
PIĘĆ ZMYSŁÓW W OGRODZIE 

Wykorzystanie elementów hortiterapii w pracy z dzieckiem ze sprzężoną 

i głęboką niepełnosprawnością intelektualną 

 

Hortiterapia (ogrodoterapia) jest to jedna z form terapii wspomagających tradycyjne 

metody rehabilitacji dla osób z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi takimi jak: 

choroby i zaburzenia psychiczne, umysłowe, fizyczne, sensoryczne, geriatryczne, 

uzależnienia: od alkoholu, narkotyków, od Internetu. W terapii tej wykorzystuje się 

rośliny: ozdobne, sadownicze, warzywnicze oraz zioła  w celu poprawy zdrowia 

fizycznego i psychicznego człowieka. 

Ogrodoterapię możemy podzielić na terapię czynną lub bierną: 

▪ Bierna terapia ogrodnicza polega na przebywaniu w ogrodzie, spacerowaniu, 

obserwacji, dotykaniu roślino oraz wykorzystanie ich do stymulacji wszystkie 

pięciu zmysłów takie jak dotyk, wzrok, słuch, zapach i smak.  

▪ Czynna terapia ogrodnicza polega na prowadzeniu różnych zajęć                               

w ogrodzie  takich jak: przygotowanie podłoża, siew nasion, sadzenie roślin             

i cebul, pielenie chwastów, podlewanie, zbieranie kwiatów, owoców i warzyw, 

grabienie liści .  

U osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz intelektualną w stopniu głębokim 

częściej wykorzystujemy bierną formę hortiterapii. Zauważono, że systematyczny               

i stały kontakt z przyrodą, jej obserwację, a także przebywanie na świeżym powietrzu,  

zażywanie kąpieli  słonecznych  wpływa pozytyw na proces rehabilitacji, obniża poziom 

stresu, wprowadza w dobry nastrój oraz zapewnia bogate wrażenia sensoryczne. 

Biorąc pod uwagę te wszystkie możliwości i korzyści również w naszej placówce: 

Centrum Rehabilitacyjno - Edukacyjnym w Żywcu został stworzony ogród 

terapeutyczny.  Stanowi on istotny element rehabilitacji i edukacji  naszych 

podopiecznych. Specjalnie zaprojektowane ścieżki, o zróżnicowanych fakturach                   

i wzniesieniach, tor przeszkód, plac zabaw,  wykorzystujemy  w rehabilitacji ruchowej.  

Z Kolei mnogości kolorów, kształtów, wysokości, zapachów jakie występują w ogrodzie 

wykorzystujemy w edukacji i rewalidacji dziecka, rozwijając u niego podstawowe 



umiejętności, takie jak: rozróżnianie owoców od warzyw, różnicowanie kolorów, 

wielkość, ciężkość ,dostrzeganie zmieniających się pór roku. Ponadto ogród dostarcza 

wielu doznań sensorycznych, ponieważ rośliny stymulują wszystkie zmysły – wzrok, 

słuch, dotyk, zapach, również smak. Jest to szczególnie ważne u osób z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną,  u których często głównym sposobem komunikacji 

ze światem jest kanał sensoryczny a zwłaszcza dotyk. 
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Zmysł dotyku 

▪ Dostarczanie odpowiednich bodźców dotykowych zapewnia poczucie 

bezpieczeństwa, powoduje  również zwiększenie ilości połączeń neuronowych, 

czyli wpływa na  pojemność mózgu. Ponadto działa relaksująco, uspokajająco    

i leczniczo. Stymulacja dotykowa odbywa się poprzez odpowiednio dobraną 

roślinność  o zróżnicowanej fakturze liści, kwiatów, owoców, kory drzew, 

nawierzchni, użytych materiałów, czy z zastosowaniem wody. W tej strefie 

uwzględniamy różne doznania, takie jak: miękkość, twardość, chropowatość, 

pierzastość, gładkość, szorstkość, puszystość, waga i temperatura. 

Pobudzanie zmysłu dotyku wpływa również na rozwój zdolności manualnych: 

poprawa precyzję chwytu celowego oraz utrzymania przedmiotów w dłoniach, 

doskonali ruchy skoordynowane i naprzemienne. Stymulacje dotykowe stanowi 



bardzo ważny element terapii dzieci nadwrażliwych lub podwrażliwych 

dotykowo, a także  dzieci z dysfunkcjami wzroku. 

Oto kilka przykładów roślin dotykowych: 

- Czyściec wełnisty; 

- Starzec popielny, szarotka alpejska, sasanka zwyczajna; 

- Rojniczek pospolity; 

- Bergenia sercowata; 

 - Kopytnik pospolity. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

          Ponadto ogród dostarcza nam wielu bogactw natury takich jak: kwiaty, owoce                      

i warzywa, które można wykorzystywać w innych formach zajęciach                                 

w  arteterapii, aromoterapii, czy w zajęciach kulinarnych. 

Zmysł powonienia 

▪ Ważną rolę odgrywają tu rośliny wydzielające olejki eteryczne. Najważniejsze 

to kwiaty, ale pachnieć mogą również zioła, owoce, nasiona, a nawet liście, 

kora, korzenie i kłącza. Zapach może być przyjemny, obojętny lub przykry, 

często określamy go również jako: lekki, ciężki, intensywny, ulotny czy 

długotrwały. Rodzaje zapachów wśród roślin to: kwiatowy, owocowy, ziołowy, 

miodowy, czy żywiczy. Niektóre zapachy mogą wyciszać i uspakajać, np.: 

lawenda, jaśmin, rumianek, inne z kolei pobudzają i dodają energii, np.: trawa 

cytrynowa, rozmaryn, goździki. Projektując ogród należy uwzględnić jakie 

rośliny można sadzić obok siebie, żeby  zapewnić optymalną stymulację 

zmysłową. 

 

 

 



Zmysł smaku    

▪ W ogrodach terapeutycznych sadzimy krzewy i drzewa owocowe oraz 

zakładamy warzywniaki, które następnie pielęgnujemy. Oprócz wszystkim 

dobrze znanych owoców, jak jabłka, czy truskawki – można wprowadzać mniej 

znane owoce takie jak: malinojeżyny, jagoda kamczadzka, borówka 

amerykańska.  Owoce i warzywa wykorzystujemy w terapii zajęciowej oraz 

stymulacji smakowej, dzięki której dzieci poznają różne smaki od słodkiego po 

kwaśne i cierpkie. 

Zmysł słuchu 

▪ Odgłosy  przyrody są  intensywne i  korzystnie wpływają na nasze odczucia.  W 

ogrodach terapeutycznych wykorzystujemy specjalnie zaprojektowane źródła 

dźwięku, np. dzwonki, strumyk, oraz naturalne elementy środowiska, takie jak: 

szum wiatru, śpiew ptaków, spadające jesienią liście, chrupanie                                         

i trzeszczenie pod nogami. W ogrodzie możemy również uwzględnić strefę 

ciszy, w której odnajdą spokój dzieci nadpobudliwe, bądź nadwrażliwe 

słuchowo. 

Zmysł wzroku 

▪ Kolory wpływają znacząco na emocje oraz samopoczucie chorych. Nie od dziś 

wiadomo, że zieleń uspakaja, z kolei intensywne barwy oraz mocne kontrasty 

kolorystyczne są najlepiej zauważalne przez osoby słabowidzące. Rośliny 

powinny być sadzone w dużych barwnych grupach i odznaczać się na tle 

zielonych liści i trawników. Kolorystycznie bardzo sprawdzają się takie rośliny, 

jak: malwa, hortensja, słonecznik, dalia, niezapominajki, klon ozdobny, miękki 

mech, lawenda, wrzos, chaber. Stymulacja wzrokowa zachodzi także poprzez 

dostrzeganie różnej wysokości i pokroju roślin, kształtu liści oraz                                                                                                    

kwiatów. 

          Ogród terapeutyczny daje nam nieograniczone możliwości i stanowi 

znakomitą przestrzeń do terapii oraz nauki. Dzieci mogą w nich obserwować 

zmiany zachodzące w przyrodzie, mogą uczyć się sadzenia i pielęgnowania 

roślin, chodzić boso po „ścieżkach sensorycznych”, rozwijać zdolności 

artystyczne oraz poznawać świat dzięki wszystkim zmysłom.  
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