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HORTITERAPIA 

(gr. hortis – ogród, therapeuein – leczyć, opiekować się). 
 

 

Uznajemy potrzebę kontaktu z naturą, do obcowania z nią nie trzeba przekonywać. 
Dobrodziejstwa  z tego wynikające  są ponad miarę. Zbawienny wpływ piękna przyrody 
na człowieka, na poprawę jego stanu psychicznego doceniali już Starożytni. 
Wykorzystywanie roślin i całych ogrodów w terapii jest już standardem m.in. w USA, Wielkiej 
Brytanii, krajach skandynawskich, w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a także w Japonii 
i Korei. I terapia ta staje się coraz popularniejsza w Polsce. Polega na aktywnym lub biernym 
doświadczaniu wpływu roślin 5 zmysłami: wzrokiem słuchem, węchem, smakiem i dotykiem.  

W terapię zajęciową wliczana jest hipoterapia czy dogoterapia, gdzie zwierzę jest 
narzędziem terapeutycznym. W hortiterapii narzędziem terapeutycznym są rośliny 
albo ogród, a formą jej prowadzenia jest współpraca w grupie (dr Bożena Szewczyk-
Taranek). 

Zatem, można przebywać w otoczeniu, albo angażować się ruchem w zabiegi 
pielęgnacyjne, twórcze w ogrodzie, w zależności od sprawności i chęci. Przyroda, ruch 
i wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu (dostosowany do możliwości osoby) wpływa 
na zachowanie równowagi wewnętrznej, a zieleń w ogrodzie, barwne kwiaty, dźwięki, 
zapachy  stymulują wszystkie zmysły. W mózgu wytwarza się serotonina – hormon 
szczęścia. 

Hortiterapia, stosowna najpierw wobec pacjentów po udarach, wypadkach, paraliżach, 
wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, wykluczonych społecznie, 
uzależnionych, jest coraz bardziej popularna w edukacji. Jest szczególną propozycją  
dla dzieci  z niepełnosprawnością.  Wśród zalet, ważnych dla rozwoju dziecka, wymienia się 
między innymi: 
- poprawia zadowolenie z życia i poczucie wspólnoty, 
- znacząco łagodzi lęki,  
- pozwala doświadczyć poczucia sprawczości i możliwości wpływu na przyrodę, 
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-pobudza zmysły i procesy poznawcze, wspiera wykorzystywanie potencjału intelektualnego,  
- wspomaga rozwój emocjonalno-społeczny, 
- stymuluje rozwój  koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, 
- usprawnia komunikację i rozwój mowy.  
 

Ogrodoterapia łączy w sobie elementy:   
- arteterapii - przebywanie w ogrodzie dostarcza wrażeń estetycznych, umożliwia proces 
twórczy - wykonywanie dzieł z tego, co dostarcza ogród w różnych porach roku,   
-ergoterapii – praca w ogrodzie, działania poprzez aktywność wspierają zdrowie, 
samopoczucie, przywracają sprawność ruchową, łagodzą ból. U dzieci w wieku szkolnym 
i u osób starszych służą  poprawie koncentracji i pamięci, 
- aromatoterapii - leczniczy wpływ mocy zapachów ziół i kwiatów, 
- koloroterapii – kolory roślin stymulują układ nerwowy, poprawiają samopoczucie:  
 

 
 

kolor czerwony pobudza do działania, dodaje witalności, podwyższa ciśnienie, jest 
dobry na melancholię. Niebieski wycisza, uspokaja, wzmacnia koncentrację, zwalcza 
bezsenność, poprawia pracę serca i układ krążenia. Żółty – kolor słońca, wzmacnia nerwy, 
wzbudza optymizm. Pomarańczowy – regeneruje i mobilizuje do działania, wprowadza 
w dobry nastrój. Zielony pomaga się odprężyć po długiej pracy umysłowej, relaksuje, łagodzi 
ból i napięcie, przywraca równowagę. Fioletowy wycisza i uspokaja nerwy, ułatwia 
panowanie nad emocjami, łagodzi bezsenność. Różowy łagodzi stres i stany napięciowe, 
napawa optymizmem i pobudza apetyt. Biały poprawia samopoczucie, pobudza układ 
odpornościowy. 
- psychoterapii – leczenie różnych zaburzeń poprzez kontakt z innymi  ludźmi, z grupą, 
ale też  możliwością pobytu w ciszy od ludzkiego gwaru, w zanurzeniu tylko w dźwiękach 
przyrody,  
- jest alternatywą dla amatorskiego sportu, działa tam, gdzie ćwiczenia fizyczne są 
niewskazane lub niemożliwie z powodu choroby czy niepełnosprawności.   
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Terapia ogrodnicza rozwija poczucie obowiązku i odpowiedzialności za pracę (sianie, 

sadzenie, pielenie, podlewanie, doglądanie roślin), uczy organizacji pracy, korzystania 
z narzędzi,  porządku, rozwija pamięć, zasób słów – potrzeba zapamiętać nazwy roślin, 
czynności. Dziecko ma możliwość obserwacji nie tylko roślin, także zwierząt, np. ptaków 
i owadów; ogląda w naturze dżdżownice, pajączki, motyle, pszczoły, biedronki, żabki, 
ślimaki,  jeże, i oswaja lęk przed nimi.  

 

 
 
Systematyczna praca, powtarzanie zajęć i dopasowanie się do cyklu wegetacji roślin 

uczy cierpliwości, odraczania, czekania na efekt, a także umożliwia przyswajanie pojęć 
czasowych w praktyce.  

W sposób naturalny dzieci obserwują cykl rozwojowy roślin, dowiadują się skąd biorą 
się warzywa i owoce,  jak trzeba opiekować się nimi, kiedy rosną.  

Mimowolna stymulacja wielozmysłowa sensoryczna, pomaga odkryć u dzieci 
niepełnosprawnych kanał kompensacyjny, drogę do komunikacji pozawerbalnej z dzieckiem,  
i jego stymulacji.  

Umożliwiając dzieciom pobyt w ogrodzie i angażując je do prostych prac ogrodniczych, 
umożliwiamy rozwój emocjonalny i społeczny – rodzi się poczucie obowiązku, 
współodpowiedzialności za przyrodę, postawa ekologiczna, co już wyposaża dziecko 
w pierwszą wiedzę, jak  w przyszłości dbać o naturę i o własne zdrowie. 

 
O uzdrowieńczej mocy ogrodów w literaturze (za Wikipedią): 

• Pięć ziarenek grochu – baśń Hansa Christiana Andersena z połowy XIX w. 
• Elizabeth i jej ogród – powieść Elizabeth von Arnim z 1898 r. 
• Tajemniczy ogród – powieść Frances Hodgson Burnett z 1911 r. 
• Róże panny Róży – opowiadanie Marii Rodziewiczówny z 1938 r. 

 
Opracowała: Katarzyna Kulas 

           Źródła : materiały opublikowane w Internecie, zdjęcia: archiwum własne 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_von_Arnim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tajemniczy_ogr%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frances_Hodgson_Burnett
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Rodziewicz%C3%B3wna

