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Origami jako aktywizuj¹ca forma pracy z dzieãmi i mùodzie¿¹.
Wewnêtrzny œwiat dziecka stanowi nieustabilizowany i otwarty zespóù

wyobra¿eñ, uczuã, przekonañ, które staraj¹ siê uzewnêtrzniaã z uwagi na swoj¹
siùê i intensywnoœã. Jest to œwiat jeszcze nie uporz¹dkowany i nie

zorganizowany, który zostanie powoli uœwiadomiony sobie przez dziecko, w

miarê jak bêdzie mogùo wyra¿aã siebie w formie dostêpnej dla innych. Z tej racji
pedagogika powinna zapewniã dziecku zrównowa¿on¹ jednoœã informacji
eksperymentalnych i jego twórczej ekspresji. Dziecko ma w sobie naturaln¹

potrzebê wyra¿ania sobie samemu i innym tego, co myœli, co czuje. Nie jest
potrzebna ¿adna strategia, aby je do tego skùoniã. Istot¹ sprawy jest tylko

stworzenie mo¿liwoœci uzewnêtrzniania tego, co pragnie wyraziã, kiedy
odczuwa tak¹ potrzebê, a tak¿e stworzenie sytuacji motywuj¹cych dla tego

rodzaju dziaùalnoœci. Pedagogika winna rozwijaã siê zgodnie z potrzebami
dziecka: dotykanie,

odkrywanie,

przeksztaùcanie,

ukùadanie,

wycinanie,

ù¹czenie, inwencja, naœladowanie, zespalanie...Dostarczanie wielu œrodków
ekspresji oznacza wzbogacanie sùownika, który bêdzie siê przeksztaùcaù zgodnie

z narastaniem œwiadomoœci jednostki na temat przestrzeni, w stosunku do
samego siebie i innych.
Origami – staro¿ytna dalekowschodnia sztuka skùadania papieru w

drugiej poùowie XX wieku szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Zachodniej
Europie zyskaùa sobie zwolenników wœród pedagogów, lekarzy, terapeutów,

psychologów. Stwierdzono, ¿e jedynie metody badawcze, podczas których
dziecko anga¿uje wszystkie mo¿liwe zmysùy w poznawanie mog¹ i powinny

odegraã wielkie znaczenie w nowoczesnej pedagogice.1Edukacja liniowa, która

ma wielu swoich zwolenników niezaprzeczalnie ignoruje prawidùowoœci
rozwoju czùowieka, pomija style uczenia siê wprowadzaj¹c ramy i sztywne
zasady uczenia siê w danym roku szkolnym przypisanych treœci programowych.

Sztuka skùadania papieru z uwagi na sw¹ prostotê, a jednoczeœnie wielkie

walory artystyczne, estetyczne i ksztaùc¹ce wspóùczeœnie zafascynowaùa wielu
nauczycieli.
Skùadanie papieru jako element obyczajów, a nawet konkretnego kultu

pojawiùo siê w staro¿ytnych Chinach. Do dzisiaj znane s¹ podstawowe figurki
skùadane z kwadratów, które w japoñskich podrêcznikach origami traktuje siê

jako – stare chiñskie modele. Sama sztuka origami nie jest równie¿ obca innym
ludom Dalekiego Wschodu. Znana jest w Wietnamie, Korei. Jednak najbardziej
origami charakteryzuje kulturê japoñsk¹. Japoñczycy stworzyli wiele tysiêcy
form, ró¿norodne techniki skùadania, pierwsi tworzyli podrêczniki do nauki tej
piêknej sztuki. Do dzisiaj s¹ producentami najodpowiedniejszego papieru do
skùadania. Japoñscy mistrzowie sztuki origami ucz¹ technik skùadania na
wszystkich kontynentach.
Fredrich Frobel jako jeden z pierwszych, stwierdziù, ¿e origami jest

bardzo prostym sposobem na ciekaw¹ pracê z dzieãmi w ka¿dych warunkach:
na wycieczce, w domu, szkole, szpitalu i innych placówkach powoùanych do
opieki nad dzieckiem. Zwróciù uwagê, i¿ skùadanie papieru rozwija nie tylko
sprawnoœã manualn¹, ale ma ta¿ wielki wpùyw na rozwój i doskonalenie

sprawnoœci jêzykowej, czynnoœci sùuchania, czytania, pisania, mo¿e znacz¹co

wpùywaã na pamiêã, koordynacjê wzrokowo – ruchow¹, a co najwa¿niejsze
stymulowaã rozwój wyobraêni przestrzennej.

Origami trzeba potraktowaã jako proces zbierania maùych, etapowych

sukcesów, które systematycznie motywuj¹ zarówno ucznia jak i nauczyciela do

podejmowania kolejnego wysiùku nie koniecznie zwi¹zanego z samym
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skùadaniem papieru. Wzmacniaj¹ca funkcja origami odgrywa niebywaùa rolê we

wspomaganiu procesów poznawczych. Sam moment skùadania jest sytuacj¹, w

której dziecko poznaje za pomoc¹ kilku zmysùów. Analizuj¹c tak¹ sytuacjê pod

k¹tem psychologii jest ona wartoœciowsza dla faktycznego przyswajania wiedzy
przez ucznia. Metoda pracy w oparciu o origami uaktywnia dzieci w takich
czynnoœciach, które przy ãwiczeniu np. czytania, pisania, liczenia nie wystêpuj¹.
Kiedy dziecko praktycznie manipuluje papierow¹ skùadank¹, przekùada papier,

obraca figurê, modeluje, jednoczeœnie bacznie obserwuje, co robi w tym samym
czasie nauczyciel, który równie¿ skùada, wyjaœnia, komentuje, zadaje pytania.
Dziecko równie¿ porównuje, wybiera ró¿ne sposoby zgiêã, a tak¿e rozmawia,

dokonuje wyborów i analiz. W trakcie skùadania dziecko podejmuje niebywaùy
wysiùek, charakteryzuj¹cy siê du¿¹ koncentracj¹. Zauwa¿a wszystkie istotne

elementy tego procesu, zapamiêtuje kolory, ksztaùty, sposoby zgiêã ùatwiejsze i
trudniejsze,

samo

odkrywa

dowartoœciowuj¹ go jako twórcê.

nowe

kombinacje

i

przegiêcia,

które

Koncentracja jest procesem psychicznym, który odgrywa bardzo

wa¿n¹ rolê w uczeniu siê organizmu. Umo¿liwia prawidùowy przebieg wielu
procesów poznawczych, takich jak zapamiêtywanie, czy spostrzeganie. Uwaga
mo¿e wyst¹piã jedynie w warunkach, gdy postrzeganie dokonuje siê za pomoc¹

zmysùów pewnej informacji, której cech¹ charakterystyczn¹ winna byã jej
odmiennoœã lub zupeùna nowoœã. Niektórzy nauczyciele przywi¹zani do
tradycyjnej dyscypliny nie potrafi¹ wyobraziã sobie sytuacji, ¿e mo¿na czytaã
chodz¹c lub opowiadaã na pytania jednoczeœnie sklejaj¹c domek z kartoników.

Uwaga, skupienie i aktywnoœã pojawi siê, gdy zaproponujemy uczniom
stosowne formy dziaùania powi¹zane w sprawnie funkcjonuj¹cy system. Bardzo
dobrym elementem takiego systemu mo¿e byã manipulacja papierem podczas
innych czynnoœci np. sùuchaniem opowiadania lub odpowiadaniem na pytania.

Nie sposób jednak odkryã tak od razu wszystkich walorów

edukacyjnych, które tkwi¹ w sztuce origami. Ró¿norodnoœã form i technik w

skùadaniu papieru to szeroka gama narzêdzi edukacyjnych dla nauczycieli.
Wœród

technik

skùadania

wyró¿niamy

formy

pùaskie

i

przestrzenne,

wykorzystuj¹ce figury geometryczne, jakimi s¹ koùo, kwadrat i trójk¹t
równoboczny oraz inne figury nieforemne. Choã techniki pùaskie nie
przypominaj¹ bardzo klasycznych form sztuki origami maj¹ wielkie znaczenie
dla rozwoju dziecka. Komponowanie figur na pùaszczyênie, manipulacja koùami,
czy kwadratami to teren wszelkiej aktywnoœci dzieci, które za przyczyn¹
papierowych narzêdzi, skùadania ich, przesuwania, utrwalaj¹ kierunki na
pùaszczyênie,

nazywaj¹

poùo¿enie

przedmiotów

wzglêdem

siebie,

systematycznie przeliczaj¹ liczbê elementów, ãwicz¹ koncentracjê, logiczne
myœlenie i pamiêã. Poznanie tylko w pewnym procencie dokonuje siê za

pomoc¹ zmysùu wzroku, czy sùuchu. Wa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ w nim zmysùy:
równowagi i orientacji w przestrzeni, czucie skórne – dotyk, ucisk, tarcie.

Skùadanie papieru to aktywnoœã dwóch r¹k prowadz¹ca w konsekwencji do ich
spójnoœci, czyli integracji. Integracja mózgu to jedyny stan, w którym czùowiek

mo¿e byã faktycznie twórczy i maksymalnie wydajny intelektualnie.2Metoda
manipulacji i badania dotykiem form ma wa¿ne znaczenie dla procesu uczenia

czytania. Oko dziecka nie jest przygotowane do liniowego odbioru informacji
jeszcze w wieku 6,7 lat. Mêczy siê przy próbach wodzenia po wyrazach.

Ogl¹danie pùaskich modeli origami z kóù oraz manipulowanie nimi umo¿liwia

wêdrówkê soczewki oka w ró¿ne kierunki, co wzmacnia nerw wzrokowy i
pomaga w uzyskaniu stabilnoœci miêœnia wzrokowego podczas prób zwi¹zanych
z liniowym odbiorem informacji wzrokowych.
Bardzo wa¿nym wymiarem zabawy z kolistymi modelami w tym tak¿e

z mandalami jest systematyczna aktywnoœã dzieci, która anga¿uje dotyk,

propriocepcjê – poczucie ciaùa w przestrzeni – oraz wzrok. Zarówno dotyk jak i
propriocepcja odpowiadaj¹ za wizualny aspekt uczenia siê. Sam zmysù wzroku
to tylko 10% procesu widzenia. Prawie 90% widzenia odbywa siê w mózgu,
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który kojarzy impulsy wzrokowe z dotykaniem i propriocepcj¹. Bardzo dobrym
momentem dydaktycznym podczas zabawy z mandal¹ jest sytuacja w której

dziecko musi obracaã mandal¹ lub zmieniaã sw¹ pozycjê ciaùa wzglêdem
mandali. Ten ruch

ma ogromny wpùyw na pracê proprioceptorów, które

przekazuj¹ stosowne impulsy i reguluj¹ napiêcie w miêœniach . Bez ruchu ciaùa i
miêœni nie mog¹ odbyã siê w mózgu odpowiednie procesy kojarzenia. Ka¿dy
ruch nawet w mikro skali szkolnej ùawki, dotlenia dwie póùkule mózgu,
wspomaga proces mielinizacji nowo powstaùych powi¹zañ nerwowych.

Utrwalone w ten sposób nowe wzory nerwowe zwiêkszaj¹ mo¿liwoœci
intelektualne.
Origami zawiera w sobie wiele logiki, któr¹ mo¿na bardzo szybko

odkryã i zastosowaã do realizacji wielu celów ksztaùcenia zarówno na

pùaszczyênie samej matematyki, jak i techniki, plastyki, czy edukacji jêzykowej.
Origami ma spore walory edukacyjne w nauce geometrii oraz postrzegania
przestrzeni,

zwùaszcza

wymagaj¹cymi

przy zabawie

szczegóùowego

ze

skomplikowanymi ksztaùtami,

zaplanowania

postêpowania.

Zabawa

ta

jednoczeœnie rozwija w dzieciach potrzebê harmonii i piêkna, która wyzwala siê

spontanicznie omijaj¹c zupeùnie naturalnie pojawiaj¹ce siê upodobanie do

wszystkiego co bùyszczy, jest przesadnie kolorowe, a co nale¿y po prostu
nazwaã dzieciêcym upodobaniem do kiczu. Stopniowo zacznie pojawiaã siê

potrzeba tworzenia rzeczy prostych, niezwykle trafnych w zakresie przekazu
informacji, symbolicznych.
Wielk¹ rolê w realizacji edukacji technicznej mo¿e odegraã sama sztuka

skùadania papieru origami, w której szczególne techniki przestrzenne tworz¹
wiele mo¿liwoœci konstruowania z dzieãmi zabawek, rekwizytów i modeli.

Origami staje siê podczas zajêã narzêdziem typowej integracji przedmiotów
oraz faktycznej integracji mózgu, poniewa¿ skùadanie i modelowanie form z
papieru uaktywnia poznawanie za pomoc¹ wielu zmysùów jednoczeœnie. W
edukacji plastycznej szczególnego znaczenia nabiera zabawa ze sztuk¹ origami,

która w ramach technik pùaskich wprowadzonych w pierwszej, a czêœciowo w
drugiej klasie ukazuje dziecku œwiat ksztaùtów i kolorów, zasad zwi¹zanych z
budow¹ gùêbi na obrazie, czy w ogóle perspektywy. Barwy pasjonuj¹ dzieci.

Barwne ukùady uzyskiwane na drodze nawet przypadkowych poù¹czeñ ciesz¹ i
wyzwalaj¹ pasje twórcze. Kolor daje du¿e mo¿liwoœci w wyra¿aniu

ró¿norodnych nastrojów i dlatego jest podstawowym œrodkiem ekspresji
dzieciêcej.3
Edukacja przez ruch to system metod ksztaùcenia i terapii, który
wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu w procesie rozwoju,
uczenia siê organizmu. Origami, choã nie jest terapi¹ sam¹ w sobie, mo¿e
terapiê wzbogacaã i uzupeùniaã. Origami sw¹ terapeutyczn¹ funkcjê speùnia

pobudzaj¹c ukùad nerwowy, integruj¹c w czasie skùadania pracê obu póùkul
mózgowych. Dziecko odbiera wra¿enia za pomoc¹ kilku zmysùów ( dotyk,

wzrok, sùuch) równoczeœnie. Skùadanie papieru sprzyja wspóùpracy miêdzy
zmysùami. Realizacja wy¿ej wymienionych czynników przyspiesza rozwój
intelektualny, skraca czas korygowania zaburzeñ, usprawnia manualnie,
doskonali spostrzegawczoœã, analizê i syntezê wzrokowo – sùuchow¹, uspokaja,

trzeba najpierw odkryã. daje mo¿liwoœã osi¹gniêcia sukcesu w krótkim czasie, a
tym samym dostarcza motywacji do dalszej pracy. W ¿yciu czùowieka rolê
origami mo¿na rozumieã na ró¿ne sposoby. Po pierwsze jest to przyjemnoœã,
tylko jak ka¿d¹ przyjemnoœã,
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