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„ Znajdź czas na zabawę,
Znajdź czas, by kochać i być

kochanym”
- napis nad drzwiami Domu Dziecka Matki 

Teresy w Kalkucie.



Główny cel 
„Original Play”™:

- POPRAWA RELACJI zarówno między
indywidualnymi osobami, jak i w grupie poprzez 
zastąpienie agresji i przemocy w relacjach 
międzyludzkich uprzejmością i miłością

- dąŜenie do tego, by KAśDE DZIECKO czuło
się i było bezpieczneoraz kochane.



Program „Original Play”™
przeznaczony jest dla:

Dorosłych – rodzice, wychowawcy, nauczyciele 
wszystkich poziomów nauczania,  opiekunowie, 
pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
interwencyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, 
przedszkoli, placówek dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami, placówek integracyjnych, placówek 
resocjalizacji młodzieŜy, ośrodków dla nieletnich 
przestępców, i innych placówek zajmujących się
edukacją i opieką nad dziećmi, wraz z pracownikami 
niebędącymi bezpośrednimi wychowawcami (np. 
straŜnicy, policjanci, kuratorzy).



Program „Original Play”™
przeznaczony jest dla:

Dzieci w kaŜdym wieku, niezaleŜnie
od poziomu rozwoju psycho-ruchowego.



Program „Original Play”™ znalazł
dotychczas zastosowanie w Polsce, w:

szkołach podstawowych, gimnazjach, 
przedszkolach, placówkach dla dzieci 
ze specjalnymi potrzebami, placówkach 
integracyjnych, ośrodkach szkolno-
wychowawczych, szpitalach dziecięcych
i innych placówkach zajmujących się edukacją
i opieką nad dziećmi ( ogniska szkolno -
wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne).



Program „Original Play”™
realizowany jest poprzez:

- kursy
- warsztaty 
- szkolenia
- seminaria praktyczne
- zajęcia dla dzieci
- konferencje
- seminaria naukowe
- współpracęmiędzynarodową
- realizację projektów edukacyjnych
- publikacje naukowe



Korzyści „Original Play”™
zawierają między innymi:

- wzrost poczucia bezpieczeństwa w relacjach
międzyludzkich

- redukcja zachowań agresywnych i przemocy
- redukcja lęków i uczucia bezradności w trudnych

sytuacjach
- zwiększenie moŜliwości adaptacyjnych do nowych
sytuacji i warunków,

- łatwość nawiązywania kontaktów z innymi,
współdziałania i integrowania się z grupą

- zdolność rozpoznawania dobrego i złego dotyku
- wzrost empatii, współczucia oraz poczucia własnej
wartości,



Korzyści „Original Play”™
zawierają między innymi:

- wzrost tolerancji i akceptacji róŜnic
- wzrost postawy poznawczej i twórczej 

oraz motywacji do uczenia się
- wzrost efektywności uczenia się
- obniŜenie poziomu stresu
- zwiększenie zakresu ruchu i umiejętności ruchowych 
- usprawnienie motoryki duŜej i precyzyjnej 
- wzrost koordynacji, poczucia równowagi, orientacji 

w przestrzeni i schemacie swojego ciała
- poprawę funkcjonowania układu immunologicznego, 

krwionośnego i endokrynnego.



Program „Original Play”™ wspiera 
rodziców w:

● wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa, miłości i więzi w rodzinie

● w rozpoznawaniu i zaspokajaniu podstawowych potrzeb psychicznych dziecka

● wzmacnianiu zaufania, wzajemnego zrozumienia i szacunku w relacji z dzieckiem

● pozytywnym i efektywnym komunikowaniu się z dzieckiem

● rozumieniu znaczenia dobrego dotyku w tworzeniu poczucia bezpieczeństwa w 
rodzinie

● w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i opiekuńczych.

„Original Play”™:
● stanowi podstawę dla prawidłowego rozwoju i uczenia się

● kształtuje u dzieci kulturę zachowania, w której dorośli stanowią wzorzec godny 
naśladowania

● jest potwierdzeniem Ŝycia w bezpiecznym i pełnym miłości świecie.



Projekty „Original Play” ™

Projekt „Dzieciństwo bez przemocy i lęku”

Mi ędzynarodowy Projekt Szkolnej Wymiany Dzieci

„Original Play” – Szkoła bezpiecznym miejscem do 
rozwoju i uczenia się

„Original Play” – Edukacja bez agresji i przemocy



Co powiedziały dzieci o „Original Play” ™:

„Original Play to znaczy być zdolnym powiedzieć światu, 
Ŝe nie podoba ci się to, co jest Ci czynione, nie krzywdząc 

przy tym nikogo”.
Ania, 10 lat

„Chciałbym mieć normalne Ŝycie. Chciałbym mieć
normalne Ŝycie. [Westchnienie!] Ta zabawa jest dla mnie

przypomnieniem normalnego Ŝycia.”
chłopiec z autyzmem, 8 lat

„Zabawa jest wtedy, kiedy nie zdajemy sobie sprawy, Ŝe 
róŜnimy się od siebie,”

Dawid, 7 lat
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