oddycham głęboko i odpoczywam, wymyślam coś nowego, jestem 

pewna, że ćwiczenia wykonuję właściwie - uwagi Pani Basi są bardzo cenne.  

Podsumowując powyższe wypowiedzi należy stwierdzić, że przed rozpoczęciem cyklu 

spotkań z fizjoterapeutą w II fazie testowania ścieżki moto - sensorycznej uczestnicy badania 

zwracali uwagę na element prywatności podczas ćwiczeń na zewnątrz (przeszkadzała im 

obserwacja innych ludzi), doznania wizualne i estetyczne (możliwość obserwowania 

przyrody i obcowania z nią, możliwość obserwowania innych ludzi). Uczestnicy wymienili 

też urozmaicenie, co można rozumieć jako różnorodność proponowanych stanowisk do 

ćwiczeń, jak również zmieniające się warunki otoczenia (elementy krajobrazu, inni ludzie, 

warunki pogodowe) w porównaniu do ćwiczenia w pomieszczeniu. Pośrednio badani zwrócili 

też uwagę na doznania wiążące się z warunkami atmosferycznymi – temperatura, opady, 

itp., udzielając odpowiedzi o konieczności doboru odpowiedniego ubrania, ćwicząc na 

zewnątrz. Padły też odpowiedzi związane z niedostatecznie rozbudowaną infrastrukturą, w 

naszym konkretnym przypadku z brakiem toalety. Niektóre osoby nie potrafiły określić 

odpowiedzi na niektóre z powyższych kwestii. 

Po odbyciu serii spotkań z fizjoterapeutą uczestnicy mieli więcej spostrzeżeń i uwag. 

Zwrócili uwagę na odczuwanie temperatury, czyli na termorecepcję. Szczególnie 

podkreślono, że podczas ćwiczenia na zewnątrz brakuje stałej temperatury. Padło też wiele 

odpowiedzi związanych z odczuwalnymi warunkami atmosferycznymi, podkreślające 

przeszkody związane z „brzydką pogodą” (deszcz, śnieg), walory, takie jak ładna pogoda czy 

„zmienna aura” (którą jeden uczestnik uznał za coś pozytywnego). Badani zwrócili też uwagę 

na bodźce słuchowe, podkreślając, że przeszkadzał im hałas, szum i ruch samochodów, jak 

również zwrócili uwagę na śpiew ptaków, który sprawia przyjemność podczas ćwiczeń na 

zewnątrz. Pojawił się także, tak jak przed rozpoczęciem ćwiczeń z fizjoterapeutą, element 
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prywatności, związany z ciekawością przechodniów, obserwujących przebieg ćwiczeń. Z 

drugiej strony, wypowiedziały się też osoby, które lubią być obserwowane, uznające bycie 

obserwowanym przez osób niećwiczących jako element zazdrości. Z kolei, tak ja już 

wcześniej wspomniano, po drugim badaniu także mamy do czynienia ze zwróceniem uwagi 

na doznania wzrokowe i estetyczne, wyrażające się  

w czerpaniu zadowolenia z obserwacji przyrody. Uczestnicy wspomnieli również  

o jakości powietrza – o możliwości wzięcia głębokiego oddechu podczas ćwiczeń na 

zewnątrz.  

Należy dodatkowo wspomnieć o walorze towarzyszącym aktywnością na zewnątrz, 

jakim jest przestrzeń. Osoby badane wspomniały też o infrastrukturze takiej jak WC czy 

umywalnia, pozwalających na odświeżenie się pod ćwiczeniach. Badani wspomnieli także o 

urozmaiceniu (po odbyciu serii zajęć z fizjoterapeutą można przypuszczać, ze chodzi tu o 

różnorodne propozycje stanowisk) i możliwości samodzielnego wymyślania nowych 

aktywności. 

Czynniki zachęcające do korzystania ze ścieżki moto – sensorycznej 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że czynnikami, które 

najbardziej podobały się i wspierały aktywność fizyczną na zewnątrz okazały się bodźce 

wzrokowe, takie jak przyroda, możliwość jej obserwowania i obcowania z nią. Z kolei, ważne 

okazały się naturalne bodźce słuchowe, takie jak śpiew ptaków, towarzyszący aktywności 

fizycznej „na powietrzu”. Ważna okazała się także otwarta przestrzeń, dająca swobodę ruchu. 

Elementem wspierającym jest także jakość powietrza, bowiem badani wspominali o 

możliwości oddychania świeżym powietrzem. 

  

Czynniki działające na niekorzyść użytkowania ścieżki moto – sensorycznej 

Następnie, do elementów, które nie zachęcają do wyboru aktywności na zewnątrz 

należy zaliczyć negatywnie wartościowane bodźce słuchowe takie jak hałas, bliskość 

ruchliwych dróg („przeszkadza mi bliskość samochodów”), zbyt odsłonięty teren, narażający 

uczestników na bycie obserwowanymi. 

  

Co należy wziąć pod uwagę projektując i implementując ścieżkę moto – 

sensoryczną? 

Implementując ścieżkę moto – sensoryczną należy wziąć pod uwagę pojawiające się w 

wypowiedziach uczestników projektu: 

 elementy infrastruktury, takie jak sanitariaty w zasięgu obiektu, 

 układ ścieżki dający poczucie przestrzeni, swobodnego wykonywania ćwiczeń, 

 zapewnienie prywatności na tyle, aby użytkownik nie czuł się obserwowany, 

 zapewnienie „przejrzystości”, tak aby można było obserwować życie toczące dookoła, 
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 zapewnienie elementów wymuszających na użytkownikach kreatywność – możliwość 

wykorzystania jednego elementu na różne sposoby; 

 dostęp do przejrzystych i zrozumiałych instrukcji, tak aby użytkownik mógł być 

pewien, że wykonuje dane ćwiczenie poprawnie. 

7.7. Dokumenty, metody użyte w procesie testowania 

Przed przystąpieniem do etapu testowania zostały sporządzone wzory dokumentów 

wykorzystywanych podczas testu innowacji: 

 Karta diagnozy wstępnej i końcowej- ocena stanu osoby testującej na podstawie 

opracowanych testów przed i po podjęciu treningu na ścieżce moto-sensorycznej.  

 Harmonogram testowania 

 Testy (załączniki 3-12) 

 Ogłoszenie – nabór 

Informacja dla uczestników projektu. 

 

7.8. Zakładane rezultaty  
W zakładanych rezultatach etapu testowania zawarto: 

 Wykazanie użyteczności/funkcjonalności poszczególnych stanowisk; 

 Wyłonienie kluczowych wytycznych do projektowania ścieżek motosensorycznych w zakresie 

lokalizacji, materiałów a także istotnych i korzystnych metod stymulacji zmysłowej; 

 Wyłonienie najskuteczniejszy i najbardziej efektywnych rozwiązań dotyczących sporządzenia 

modelu ścieżki; 

 Zmodyfikowanie lub zaproponowanie nowych stanowisk/zadań ruchowych; 

 Ocena trafności/przejrzystości zaproponowanych instruktaży; 

 Poprawa stanu funkcjonalnego i psychoruchowego osób testowanych; 

 Ocena reakcji osób testowanych na zaproponowane działania; 

 Ocena korelacji czynników motorycznych i sensorycznych w przebiegu treningów. 

7.9. Napotkane trudności i ich eliminacja w II fazie testowania 

Podczas I fazy testowej dla części użytkowników (grupa osób niepełnosprawnych) problem stanowiły 

zbyt duże odległości pomiędzy stanowiskami do ćwiczeń. Dotyczyło to przede wszystkim Parku 

Jordana. Przełożyło się to pośrednio na wybór ostatecznego miejsca do opracowania modelowej 

koncepcji treningu (plac zabaw przy ul. Powstańców). Część wstępnie przygotowanych ćwiczeń nie 

sprawdziła się w praktyce (zbyt wysoki poziom trudności, niewystarczające zabezpieczenia 

asekuracyjne), w związku z tym, w procesie formułowania planu treningowego dla drugie fazy 

testowej, wyeliminowano niektóre zadania ruchowe, zmodyfikowano je lub zaproponowano nowe 

rozwiązania. Brano także pod uwagę dostępną infrastrukturę modelowego miejsca.  

Po zakończeniu I fazy projektu szczególną uwagę zwrócono na dobór grupy 

uczestników odpowiadającej charakterystyce grupy docelowej, do której adresowana jest 

ścieżka moto – sensoryczna oraz warunki związane z porą roku, pozwalające na 
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doświadczenie całego spektrum doznań zmysłowych, oferowanych przez ścieżkę moto – 

sensoryczną. 

Odnosząc się do doboru grupy, należy przypomnieć, że projekt “Ścieżka moto - 

sensoryczna” z założenia adresowany jest do osób w wieku senioralnym oraz do osób które 

na skutek choroby bądź urazu doświadczają ograniczeń  

w zakresie sprawności ruchowej. Dodatkowo zakłada się, że sytuacje związane  

z przemieszczaniem się, korzystaniem z komunikacji zbiorowej czy uczestnictwo w życiu 

społecznym budzą u uczestników lęk z powodu na przebyte choroby czy urazy. 

Zakłada się, że osoby tracące pełną sprawność fizyczną mogą odczuwać lęk przed 

sytuacjami wymagającymi przemieszczania, używania środków komunikacji zbiorowej 

(koordynacja ruchowa przy wsiadaniu i wysiadaniu, utrzymanie równowagi przy zakrętach i 

nagłym hamowaniu) oraz w sytuacjach konieczności szybkiego i sprawnego przejścia z 

punktu A do punktu B, tak jak w przypadku przekraczania przejścia dla pieszych. Lęk 

dotyczący poradzenia sobie w konkretnej sytuacji wymagającej przemieszczenia się bądź lęk 

przed kolejnym urazem lub niepowodzeniem sprawiają, że osoby z grupy mogą ograniczać 

zasięg swojej aktywności do obszarów znajdujących się blisko ich miejsca zamieszkania, 

stopniowo rezygnować z udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Ograniczenia ruchowe 

mogą wiązać się także ze stopniową utratą samodzielności w czynnościach codziennych, 

takich jak zakupy czy różnego rodzaju “załatwienia”. 

W porównaniu do uczestników zakwalifikowanych do I fazy projektu, u których 

średnia wieku wyniosła około 58 lat, średnia wieku u uczestników z drugiej fazy była większa 

i wyniosła 66 lat. Zatem do drugiej fazy projektu zakwalifikowano osoby starsze, bardziej 

odpowiadające charakterystyce grupy docelowej.  

Dodatkowo, oprócz osób z grupy senioralnej w II fazie projektu wzięły udział 2 

osoby, które przebyły udar mózgu, wiążący się z utratą pełnej sprawności ruchowej  

i koniecznością rehabilitacji.  

Następnie, w nawiązaniu do zapewnienia uczestnikom II fazy warunków 

sprzyjających pełnemu odbiorowi wrażeń sensorycznych, nie udało się zrealizować testów  

w czasie wegetacji roślin, wpływających na doznania węchowe, Mimo to uczestnicy II fazy 

testów zwrócili uwagę na doznania związane z termo recepcją, doznania słuchowe, związane 

z dźwiękami ptaków i odgłosami ulicy oraz wrażenia wizualne, odnoszące się ogólnie do 

przyrody.  

Realizacja II fazy projektu w czasie silnych mrozów i opadów pozwoliła doświadczyć 

szczególnie trudnych warunków pogodowych, stanowiących wyzwanie dla uczestników oraz 

zaobserwować ich motywację do ćwiczeń w podobnych warunkach, co niewątpliwe stanowi 

wartość dodaną.  

7.10. Osiągnięte rezultaty i wartości dodane  
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Ze względu na niewielką liczebność próby badania należy potraktować jako 

pilotażowe. W konsekwencji wszelkie wyniki i korelacje nie mogą być traktowane jako 

reprezentatywne dla całej populacji.  

Omawiając osiągnięte rezultaty i wartości dodane odniosę się do tez 9. – 16. 

zawartych w podpunkcie 4.9. „Zakładane rezultaty”. 

Zmiana w zakresie parametru Lęk - Stan porównując pomiar przed i po cyklem spotkań z 

fizjoterapeutą - redukcja wyników w drugim pomiarze.  

Zarówno w przypadku uczestników I i II fazy zaobserwowano przypadki obniżenia 

poziomu Leku – Stanu, jak i przypadki podwyższenia tego parametru, porównując pomiar 

przed i po cyklu zajęć z fizjoterapeutą. Zdarzyły się również sytuacje utrzymania takiego 

samego wyniku.  

Wydaje się, że podwyższony parametr Lęk – Stan przy pierwszym pomiarze można 

wiązać się z uczestnictwem w nowej dla badanego sytuacji. Po przebyciu cyklu zajęć z 

fizjoterapeutą i oswojeniu sytuacji, Lęk – Stan zmniejszył się u niektórych uczestników. W 

odwrotnej sytuacji, gdy Lęk – Stan podwyższył się przy drugim pomiarze możemy mieć do 

czynienia z sytuacją konfrontacji uczestnika z wyobrażeniami na temat swojej sprawności. 

Podwyższenie omawianego parametru należy wiązać albo z uświadomieniem sobie stanu 

własnej sprawności fizycznej, albo z pogorszeniem stanu zdrowia badanych uczestników 

projektu.  

Należy podkreślić, że reagowanie na nowe sytuacje lękiem ma związek z względnie 

trwałą właściwością, opisywaną w przeprowadzonych badaniach jako Lęk – Cecha. 

Analizując ilustracje graficzne omawianych parametrów można zaobserwować pewne trendy 

w tym zakresie. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Lęk – Stan nie uległ obniżeniu u wszystkich 

przebadanych uczestników, porównując pomiar przed i po cyklu zajęć z fizjoterapeutą. 

  

Zmiana w zakresie parametru Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności, porównując 

pomiar przed i po cyklu spotkań z fizjoterapeutą - uzyskanie wyższych wyników na skali GSES 

w drugim pomiarze.  

Jeśli chodzi o Poczucie Uogólnionej Własnej Skuteczności, czyli ogólne przekonanie 

o radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami, to wśród przebadanych uczestników 

zauważono dwie tendencje: tendencję do utrzymywania się wysokich wyników w tym 

zakresie oraz tendencję do spadku Uogólnionego Poczucia Własnej Skuteczności, porównując 

pomiary przed i po treningu z fizjoterapeutą. 

W związku z tym, że omawiany parametr ma raczej deklaratywny charakter i opiera 

się o wyobrażenia na swój temat, to sytuacja treningu mogła wpłynąć na zrewidowanie 

poglądów, stąd obniżenie lub wzrost, biorąc pod uwagę pomiar przed i po cyklu spotkań  

z fizjoterapeutą.  
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Podsumowując, należy stwierdzić, że parametr Uogólnione Poczucie Własnej 

Skuteczności nie uległ podwyższeniu u wszystkich przebadanych uczestników, porównując 

pomiar przed i po cyklu zajęć z fizjoterapeutą. 

Zintensyfikowanie aktywności fizycznej, porównując pomiar przed i po cyklu spotkań z 

fizjoterapeutą.  

W pierwszej fazie testów tyle samo osób (60%) zadeklarowało, że poszukuje 

samodzielnie okazji do aktywności fizycznej przed i po odbyciu treningu z fizjoterapeutą.  

W drugiej fazie testów początkowo 75% badanych uznało, że nie poszukuje 

samodzielnie okazji do uprawiania aktywności fizycznej. Po odbyciu treningu  

z fizjoterapeutą, w drugim pomiarze już 50% uczestników deklarowało, że poszukuje 

sposobności do uprawiania aktywności fizycznej. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że cel został częściowo osiągnięty. 

Prawdopodobnie trening z fizjoterapeutą, który odbywał się w różnych lokalizacjach 

przyczynił się rozpropagowania infrastruktury, z której uczestnicy wcześniej nie korzystali 

lub o której nie wiedzieli lub dostarczył inspiracji do użytkowania podobnych miejsc. 

Poprawa deklarowanej sprawności fizycznej, porównując wyniki przed i po cyklu 

spotkań z fizjoterapeutą.   

W pierwszej fazie testów zadowolenie ze sprawności fizycznej wynosiło w obu 

badaniach zaledwie 20%. Zmniejszyła się nieco liczba osób niezadowolonych ze sprawności 

fizycznej na rzecz osób deklarujących brak zdania na ten temat.  

W drugiej fazie testów 50% uczestników z niezadowolenia z kondycji fizycznej  

w pierwszym badaniu zmieniło dopowiedź na „trudno powiedzieć” przy drugim pomiarze. 

\podobnie jak w pierwszej fazie nie zmieniła się liczba osób zadowolonych ze swojej 

sprawności. 

Być może uczestnictwo w projekcie dało początek zmianom, wyrażających się  

w stopniowym przechodzenia od niezadowolenia, do braku zdania, a w przyszłości 

prowadząc do zadowolenia. 

Poprawa w zakresie społecznego aspektu funkcjonowania, rozumiana jak zwiększenie 

częstotliwości udziału w życiu kulturalnym, częstsze spotkania z innymi.  

W pierwszej fazie testów liczba osób deklarujących częste spędzanie czasu z innymi 

wzrosła z 60% do 80%. Na poziomie 80% w oby badaniach kształtowały się odpowiedzi  

w zakresie częstotliwości udziału w życiu kulturalnym. 

W drugiej fazie testów, z 50% do 75% wzrosła liczba uczestników deklarujących 

częste spotkania z innymi. Tak samo ukształtowały się odpowiedzi dotyczące częstotliwości 

udziału w życiu kulturalnym. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że po odbyciu treningu z fizjoterapeutą zauważ się 

poprawę w zakresie społecznego aspektu funkcjonowania uczestników.  
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Zdefiniowanie czynników sensorycznych, zachęcających do podejmowania aktywności 

fizycznej na zewnątrz.  

Należy stwierdzić, że czynnikami, które najbardziej podobały się i wspierały 

aktywność fizyczną na zewnątrz okazały się bodźce wzrokowe, takie jak przyroda, możliwość 

jej obserwowania i obcowania z nią. Z kolei, ważne okazały się naturalne bodźce słuchowe, 

takie jak śpiew ptaków lub cisza, towarzyszący aktywności fizycznej „na powietrzu”. Ważna 

okazała się także otwarta przestrzeń, dająca swobodę ruchu. Elementem wspierającym jest 

także jakość powietrza, bowiem badani wspominali o możliwości oddychania świeżym 

powietrzem. 

Zdefiniowanie czynników sensorycznych, zniechęcających do podejmowania 

aktywności fizycznej na zewnątrz.  

Do elementów, które nie zachęcały do wyboru aktywności na zewnątrz należy 

zaliczyć negatywnie wartościowane bodźce słuchowe takie jak hałas, bliskość ruchliwych 

dróg („przeszkadza mi bliskość samochodów”), zbyt odsłonięty teren, narażający uczestników 

na bycie obserwowanymi. 

Zwiększenie proaktywności, rozumianej poszukiwanie w codziennych czynnościach 

okazji do podtrzymywania sprawności (np. wybieranie schodów zamiast windy), porównując 

wyniki przed i po cyklu spotkań z fizjoterapeutą. 

W pierwszej fazie testów nastąpiła poprawa w zakresie pro aktywności – z 40% do 

60% wzrosła liczba osób deklarujących wybór schodów zamiast windy. 

W drugiej fazie testów liczba osób deklarujących wybór schodów wzrosła z 0% do 

50%. 

Można zatem stwierdzić, że po odbyciu cyklu spotkań z fizjoterapeutą zauważa się 

poprawę pod względem proaktywności wśród uczestników projektu. 

W przebiegu I i II fazy testowej ścieżki moto-sensorycznej osiągnięto założone rezultaty. Wyłoniono 

najskuteczniejsze i najbardziej efektywne rozwiązania, z których sporządzono ostateczny model 

ścieżki moto-sensorycznej. Po podsumowaniu I fazy testowej przygotowano rekomendacje, na 

podstawie których zaproponowano nowe rozwiązania oraz częściowo zmodyfikowano już istniejące. 

Modyfikacje dotyczyły głównie zaproponowanych ćwiczeń oraz dostosowania wybranych rozwiązań 

do wyłonionej lokalizacji modelowej. Na tym etapie kluczowe okazały się wnioski i spostrzeżenia 

formułowane po zakończeniu I fazy testowej oraz przeprowadzone warsztaty studenckie. 

Zaproponowano także zupełnie nowe rozwiązania, które testowano bezpośrednio w przebiegu II fazy 

treningów na ścieżce moto - sensorycznej.  

W przebiegu treningów zaobserwowano korelację czynników motorycznych i sensorycznych. 

Stanowiska do ćwiczeń wkomponowane zostały w naturalne elementy krajobrazu (wykorzystano 

drzewa, pochyłości, zmieniające się podłoże), co zostało docenione przez użytkowników i postrzegane 

jako walor. W miejscu, dla którego przewidziano sporządzenie modelowego treningu, wykorzystano 

przyrządy skonstruowane z naturalnych surowców, w otoczeniu zagospodarowanej zieleni. Miejsce to 

cieszyło się największym powodzeniem wśród osób testowanych. Uczestnicy Podczas treningów we 

wszystkich lokalizacjach, uczestnicy zwracali szczególną uwagę na walory przyrodnicze (otwarta 
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przestrzeń, zieleń, ptaki, rzeka). Jedynie szum dochodzący z jezdni był postrzegany jako czynnik 

rozpraszający i stresujący podczas ćwiczeń. Początkowo drażniąca byłą także obecność 

przechodzących ludzi.  

Wszystkie osoby testowane zareagowały pozytywnie na zaproponowane działania, mimo 

początkowych obaw i lęku przed nieznanym. 

Nastąpiła subiektywna i obiektywna poprawa stanu funkcjonalnego i psychoruchowego osób 

testowanych. 

 

Ponadto wśród uczestników projektu nastąpiła integracja. Osoby wyjściowo wycofane społecznie 

łatwiej nawiązywały kontakty interpersonalne i otworzyły się w kontakcie z terapeutą. U wszystkich 

badanych zaobserwowano przełamanie indywidualnych barier i kompleksów, które stanowiły opór 

przed przystąpieniem do projektu (m.in. przeświadczenie o odstawaniu od reszty potencjalnych 

uczestników pod względem możliwości ruchowych, niska samoocena swoich umiejętności, obawa 

przed kontaktami społecznymi).  

Po zakończeniu fazy testowej uczestnicy zgłaszali swoje zadowolenie z osiągniętych rezultatów. 

Obserwowali u siebie wzrost sprawności funkcjonalnej oraz wydolności fizycznej, co przełożyło się 

bezpośrednio np. na zwiększenie pokonywanego dystansu podczas marszu. Dodatkowo osoby z grupy 

senioralnej, które na początku fazy testowej zgłaszały dolegliwości bólowe w okolicy kolan oraz odc. 

lędźwiowego, po zakończeniu spotkań treningowych obserwowały u siebie złagodzenie lub ustąpienie 

tych dolegliwości. 

Osoby badane czuły się zachęcone do aktywności fizycznej i w większości deklarowały chęć 

kontynuacji podobnego rodzaju działań oraz uczestnictwa w oferowanych przez miasto formach 

spędzania wolnego czasu (np. gimnastyka dla seniorów, spotkania przy poezji).  

U wszystkich uczestników zaobserwowano wzrost samooceny oraz poczucia własnej wartości.  

Uczestnicy będący osobami niepełnosprawnymi przezwyciężyły w mniejszym lub w większym 

stopniu swoje ograniczenia i jednocześnie zmniejszyło się ich poczucie wykluczenia z życia 

społecznego.  

8. Wnioski i rekomendacje - Wytyczne do wprowadzania modelu oraz 

projektowania ścieżek moto-sensorycznych. 
Wytyczne do projektowania ścieżek moto-sensorycznych na podstawie których zostanie 

sformułowane zadanie projektowe dla uczestników warsztatów.  Sformułowano 8 podstawowych 

zaleceń dla projektu ścieżki. 

1. poszanowanie dla miejsca – wpisanie w kontekst, wykorzystanie naturalnych walorów 

miejsca, oszczędne gospodarowanie terenem 

2. materiały naturalne – użycie materiałów naturalnych i rodzimych do konstrukcji i 

wykończenia elementów architektonicznych, takich jak mury oporowe, stopnie, podesty, 

pochylnie schody; wykorzystanie naturalnych materiałów wykończeniowych do modelowania 

nawierzchni. 

3. Aktywizacja – przestrzeń ścieżki ma służyć do aktywizacji osób zależnych, ale również 

innych grup użytkowników, ma służyć nawiązywaniu relacji międzyludzkich, poprawy 

stosunków w rodzinie. 
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4. wzbogacenie – gentryfikacja miejsca – poprzez wprowadzenie w przydomowej przestrzeni 

ścieżki ma być odczuwalne uatrakcyjnienie tej przestrzeni poprzez zabiegi kompozycji 

architektonicznej oraz ogrodowej 

5. motywacja poprzez estetykę – ścieżka, dzięki wyróżniającemu się projektowi oraz estetyce 

wykonania powinna zachęcać użytkowników do korzystania z niej oraz do dbania o nią, a 

także ochrony przed wandalizmem. 

6. funkcjonalność – forma ścieżki ma być ściśle podporządkowana funkcji terapeutycznej 

skonsultowanej przez zespół ekspertów, trening musi być zgodny z instruktażem, który musi 

być zrozumiały, czytelny i widoczny 

7. wielofunkcyjność – ideą ścieżki jest umieszczenie jak największej ilości stanowisk na 

niewielkiej przestrzeni, przez co korzystanie z rozwiązania może być bardzo różnorodne; 

zapobiega to monotonii oraz pozwala na dopasowanie treningu do jak najszerszej grupy 

odbiorców. 

8. bezpieczeństwo – korzystanie ze ścieżki musi być przede wszystkim bezpieczne, urządzenia 

należy wyposażyć w pochwyty i poręcze, tam gdzie to konieczne, przestrzeń należy oświetlić 

oraz dostosować stopień trudności do możliwości osoby zależnej poprzez stopniowe 

zwiększanie trudności treningu. 

 

 

Implementując ścieżkę moto – sensoryczną należy wziąć pod uwagę pojawiające się w 

wypowiedziach uczestników projektu: 

 elementy infrastruktury, takie jak sanitariaty w zasięgu obiektu, 

 układ ścieżki dający poczucie przestrzeni, swobodnego wykonywania ćwiczeń, 

 zapewnienie prywatności na tyle, aby użytkownik nie czuł się obserwowany, 

 zapewnienie „przejrzystości”, tak aby można było obserwować życie toczące dookoła, 

 zapewnienie elementów wymuszających na użytkownikach kreatywność – możliwość 

wykorzystania jednego elementu na różne sposoby; 

 dostęp do przejrzystych i zrozumiałych instrukcji, tak aby użytkownik mógł być 

pewien, że wykonuje dane ćwiczenie poprawnie. 

8.1.  Możliwości, motywacja, sposoby treningu, implementacja 
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Trening na ścieżce moto-sensorycznej stwarza możliwość wielowariantowości. Zaproponowane 

ćwiczenia są aktywnościami przykładowymi, które można dowolnie modyfikować lub 

rozbudowywać. Przygotowując trening na ścieżce można skorzystać z gotowego planu treningowego 

w oparciu o przygotowany instruktaż multimedialny. Motywacją do podjęcia treningu mogą być 

korzyści płynące z regularnego użytkowania ścieżki lub możliwość włączenia w życie społeczno – 

kulturalne oraz nawiązanie nowych znajomości dzięki spotkaniom towarzyskim. Dodatkowym atutem 

ścieżki jest możliwość obcowania z przyrodą w ciekawy i aktywny sposób. Wzbogacenie ścieżek w 

sezonowe elementy sensoryczne zmotywuje do wykonywania ćwiczeń i uatrakcyjni spędzony w ten 

sposób czas. Dodatkowo możliwość spędzenia czasu w parkach pełnych kolorowych i pachnących 

kwiatów dodatkowo zachęca do wyjścia z domu.  

 

Niedzielne popołudnie - Park Lotników. Fot. M. Rekuć 
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Park Jordana. Fot. M. Rekuć  

 

Park Jordana. Fot. M. Rekuć 

 

Ciekawie kształtowa przestrzeń zawierająca elementy sensoryczne – elementy roślinne, woda, 

elementy martwej natury -  powoduje, że dana przestrzeń staje się przyjazna dla użytkownika, chętnie 

do niej wraca ponieważ w kontakcie z nią uspokaja się, regeneruje. 
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Małe założenie parkowe w Brasili, Brazylia. Fot. M. Rekuć 

 

 

Małe założenie parkowe w Brasili, Brazylia. Fot. M. Rekuć 

Dostępność elementów ćwiczeniowych z łatwą instrukcją w przyjemnym otoczeniu zachęca do 
wykonywania ćwiczeń w każdej wolnej chwili. 
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Fot. M. Rekuć 

9. Załączniki - Przykłady modelowych koncepcji 
 

Prezentacja systemu w jakim działa trening na danym modelu Opis działania modelu – w podziale na 

grupy do montowania planów treningowych. Przedstawiamy 3 różne koncepcje przestrzenne 

proponowanych form i rozwiązań dla ścieżek motosensoryczncyh. Koncepcje przygotowane zostały 

tak aby po niewielkim przystosowaniu można było zrealizować je w dowolnej wybranej zgodnie z 

kryteriami lokalizacji.  

9.1. Koncepcja – „Szósty zmysł” 
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„Szósty zmysł”  -  Projekt koncepcyjny – rzut i szkice 
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„Szósty zmysł”  -  Model koncepcyjny – widok z góry 

 

  
„Szósty zmysł”  -  Model koncepcyjny – widok z 

poziomu użytkownika 1 

„Szósty zmysł”  -  Model koncepcyjny – widok z 

poziomu użytkownika 2 

 

 

 Koncepcja II – „Park Motosensoryczny” 
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„Park Motosensoryczny” -  Projekt koncepcyjny – rzut i szkice 

 

 
„Park Motosensoryczny” -  Model koncepcyjny – widok z góry 
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„Park Motosensoryczny” -  Model koncepcyjny – 

widok z poziomu ścieżki 1 

„Park Motosensoryczny” -  Model koncepcyjny – 

widok z poziomu ścieżki 2 

 

  Koncepcja III – „Las-Miasto-Woda” 
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„Las-Miasto-Woda” -  Projekt koncepcyjny – rzut „Las-Miasto-Woda” -  Model koncepcyjny – 

widok z góry 

 

 
„Las-Miasto-Woda” -  Model koncepcyjny – widok z poziomu ścieżki 
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„Las-Miasto-Woda” -  Projekt koncepcyjny – szkice elementów ścieżki 
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