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S t r e s zc ze n i e. Zajęcia umuzykalniające dla dzieci prowadzone według teorii uczenia 
się muzyki E.E. Gordona i terapia dziecka ze spektrum autyzmu metodą 3i opierają się na 
podobnych założeniach – wspierać rozwój (zamiast uczyć umiejętności), dawać czas i prze-
strzeń dziecku na jego inicjatywy, podążać za nim. Metoda 3i prowadzona jest w domu 
u dziecka przez wyszkolonych wolontariuszy i psychologa. Wolontariusz skupia całą uwagę 
na dziecku, dołącza do jego aktywności, naśladuje, przekształca we wspólną zabawę zgod-
nie z zasadą regresji terapeutycznej. Jest to swoista próba wejścia do świata dziecka, by 
potem zaprosić je do naszego świata. Muzyka jest bardzo ważna dla naszych dzieci, jed-
nak często to ucieczka od kontaktu. Wprowadzenie na sesje muzyka – praktyka gordonow-
skiego dało bardzo zachęcające rezultaty. Dzieci z radością zaakceptowały nieznaną sobie 
wcześniej osobę, nawiązały z nią świetny kontakt. Zorganizowaliśmy warsztaty dla wolon-
tariuszy i rodziców, by budowali dialog z dzieckiem również językiem muzyki. Włączenie 
elementów teorii E.E. Gordona do indywidualnej terapii dzieci będzie rozwijane w Maltań-
skim Centrum Pomocy w Krakowie.

S ł o w a  k l u c zo w e: rozwój, relacja, podążanie, inicjatywa dziecka, regresja terapeutycz-
na, zabawa

A NON-DIRECTIVE THERAPY OF AUTISTIC CHILDREN WITH THE USE 
OF 3I METHOD AND IMPLEMENTATION OF E.E. GORDON METHOD 

– FIRST EXPERIENCES

A b s t ra c t. In Maltese Aid Centre for Handicapped Children and their Families in Kra-
ków we have been applying non-directive treatment of autistic children for 10 years. A new 
developmental and play-based therapy called 3i was introduced 6 years ago. The therapy 
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takes place at child’s home and is led by trained volunteers and a psychologist. It is intensive, 
up to 40 hours a week. A volunteer focuses completely on a child, joins its activities, copies 
them and transforms into a shared play. This is a special attempt of entering the child’s 
world in order to invite them to our world in the next step. Sessions are led in such a way 
that the child has a chance to go through the early stages of its development that went 
wrong (therapeutic regression). Music is very important to our children, but it is often a way 
to avoid contact. We have been looking for a method to use sound and rhythm in order to 
open a child to being with another person. The introduction of the musician who was expe-
rienced in Music Learning Theory brought very promising results. Children welcomed the 
person who was new to them, copied the melody and the rhythm and stayed in a very good 
contact. We have organized workshops addressed to volunteers and parents with the aim 
to encourage them to sing. And to build a dialog with the child also by the means of music. 
Activities of informal music guidance intended for infants and toddlers based on the Music 
Learning Theory by Edwin E. Gordon as well as 3i method are based on similar assumptions, 
i.e. to support child’s development instead of teaching them skills and provide the child 
with a time and space for its own initiative. To follow a child. We are going to include more 
and more elements of the E.E. Gordon’s Theory into the individual treatment.

K e y w o r d s: development, relation, following up, child’s initiative, therapeutic regres-
sion, play

Wprowadzenie

Maltańskie Centrum Pomocy (MCP) od dziesięciu lat prowadzi w Krako-
wie terapię małych dzieci z niepełnosprawnościami. Rodzina dziecka z nie-
pełnosprawnością znajduje tu kompleksową pomoc interdyscyplinarnego 
zespołu specjalistów. Wszyscy terapeuci stosują w swej pracy podejście 
niedyrektywne – oparte na relacji, wzmacniające inicjatywy dziecka, wspie-
rające cały system rodzinny1. Liczną grupę podopiecznych MCP stanowią 
dzieci ze spektrum autyzmu. Spójna koncepcja podejścia terapeutycznego, 
łączenie terapii indywidualnej dziecka z terapią diady rodzic-dziecko lub te-
rapią rodzinną, dostosowanie form terapii do potrzeb dziecka i możliwości 
jego rodziny (przedszkole specjalne, terapia w MCP lub terapia domowa), 
to cechy relacyjnego modelu psychoterapii w zaburzeniach autystycznych 
u dzieci wypracowanego w MCP. 

Metoda 3i ma charakter terapeutyczno-edukacyjny. Powstała we Fran-
cji kilkanaście lat temu na bazie metody opcji B.S. Kaufmanów. Poznaliśmy 
ją dzięki wielkiej życzliwości i zaangażowaniu jednego z jej twórców Eri-
ca de Labarthe. Celem terapii jest wspieranie rozwoju dziecka w zakresie 

1  Więcej o metodach niedyrektywnych w artykułach: Kingi Kruś, strona 57 i Jolanty Gawryłkiewicz, 
strona 100 (przyp. red.)



TERAPIA DZIECKA Z AUTYZMEM NIEDYREKTYWNą METODą 3I ... 121

komunikacji i samoświadomości aż do etapu, gdy będzie możliwa adaptacja 
w grupie rówieśniczej w placówce edukacyjnej (De la Presle, Valeton, 2010). 
Terapia prowadzona jest w domu przez wyszkolonych wolontariuszy i psy-
chologa. Metoda 3i okazała się być zgodną w założeniach z programem MCP 
i po kilku latach pilotażu została włączona do oferty Centrum. Wzbogacamy 
ją elementami innych form terapii cenionych w MCP. Ostatnim naszym „od-
kryciem” stała się „metoda” umuzykalniania dzieci Edwina E. Gordona2.

Metoda 3i – intensywna, indywidualna, interaktywna. 

W metodzie 3i kierujemy się zasadą regresji terapeutycznej zwanej też 
zasadą odwróconego zegara. Diagnozujemy poziom umiejętności dziecka 
ze spektrum autyzmu w zakresie: posługiwania się zmysłami, naśladowa-
nia, motoryki, samoobsługi, porozumiewania się, wzajemnych kontaktów 
międzyludzkich. W pewnych obszarach wiek rozwojowy dziecka może być 
niższy niż jego wiek kalendarzowy, może nie przekraczać 3 lat. Terapeuta 
przystosowuje się do wieku rozwojowego dziecka. Intensywna terapia pro-
wadzona indywidualnie i interaktywnie daje szansę powtórnego przepro-
wadzania dziecka przez te etapy rozwoju z wczesnego dzieciństwa (0-3 lat), 
które zostały zaburzone przez autyzm. 

W domu rodzinnym dziecka w specjalnie przygotowanym pokoju pro-
wadzone są sesje 3i przez wyszkolonych wolontariuszy i psychologa 3i. Trzy 
razy litera „i” w nazwie metody oznacza intensywność, indywidualność i in-
terakcję. „Intensywność” – dlatego, że terapia prowadzona jest codziennie 
przez przynajmniej 6 dni w tygodniu, również podczas świąt i wakacji, do 40 
godzin tygodniowo. Każdy wolontariusz przychodzi do dziecka raz w tygo-
dniu na 1,5 godziny. „Indywidualność” – ponieważ dziecko przebywa w sali 
zabaw tylko z jedną osobą dorosłą. „Interakcja” – najważniejszym zadaniem 
prowadzącego sesje jest bycie w kontakcie z dzieckiem poprzez przyłącza-
nie się do aktywności dziecka i wzmacnianie jego inicjatyw. Kierujemy się 
zasadą równorzędności podmiotowej, której najpełniejszym przejawem 
u dzieci kilkuletnich jest np. zabawa naprzemienna, wymiana. 

Podczas sesji wolontariusze koncentrują całą swoją uwagę na dziecku. 
Są z nim „tu i teraz”. Obserwują i reagują na wszystkie jego sygnały, swo-
ją postawą stwarzają przestrzeń dla inicjatyw dziecka. Dziecko prowadzi 

2   Więcej na temat umuzykalnienia niemowląt i małych dzieci w artykule Agaty Szlązak, strona 178  
(przyp. red.)
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wolontariusza, wybiera rodzaj aktywności: działanie lub odpoczynek. Wolon-
tariusz przyłącza się do niego i naśladuje ruchy, gesty, miny, dźwięki, nawet 
stereotypie. Jedynie zasady bezpieczeństwa, miejsce i czas sesji wprowadzają 
pewne ograniczenia. Wyposażenie sali zabaw dostosowane jest do zaintere-
sowań dziecka. Dziecko wybiera to, co sprawia mu przyjemność, bawi się po 
swojemu. Wolontariusz bawi się razem z nim, może wzbogacać zabawę, o ile 
dziecko to zaakceptuje. Wspólna zabawa, bez wyuczania, bez ćwiczenia umie-
jętności, w atmosferze radości i akceptacji jest czynnikiem terapeutycznym 3i.

Grupa wolontariuszy przychodzących do jednego dziecka liczy około 30 
osób. Są szkoleni przez psychologa 3i opiekującego się danym dzieckiem. 
Podczas comiesięcznych spotkań wolontariusze uczą się, jak bawić się 
z dzieckiem, aby była to zabawa terapeutyczna; uczą się, na czym polega 
odzwierciedlanie, na czym polega całkowite obejmowanie uwagą (holding 
psychiczny). Psycholog czuwa nad tym, by relacja tworząca się między dzie-
ckiem a wolontariuszem miała charakter terapeutyczny. Pomaga wolonta-
riuszom budować postawę pełnej akceptacji dziecka. Wolontariusze korzy-
stają też z warsztatów oraz indywidualnych superwizji. Ważnym narzędziem 
w formacji wolontariuszy są nagrania z sesji analizowane zgodnie z zasada-
mi wideotreningu komunikacji (Srzednicka, 2014). 

Etapy domowej terapii 3i

Terapia 3i jest jednym z elementów programu terapeutycznego dziecka 
i jego rodziny w Maltańskim Centrum Pomocy. Decyzja o włączeniu metody 3i 
podejmowana jest podczas zebrania zespołu diagnostyczno-ewaluacyjnego 
przez specjalistów i rodziców. W programie terapii mogą być ujęte również 
zajęcia dla rodziców czy zdrowego rodzeństwa, a w miarę postępów i potrzeb 
dziecka nowe zajęcia dla niego w MCP (np. terapia SI, terapia logopedyczna). 
Rozpatrywane jest to podczas kolejnych zebrań zespołu. Uruchomienie tera-
pii 3i to wielkie przedsięwzięcie dla rodziny: rekrutacja wolontariuszy, przygo-
towanie i urządzenie pokoju zabaw, przygotowanie się do zmiany organizacji 
domu. Rodzice wspierani są przez psychologa 3i oraz koordynatora 3i.

Dziecko ze spektrum autyzmu nie uczestniczy w środowisku w takim 
stopniu, jak jego zdrowi rówieśnicy3. Autyzm zamyka je w jego własnym 
świecie. Dobrym symbolem jest tutaj muszelka. Każde dziecko z autyzmem 
ma swoją muszelkę, w której się chowa. Klapy muszelki czasem się rozchylają, 

3   Więcej o spektrum autyzmu w artykułach: Sary Knapik-Szwedy, strona 34 i Kingi Kruś, strona 
56 (przyp. red.)
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często są mocno zaciśnięte. Zaciśnięta muszelka odcina większość sygnałów 
i bodźców wysyłanych do dziecka przez rodzinę oraz otoczenie. Dziecko czu-
je się bezpieczne, nie uczestniczy w świecie, który jest dla niego niezrozu-
miały i przerażający. Zatem niewiele też czerpie ze środowiska, nie nabywa 
umiejętności przypisanych do jego wieku. Aktywności, które podejmuje, 
rzadko dopuszczają współpracę z drugą osobą. 

Proces terapeutyczny został podzielony przez twórców metody 3i na 
trzy fazy. Pierwsza faza zwana odkrywaniem siebie i drugiej osoby odpo-
wiada pierwszym 18 miesiącom życia dziecka. Muszelka jest jeszcze mocno 
zaciśnięta, otwiera się na krótko. Wolontariusze koncentrują się na budo-
waniu porozumienia z dzieckiem: ruchowego i wokalnego. Przeważają za-
bawy fizyczne, zabawy głosem, mimiką, przed lustrem. Dziecko coraz lepiej 
poznaje swoje ciało i ciało drugiej osoby. Szybko zauważa, gdy jest naślado-
wane, zauważa też, że jego prośby, oczekiwania są spełniane. Doświadcza 
swojej sprawczości, wysyła coraz więcej sygnałów do innych osób. Odczuwa 
radość z kontaktu z drugim człowiekiem, dąży do tego kontaktu. Rodzice 
mówią, że ich dziecko zaczyna się wreszcie zachowywać jak małe dziecko, 
przychodzi się przytulać, pokazuje radość, gdy jest z rodzicami, złości się, 
gdy spotyka się z odmową. 

Faza druga (18-36 miesięcy) rozpoczyna się, gdy dziecko coraz więcej 
interesuje się otoczeniem i osiągnęło już ten stopień poczucia bezpieczeń-
stwa, który pozwala mu na korzystanie z bogactwa świata. Stąd nazwa tej 
fazy – otwarcie się na świat zewnętrzny. Sesje 3i mogą być prowadzone na 
zewnątrz: na placu zabaw, w ogrodzie. Zmienia się wyposażenie sali zabaw, 
dodawane są zabawki edukacyjne. Do programu terapeutycznego włącza-
ne są zajęcia indywidualne w MCP. Gdy dziecko okazuje zainteresowanie 
innymi dziećmi i coraz śmielej do nich podchodzi, dochodzą kolejno zajęcia 
w małych grupach dziecięcych. Podczas sesji pojawia się coraz więcej za-
baw partnerskich i symbolicznych. Muszelka coraz dłużej jest uchylona lub 
nawet otwarta. 

Kontakty społeczne dziecka rozwijają się, teraz czas na przygotowanie do 
uczestnictwa w placówce edukacyjnej. Faza trzecia poświęcona jest stopnio-
wemu wchodzeniu w życie przedszkolne. Sesji jest coraz mniej, zastępują je 
zajęcia indywidualne i grupowe w Centrum. Dziecko zaczyna uczestniczyć 
w zajęciach grupy przedszkolnej w naszym przedszkolu specjalnym lub w ze-
wnętrznym przedszkolu integracyjnym, stopniowo od jednej godziny w ty-
godniu. Pierwsze godziny w przedszkolu są wielkim wyzwaniem dla dziecka. 
Dlatego pobyt zaczyna się od zajęć w formie swobodnej zabawy, by dać czas 
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na poznanie dzieci i nauczycieli. Po okresie obserwacji, często spod ściany, 
nadchodzi etap zbliżania się do dzieci, bawienia się obok nich, a następnie 
włączania się w zajęcia zorganizowane. Tempo zmian pochodzi od dziecka, 
nauczyciel ocenia gotowość do podejmowania kolejnych kroków i towarzyszy 
dziecku w tym procesie. Wolontariusze nadal przychodzą do domu przynaj-
mniej na jedną sesję dziennie. Pomagają dziecku odreagować stres i nadal 
wspierają jego rozwój. Muszelka rozwiera się już na długo. Zespół ewaluacyj-
ny działa teraz w poszerzonym składzie: nauczyciele przedszkolni, terapeuci 
indywidualni dziecka, psycholog 3i, koordynator 3i oraz rodzice. Nauczyciele 
spotykają się również z wolontariuszami (Gardziel, Ozaist, Sitnik, 2015).

Metoda 3i wprowadza wielkie zmiany w życiu rodziny. Wolontariusze 
przychodzący do domu wchodzą w prywatność rodziny przez przynajmniej 
6 dni w tygodniu. Rytm dnia całej rodziny dostosowany jest do rytmu se-
sji. Ale za to rodzice nie muszę wozić dziecka na terapię do zewnętrznych 
ośrodków. Kontakt z wolontariuszami może wywołać wiele emocji. Moty-
wacja wolontariuszy zależy od atmosfery stwarzanej przez rodziców. Po 
tych pięciu latach doświadczeń stosowania metody 3i wiemy, że cała rodzi-
na potrzebuje wsparcia. Po każdej swojej sesji psycholog 3i ma czas dla ro-
dziców. Rodzice korzystają z pomocy psychologa rodzinnego. Dziecko wraz 
z rodzicami objęte jest też opieką psychiatry. Zdrowe rodzeństwo może 
uczestniczyć w zajęcia specjalnie dla nich w MCP (Ozaist, 2014).

Umuzykalnianie według teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona 
kolejnym kluczem w terapii metodą 3i

Muzyka jest bardzo ważna dla naszych dzieci, jednak często to ucieczka 
od kontaktu. Dziecko, słuchając naszego śpiewania, może tak zafascynować 
się muzyką, może tak być na niej skupione, że traktuje nas przedmiotowo 
jak nadajnik czy odtwarzacz. Dziecko cieszy się, jest przed nami, ale nie jest 
z nami. Bardzo dobrze potrafią rozpoznać to nieobecne spojrzenie terapeu-
ci znający dziecko, czy rodzice. W terapii 3i głównym celem jest budowa-
nie relacji. Szukaliśmy zatem takiej metody wykorzystania dźwięku, rytmu, 
która otwierałaby dziecko na kontakt z drugą osobą. Szczęśliwym trafem 
koordynator 3i (Urszula) towarzyszyła swojej rocznej wnuczce w zajęciach 
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prowadzonych przez młodą adeptkę kursu gordonowskiego4 w Krakowie 
(Maria). Podczas 10 miesięcy obserwowała proces rozwoju dzieci i ich postę-
py w ćwiczeniach muzycznych. Były niezwykłe! Opinia prof. Eweliny Jutrzy-
ny: „Bardzo dobrze w pracy z dzieckiem autystycznym sprawdza się metoda 
umuzykalniania dzieci Edwina E. Gordona” (Jutrzyna, 2005, s. 65) jeszcze 
wzmocniła zamiar włączenia elementów zajęć gordonowskich w sesje 3i.

Naszym celem było przede wszystkim wypracowanie dla każdego dzie-
cka takich form zabaw muzycznych, które są dostosowane do jego pozio-
mu oraz do możliwości wolontariuszy i rodziców. Zaczęliśmy od zaproszenia 
Marii na sesje 3i. Nasze przypuszczenia potwierdziły się – znaleźliśmy ko-
lejny „klucz”, który pomoże nam w terapii. Dzieci z radością zaakceptowały 
nieznaną sobie wcześniej osobę, naśladowały melodię i rytm, były w bardzo 
dobrym kontakcie. 

Oto relacja z pierwszych zajęć z sześcioletnim Tomkiem prowadzonych 
przez Marię. Zajęcia odbyły się w domu Tomka w jego sali zabaw 3i. W sesji 
uczestniczyła też Urszula. Jej zadaniem było obserwowanie i wsparcie, jeżeli 
zachowanie Tomka wymagałoby reakcji zgodnie z zasadami 3i. U Tomka został 
zdiagnozowany autyzm atypowy. Terapia domowa 3i prowadzona jest od 3 lat.

Maria: «Powitanie. Usiadłyśmy na podłodze twarzą do Tomka i zaczęły-
śmy śpiewać kołysząc się. Tomek zdziwiony, zaciekawiony, uśmiechnięty. 
Obserwował nas. Na koniec podał nam rękę na przywitanie. Po powitaniu 
Urszula wycofała się, siadła pod ścianą.

Tomek podszedł do huśtawki i powtarzał dźwięk toniczny i dominan-
towy. Zaczął się huśtać, z przerwami, śpiewałam do rytmu huśtania się. 
Czekałam też w ciszy na reakcję Tomka. Naśladowałam wszystkie ruchy 
Tomka. Tomek zaproponował następna zabawę, zanucił cichutko „dziura” 
pokazując na tunel. Chwilę śpiewaliśmy na zmianę „dziura”. Tomek śmiał 
się, patrzył na mnie, widać, że ta konwencja śpiewanego komunikowania 
się spodobała mu się. Ściągnęłam tunel z haka. Śpiewanie poprzez tunel, 
zaglądanie do siebie trwało bardzo krótko. Tomek wrócił na huśtawkę i za-
czął śpiewającą zabawę słowami „hejnał”, „Hania”. Jego melodie oscylo-
wały wokół kwinty dominanta-tonika oraz motywów tonicznych. Powta-
rzaliśmy po sobie nawzajem. Kontakt wzrokowy bardzo częsty. Siedziałam 
obok huśtawki na podłodze w miejscu, które wskazał Tomek.

4 Kurs gordonowski „Improwizuję czyli audiuję” był organizowany w 2012 roku w Krakowie przez 
Fundację Kreatywnej Edukacji w partnerstwie z Polskim Towarzystwem E.E. Gordona, Akademią Mu-
zyczną w Krakowie oraz Filharmonią Krakowską.
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Tomek wprowadził nowe słowa: „jagódki”, „obok”. Wykorzystałam to do 
stworzenia rytmiczanki. Tomek nie podjął tego urozmaicenie, wrócił do 
śpiewania poprzednich słów „hejnał”, „Hania”. Nagle zatrzymał huśtawkę 
i zaczął uderzać w matę palcami dłoni. Dołączyłam i kolejnym wypowia-
danym sylabom i słowom towarzyszył rytm wystukiwany w matę. Tomek 
wrócił do huśtania. Teraz rytm wypowiadanych słów był zgodny z rytmem 
huśtania: „hej” – ruch do tyłu, „ho” – do przodu. Tomek przestał śpiewać, 
mówił. Wtem, patrząc na siebie w lustro, powiedział „kopie”, zatrzymał 
huśtawkę i zaczął tupać o matę nogami. Wstałam i tupaliśmy razem. Tu-
piąc kołysałam się na boki. Tomek bardzo szybko przestał tupać, nie na-
śladował kołysania, wrócił na chwilę na huśtawkę i „podrzucał” słowa do 
rytmizowania. 

Po chwili huśtania Tomek podniósł tunel, podniosłam z drugiej strony za-
kołysałam tunelem na boki. Tomek wszedł do nieruchomego tunelu i powtó-
rzył motyw rytmiczny: „pa pa papapa”. Tomek pozostał dłuższy czas w tune-
lu. Kołysałam tunelem rytmicznie na boki, rytmizowałam powtarzając sylaby. 
Wyglądało na to, że dla Tomka już było za dużo bodźców: kołysanie i rytmi-
zowanie. W tunelu zaczął śpiewać. Dołączyłam do jego śpiewu w tonacji mo-
lowej i wprowadziłam piłeczki do zabawy, wrzucałam je do tunelu. To też za 
dużo dla Tomka, wyłączył się na chwilę, skupił się na piłeczkach. Powrzucał 
je wszystkie do tunelu i oznajmił „wstawaj”, wysunął do mnie ręce, bym mu 
pomogła wyjść z tunelu. I wszedł do tunelu na stojąco, po prostu wsunął tunel 
na siebie. Przekształciłam to w zabawę śpiewając „nie ma”, „nie ma – jest”, 
zsuwałam tunel z Tomka, chwila kontaktu wzrokowego i Tomek zasuwał na 
siebie tunel z powrotem. Ta zabawa sprawiła dużo radości Tomkowi, patrzył 
na mnie z szerokim uśmiechem. Jednak widać było, że był już zmęczony. Przez 
kilka kolejnych minut Tomek siedział w tunelu z piłeczkami, po czym podszedł 
do tablicy i rysował swoje ulubione buźki. Nie reagował na moje rysowanie 
obok niego na tablicy.

Prowadzenie sesji z Tomkiem w moim odczuciu nie różniło się niczym od 
prowadzenia zajęć metodą prof. Gordona z malutkimi dziećmi. Tomek „do-
starczał” dużo materiału, z którego mogłam stworzyć śpiewankę czy ryt-
miczankę, ale też przyjmował moją inicjatywę muzyczną. Dużo chętniej się 
dołączał do zabaw melodycznych niż rytmicznych. Tomek powtarzał czysto 
prymę toniki i dominanty oraz motywy toniczne, i widać było, że go to cieszy. 
Powtórzył też motyw rytmiczny „du-du-dude-du” w metrum dwudzielnym. 
Aby wesprzeć rozwój muzyczny Tomka, i wzmocnić tę nową ścieżkę kontak-
tu z nim, postanowiłam zaproponować wolontariuszom, by dołączali się do 
jego aktywności z melodią lub rytmem (tak jak to robiłam podczas huśtania) 
oraz do śpiewania bez słów, na neutralnych sylabach.» 
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Urszula: «Zgodnie z zasadami 3i podążamy za inicjatywami i potrzeba-
mi dziecka. Maria spontanicznie naśladowała gesty Tomka, akceptowała 
wszystkie jego pomysły na zabawę, wszystkie słowa. Wzbogacała je śpiewa-
niem, ruchem i rytmizowaniem. Gdy Tomek kończył zabawę, Maria czekała 
na jego inicjatywę. Byli ze sobą w intensywnym kontakcie około 20 minut. 
Potem Tomek wyłączył się. Gdy dziecko chce odpocząć, towarzyszymy mu, 
nie aktywizujemy. Odpoczynkiem może być odejście od kontaktu: Tomek 
schował się w tunelu z piłeczkami, nie reagował na otaczające go dźwię-
ki. Odpoczynkiem też bywają aktywności stereotypowe dziecka, dla Tomka 
było nią rysowanie na tablicy stałych elementów. Tomek stał się już dzie-
ckiem otwartym, potrafił upominać się o swoje potrzeby krzykiem. Takich 
reakcji podczas spotkania z Marią nie było. Byłam pod wrażeniem jak szybko 
Tomek okazał Marii zaufanie i radość, podobnie jak wobec wolontariuszy 
z długim stażem.»

Zaczęliśmy przygotowywać program warsztatów dla wolontariuszy. Wo-
lontariuszami są w większości studenci kierunków humanistycznych, zatem 
młodzież z pokolenia, które (prawie) nie śpiewa i ma bardzo ograniczone po-
czucie rytmu. Są też osoby w wieku dojrzałym, które śpiewały swoim dzieciom, 
a teraz śpiewają swoim wnukom, ale którym z kolei trudno przekonać się do 
śpiewania bez słów oraz trudno zrezygnować z uczenia dziecka piosenek. Roz-
mawialiśmy już wcześniej o tym, ale bez skutku. W jednej ekipie wolontariu-
szy okresowo był wprowadzony nawet zakaz śpiewania piosenek, ponieważ 
wolontariusze dawali „koncert” przed dzieckiem – widzem i nie było w tym 
żadnej interakcji. Teoria uczenia się muzyki prof. Gordona poparta badaniami 
naukowymi okazała się ważkim argumentem (Gordon, 1997).

W warsztatach wzięli udział wolontariusze i rodzice. Po pierwszej części 
warsztatów odkryli oni, że potrafią śpiewać. Uwierzyli, że lepiej śpiewać nawet 
czasem fałszując, niż w ogóle nie śpiewać podczas sesji. Każdy z uczestników 
wyszedł przynajmniej z jednym pomysłem muzycznego urozmaicania konkret-
nej zabawy by budować dialog z dzieckiem również językiem muzyki. Duża 
część tych zabaw pojawiła się już na sesjach. Z upływem czasu niestety coraz 
rzadziej. W warsztatach wzięli udział również nauczyciele naszego przedszkola 
specjalnego. I proszą o kolejne. I tak też uważamy – warsztaty warto prowadzić 
cyklicznie. 
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Podsumowanie

Prowadzenie zajęć umuzykalniających dla niemowląt i małych dzieci wg 
teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona i metoda 3i opierają się na podob-
nych założeniach
• wspierać rozwój – zamiast uczyć umiejętności;
• dawać czas i przestrzeń dziecku na jego inicjatywy;
• podążać za nim. 

Włączenie elementów teorii E.E. Gordona do indywidualnej terapii dzie-
ci z autyzmem będzie przez nas rozwijane.

Fot. 1. Podczas zabaw fizycznych przed lustrem dziecko odczuwa radość z kontaktu z drugim 
człowiekiem (źródło: Maltańskie Centrum Pomocy w Krakowie)
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Fot. 2. Wolontariuszka koncentruje całą swoją uwagę na dziecku i naśladuje jego ruchy 
(źródło: Maltańskie Centrum Pomocy w Krakowie)

Fot. 3. Psycholog prowadzący sesję 3i przyjmuje postawę na poziomie dziecka. Stwarza okazję 
do zabawy naprzemiennej (źródło: Maltańskie Centrum Pomocy w Krakowie



Maria Broniewska, Urszula Srzednicka130

Fot. 4. Magiczna chwila intensywnego kontaktu wzrokowego (źródło: Maltańskie Centrum Po-
mocy w Krakowie)

Fot. 5. Warsztaty dla wolontariuszy z elementami metody prof. E.E. Gordona prowadzi 
Maria Broniewska (źródło: Maltańskie Centrum Pomocy w Krakowie)
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