




Każdy zdrowy człowiek ma możliwość 
odbierania bogactwa wrażeń, jakie dostarcza 
mu natura. Wrażenia odbieramy 
uruchamiając wiele zmysłów. Uwielbiamy 
korzystać ze spacerów, wyjeżdżamy na 
wycieczki by być bliżej natury zmęczeni 
miejskim hałasem pragniemy odpocząć 
zrelaksować się, wyciszyć Często nie 
zastanawiamy się, dlaczego właśnie w 
otoczeniu przyrody i natury czujemy się tak 
dobrze. 



Już od dawien dawna natura uznawana jest za 

najlepszą formę psychoterapii. Takie elementy 

przyrody jak szum morza i wiatru, śpiew ptaków są 

wplecione w naszą życiową codzienność. Jak 

zrobić, aby dotknąć piasku plaży, posłuchać szumu 

lasu, poczuć promienie słońca? A jeśli ten świat z 

różnych powodów jest zbyt daleko?

Dla wielu ludzi bogactwo natury nie jest dostępne w 

każdym momencie. Często ludzie ci nie zdają sobie 

sprawy, że świat, przyroda jest tak piękna. Nie są 

często zainteresowani jej poznawaniem. 



Brak bodźców i możliwości poruszania z uwagi na 

sprzężoną niepełnosprawność ogranicza ich 

motywację do podejmowania jakiegokolwiek 

działań ogranicza też wiedzę o samym sobie i 

otaczającym ich świecie. Można to zmienić 

stwarzając im warunki do poznawania, rozwoju, 

komunikacji w jednym terytorium, takiego typu 

rozwiązań dostarczającym wielu wrażeń 

nawiązujących do naturalnego środowiska, jest to 

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA.



SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA jest koncepcją 

pomieszczenia dla terapii. Z jednej strony terapia ta ma 

być nieinwazyjną, lecz skuteczną stymulacją 

multisensoryczną osób, które na skutek 

niepełnosprawności czy choroby mają problemy z 

odbieraniem i przepracowywaniem bodźców z otoczenia.

Z drugiej strony ma ona wyciszać, odprężać, uspokajać 

uczestników, zwłaszcza tych, którzy na co dzień mają 

skłonności do zachowań problemowych, często 

obserwowanych u osób niepełnosprawnych.





Sala Doświadczania Świata - jest to 

specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, 

wyposażone w różnorodne urządzenia 

stymulujące rozwój zmysłów. Głównym 

celem organizowania tego typu sal jest 

stwarzanie możliwości odbierania nowych 

bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz 

mile spędzanie czasu w atmosferze pełnej 

relaksu przez osoby z wieloraką 

niepełnosprawnością. 



Definicja Snoezelen wywodzi się z Holandii a ukształtowana 

została przez dwóch młodych mężczyzn, którzy w latach 

siedemdziesiątych odbywali zastępczą służbę wojskową w 

ośrodku dla osób niepełnosprawnych w DeHartenber. 

Zaangażowali się oni w swoją, pracę i postanowili stworzyć 

tzw. „Namiot Aktywności", by w ten sposób umilić czas 

pacjentom przebywającym w ośrodku rehabilitacyjnym. 

Istotnym faktem było to, że pacjenci byli znacznie i głęboko 

upośledzeni umysłowo. Dla tych osób „Namiot Aktywności" -

był szczególną ofertą spędzania wolnego czasu. W 

„Namiocie Aktywności użyto: dźwięków, światła, balonów, 

siana. Naokoło zrobiono ściany z płótna namiotowego, a za 

pomocą czarnej folii, stworzono drogi i korytarze. I tak 

powstała pierwsza Sala Doświadczania Świata.



Sala w ujęciu holenderskim nazwana została 

SINOEZELEN - oznacza  dwa pojęcia 

"snuifien" -węszyć, obwąchiwać oraz 

"dozlen" - "drzemać" być w półśnie, gapić 

się. Tak, więc głównym celem terapii jest 

poznanie i doświadczanie świata przez 

zmysły. 



BUDOWA SALI 
DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

Harmonijnie skomponowana i urządzona sala 
wywołuje reakcję ożywienia, motywację do 
podejmowania aktywności i poznawania. 
Wyposażenie sali może być różne uzależnione 
jest to od: wielkości pomieszczenia, które 
przeznaczone jest na salę możliwości 
finansowych programu terapeutycznego, 
który chcemy realizować, oraz odbiorców, 
którzy będą spędzać tam czas.



Najlepsze jest pomieszczenie, w którym swobodnie 

może przebywać od 5-10 osób. Im większa 

przestrzeń tym lepiej. Jednak mniejsze sale również 

się sprawdzają. Pomieszczenie nie może być za 

małe, ponieważ można się w nim poczuć 

"przytłoczonym". Jeśli pomieszczenie jest zbyt niskie 

może sprawiać wrażenie "przygniatania". Zbyt 

wysokie natomiast może spowodować, że odczuwać 

będziemy dużo "surowości". Może to spowodować 

strach u odwiedzających. Dobra akustyka to taka 

gdzie dźwięki odbierane są dobrze.

Różnorodność elementów daje olbrzymie możliwości 

prowadzenia efektywnej terapii. 



Dominującymi elementami wyposażenia są: 

przytłumione kolorowe światła, miękkie podłoże, 

relaksacyjna muzyka. Całość sprawia wrażenie 

"innego fascynującego" zaskakującego świata. Dla 

osób ze sprzężoną niepełnosprawnością ten "inny 

fascynujący" świat jest rodzajem wyjścia w inne 

otoczenie. Urozmaica to monotonię pobytu w 

różnych placówkach. Jest ciekawą propozycją 

spędzenia wolnego czasu, jest rodzajem 

rehabilitacji. Wyposażenie można podzielić na kilka 

grup, zależnie od rodzaju zmysłu, na który 

oddziałuje. Są to elementy do stymulacji: 

równowagi, dotyku, wzroku, węchu, słuchu. 



Wiele z elementów jednocześnie oddziałuje 

na kilka zmysłów dochodzi wówczas do tzw. 

integracji sensorycznej. Integracja 

sensoryczna - to proces percepcji zmysłowej 

wrażeń docierających do naszego ciała i 

integrowanych w układzie nerwowym tak, by 

mogły być użyte do powstania odpowiednich 

reakcji. 



ODBIORCY SALI

Sala przeznaczona jest głównie dla osób z dużymi 

ograniczeniami psychofizycznymi Osoby te najczęściej są 

głęboko lub znacznie niepełnosprawne intelektualnie i 

posiadają dodatkowe zaburzenia w tym ruchowe lub 

sensoryczne

Osoby  niepełnosprawne  intelektualnie w stopniu znacznym 

i głębokim charakteryzują się dużymi

ograniczeniami, które należy wziąć pod uwagę prowadząc 

zajęcia w sali. Są to ograniczenia:



Inteligencja 

• iloraz inteligencji ze znaczną 

niepełnosprawnością intelektualną wynosi 

20- 35         a maksymalny wiek umysłowy, 

który osiągają to ok. 3 lat w wieku 8- 10 lat,          

u dorosłych osób wiek umysłowy może 

sięgnąć poziomu 5 latka; 



Spostrzeganie

⚫ znacznie obniżona sprawność i szybkość 
spostrzegania. Spostrzeganie niedokładne. 
Występuje trudność rozpoznawania 
przedmiotów, wyodrębniania elementów z 
całości. 



Uwaga 

• poważne trudności z koncentracją 
uwagi. Koncentrują się na przedmiotach 
służących
zaspokojeniu potrzeb, lub wyróżniających 
się, np. zdecydowaną barwą. Występuje 
tylko uwaga mimowolna, brak jest uwagi 
dowolnej. 



Pamięć

◼ zapamiętywanie jest wybitnie utrudnione. Zakres 

pamięci znikomy, mała trwałość pamięci. Potrafi 

zapamiętać najprostsze układy ruchowe Osoby 

dorosłe potrafią powtórzyć zdanie (z 12 sylab), 4 

cyfry, 3 proste polecenia zapamiętać i wykonać. 



◼ głęboko opóźniony jest rozwój ruchowy: 

siadanie i chodzenie opanowuje w wieku 

przedszkolnym. Może przyswoić sobie ruchy 

niezbędne do wykonywania prostych 

czynności związanych z samoobsługą, 

wymaga to dłuższego ćwiczenia Poważnie 

upośledzona jest motoryka rąk. 



sala stanowi urozmaiconą, ciekawą formę spędzania 
wolnego czasu wprowadza uczestników w stan 
relaksacji i odpoczynku zwiększa aktywność i motywację 
do poznawania zwiększa chęć do nawiązywania 
kontaktu
wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, 
ułatwia pokonywanie lęku
zwiększa ofertę poznawania nowych bodźców
zwiększa wrażliwość
zwiększa bazę doświadczeń
rozwija zainteresowania oraz procesy poznawcze
poprawia orientację w schemacie ciała oraz w 
przestrzeni
motywuje do podejmowania aktywności
nabieranie świadomości istnienia 



Niepełnosprawny posiada w Sali Doświadczania 

Świata wolność wyboru tych bodźców, które dla 

niego samego są najprzyjemniejsze, na które chce 

się koncentrować i którymi chce się zajmować.

Motywacją nie są działania opiekunów, lecz 

elementy tworzące Salę Doświadczania Świata. 

Materiał i otoczenie zachęcają, zapewniają wolność 

doznań, spokój i bezpieczeństwo, animują.

Przeżycie bezpośredniego otoczenia, proste 

poddawanie się działaniu bodźców, ich na sobie 

samym odczuwanie i używanie - są już celem 

samym w sobie. 



Bardzo ważnym skutkiem pobytu w Sali 

Doświadczania Świata jest redukcja stresów      

i napięć nerwowych. Publikacje fachowe 

podkreślają, a praktyka ukazuje czynniki stresu, 

wynikające ze specyfiki życia upośledzonego. 

Napięcia te przynoszą wiele negatywnych 

skutków zarówno samym podopiecznym, jak ich 

opiekunom. Sala Doświadczania Świata

zapewnia odprężenie, wypoczynek i aktywną 

likwidację stresu. 



• własna decyzja 

• indywidualne tempo 

• wystarczająca ilość czasu 

• możliwość powtarzania 

• rozmaitość bodźców 

• odpowiednia atmosfera 

• odpowiednia opieka 



• Urządzenie terapeutyczne dla osób o 
różnym stopniu i rodzaju upośledzenia. 
Łóżko wodne jest elementem 
stymulującym równowagę. Pozwala na 
wykonywanie ruchów oraz odczuwanie 
własnego ciała przez osoby 
korzystające. Jest idealną 
powierzchnią do zabawy. Dodatkowy 
efekt można uzyskać poprzez 
uruchomienie urządzeń dźwiękowych 
w podstawie łóżka. Dźwięki z radia 
(magnetofonu, CD) w łóżku z 
podstawą muzyczną, odpowiednio 
przetworzone i wzmocnione, powodują 
drgania wody w materacu, co 
umożliwia odbieranie nowych 
bodźców. Łóżko wodne spełnia funkcję 
wyciszającą, uspokajającą, 
relaksacyjną i pobudzającą. 



•
Wyspa światłowodów jest to 
oaza spokoju i wyciszenia. 
Lustra umieszczone pod 
kątem w stosunku do siebie 
stwarzają wrażenie głębi a 
mrugające światłowody -
spokoju. Poducha lub 
materace na których dzieci 
leżą, bawią się zapewniają 
pełen komfort. Wyspa jest 
pomocą terapeutyczną o 
charakterze otwartym 
zbliżoną efektem do domku 
lustrzanego. Ułatwia 
przygotowanie osoby do 
rozumienia relacji 
przestrzennych



Zestaw świetlno dźwiękowy jest 

urządzeniem składającym się z 

chodnika świetlnego i tablicy 

grającej. Przemieszczanie się 

(skakanie lub chodzenie) po 

kolorowych, kwadratowych polach 

powoduje ich podświetlenie oraz 

wydobywanie się dźwięków z 

głośników znajdujących się w 

tablicy. Urządzenie to posiada wiele 

funkcji użytkowych - łączy w sobie 

możliwość wpływania na zmysły 

wzroku, słuchu i dotyku 



•

Jest jednym z 

podstawowych urządzeń 

terapeutycznych w Sali 

Doświadczania Świata. 

Daje efekt nieskończonej 

przestrzeni. Dodatkowe 

wyposażenie w postaci: 

wiązki światłowodów, 

lampy UV lub kolumny 

wodnej wzmacnia 

oczekiwany efekt 



• Kurtyna światłowodowa 
stanowi naturalny element 
oddzielający poszczególne 
zestawy terapeutyczne od 
sali. Daje możliwość 
tworzenia ciekawych 
przestrzeni. "Ściana" 
zwisających światłowodów, 
mieniących się i 
mrugających jednocześnie 
oddziela i integruje. 
Światłowody składają się z 
dwóch elementów: 
przeźroczystych, giętkich 
włókien świecących 
punktowo na całej długości 
oraz mocnego źródła 
światła.



• Zawarte w zestawie 
urządzenia są źródłem 
rozwoju świadomości, 
motywacji, spokoju i uczenia 
się: 
- umożliwia pracę w grupie i 
w pojedynkę dla dzieci i 
dorosłych o różnym 
poziomie stanu 
emocjonalnego; 
- dla osób o zaburzeniach 
postrzegania zmysłowego 
umożliwia wybór 
stosowanych bodźców 
wymuszających aktywność 
bądź pozwalających na 
bierność odbiorcy. 



W skład zestawu wchodzą: 

•tablica lustrzana z wężami UV 

•zestaw światłowodów UV 100 szt x 2m 

z zasilaczem 

•komplet magicznych pałeczek UV, 

•tkanina UV 

•piłki – tęcze UV 

•rękawice UV 

•komplet wężyków świetlnych grubych



Światłowody pobudzają 

wyobraźnię, dostarczają 

bodźców wzrokowych i 

dotykowych, działają 

uspokajająco i 

relaksacyjnie; dają się 

układać w różne figury, a 

zatem aranżują choćby 

najmniejsze ruchy 

mieszkańca. 



Jest to urządzenie służące do 

wyświetlania obrazów lub efektów 

świetlnych na ścianie, 

poszczególnych elementach sali, 

a nawet na dziecku. Tarcze mają 

charakter uspokajający lub 

pobudzający. Powodują 

koncentrację wzroku, 

spostrzegawczość, pobudzają 

pamięć wzrokową. Gra świateł na 

scianie czy suficie daje poczucie 

odprężenia, jak też rozbudza 

ciekawość i co za tym idzie, 

pobudza do działania. 





• Bulgocąca kolumna 

wodna poprzez swoje 

działanie dostarcza wielu 

nowych bodźców 

wzrokowych, słuchowych, 

pobudza wyobraźnię, 

koncentruje wzrok, 

działając jak rezonans 

dostarcza nowych 

bodźców dotykowych. 



• Kula obracająca się pod sufitem i 
oświetlona strumieniem światła 
daje wrażenie ogromnej 
przestrzeni. W terapii 
wykorzystywana jest do rozwijania 
percepcji wzrokowej 
Obracanie się kuli wywołuje 
powstanie setek punkcików 
świetlnych, które powoli 
przesuwają się poprzez sufit, 
ściany i podłogę, stale zmieniając 
kolor. Efekt lustrzanej kuli 
wywołany jest poprzez wiązkę 
światła z małego reflektora, która 
trafia na setki małych lusterek 
przytwierdzonych do kuli. Każde z 
lusterek odbija tę wiązkę światła i 
rzuca ją jako plamkę świetlną na 
ścianę. 



Im większa kula i im 

mniejsze poszczególne 

lustereczka, tym efekt jest 

większy. 

Silniczek z niską liczbą 

obrotów sprawia wrażenie, 

jakby pomieszczenie 

kręciło się.



• Zestaw do aromaterapii-

oddziaływanie bodźców 

zapachowych na 

psychikę, stan 

samopoczucia jest 

jednym z elementów 

terapii, gdyż naturalne 

olejki eteryczne 

oddziaływają leczniczo 

(wąchanie, wdychanie i 

inhalacje). 



• Tunel lustrzany jest 
urządzeniem 
świetlnym dającym 
wrażenie 
nieskończoności. 
Osoba siedząca 
naprzeciw ma 
wrażenie 
powstawania 
długiego, 
oświetlonego tunelu. 


