
„Poznaj 
trudności 
dziecka żeby mu 
się chciało 
chcieć”.



Pierwsze niepowodzenia szkolne, ustawiczny brak 
sukcesów, brak pochwał ze strony nauczycieli, poczucie 
klęski, kompromitacji przed kolegami, którzy z łatwością 
opanowują materiał dydaktyczny, niezadowolenie, 
zdenerwowanie, obojętność, a nawet rozpacz - to uczucia, 
które stale towarzyszą uczniom z dysleksją.



Specyficzne trudności w uczeniu się to termin odnoszący się do 
zaburzonego funkcjonowania dziecka w szkole, gdy jego postępy 
w nauce szkolnej pozostają na poziomie istotnie niższym niż 
oczekiwany, bez  względu na wiek życia, wynik pomiaru 
inteligencji i poziom edukacji.

Określenie specyficzne wskazuje na ograniczony, wąski zakres 
trudności w uczeniu się, pomimo prawidłowego poziomu 
inteligencji, dojrzałości w ogólnym rozwoju, przebywania we 
właściwym środowisku kulturowym i odpowiednich warunkach 
dydaktycznych dla przyswajania wiedzy i umiejętności szkolnych.



Dysleksja rozwojowa: są to specyficzne trudności w uczeniu 
się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym

Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów 
zaburzeń:

dysleksja: są to trudności w czytaniu

dysortografia: są to trudności z opanowaniem poprawnej 
pisowni

dysgrafia: to trudności ze stroną graficzną pisma, tzw. brzydkie 
pismo

dyskalkulia: to trudności w uczeniu się matematyki



Dysleksja występuje u dzieci o prawidłowym rozwoju 
umysłowym, a nierzadko u dzieci bardzo zdolnych.

Są one główną przyczyną wybiórczych deficytów rozwojowych 
warunkujących proces czytania i pisania.

Trudności, z jakimi borykają się uczniowie z dysleksją wynikają z 
uwarunkowań wewnętrznych, niezależnych od ich chęci i 
zaangażowania.



Dysleksji nie da się całkowicie zapobiec, ale można znacznie 
złagodzić jej konsekwencje.

 Dzięki wczesnemu diagnozowaniu i programom wczesnej 
interwencji, już w klasach przedszkolnych specjaliści mogą 

prowadzić pracę profilaktyczną i zajęcia wspomagające 
rozwój dzieci z grupy ryzyka dysleksji!



Bardzo często mamy do czynienia z dziećmi, które są 
inteligentne, a mimo to mają trudności w nauce pisania 
i czytania. Trudności  związane z zaburzeniami dyslektycznymi 
ma około 15% uczniów.

Dzieci z dysleksją są często nieśmiałe i niepewne. 

Charakteryzuje je mała wiara we własne siły i możliwości 
osiągnięcia sukcesu. Często mają kłopoty z koncentracją, 
co niejednokrotnie przyczynia się do powstawania kłopotów 
w nauce. 

Niepowodzenia szkolne, pociągają za sobą niepowodzenia 
w kontaktach z rówieśnikami. 

Niejednokrotnie dochodzi jeszcze do tego  niezadowolenie 
rodziców z postępów w nauce. 

Dziecko czuje się odtrącone i niekochane.



Poniżej przedstawiam niektóre niepokojące symptomy 
występujących trudności w nauce:

W pisaniu :

● Trudności w pisaniu ze słuchu,

● Wolne tempo pisma,

● Opuszczanie drobnych elementów liter, opuszczanie końcówek i 
cząstek wyrazów,

● Przestawianie liter w wyrazach,

● Mylenie liter  b-p,  d-b,  d-g,  s-z,  dz- c,  sz-s,  o-a,  a-o,  ł-l-t,  e-ę,

● Zniekształcanie graficznej strony pisma



W czytaniu :

● Wolne tempo czytania,

● Błędy w czytaniu  (opuszczanie liter, nieprawidłowe odczytywanie 
wyrazów),

● Zmiana kolejności liter i wyrazów,

● Trudności w zrozumieniu przeczytanego tekstu ( dziecko jest tak 
bardzo skoncentrowane na technice czytania, że nie skupia się na 
treści ),

● Rozpoznawanie napisów po cechach przypadkowych – zgadywanie,

● Niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego,



W nauce innych przedmiotów :

● Trudności w nauce języków obcych (różnice między wymową, a 
pisownią ),

● Trudności w rysowaniu ( nieprawidłowe rozmieszczenie rysunku, zbyt 
silne, lub zbyt słabe naciskanie ołówka ),

● Trudności w nauce geometrii (zakłócenia orientacji i wyobraźni 
przestrzennej, trudności w odróżnianiu kształtów ),

● Trudności w uczeniu się pamięciowym ( nauka wierszy, tabliczki 
mnożenia, dat historycznych, itp.) innych przedmiotów,



Nigdy nie jest za późno na pracę trudnościami w nauce czytania 
i pisania!!!

 

   Dysleksja to problem całego życia 

   Jedyny sposób na przezwyciężenie trudności to systematyczna praca 

   Przerwanie terapii zaraz po uzyskaniu poprawy prowadzi do szybkiego 
nawrotu trudności

    Ważna jest współpraca między rodzicami, nauczycielami i uczniem 

Konieczne jest codzienne wykonywanie dodatkowych ćwiczeń w domu!!! 



Co rodzice robić powinni: 
 Zrozumieć problem dziecka (dziecko nie jest leniwe czy niezdolne, ono po prostu 

potrzebuje właściwie ukierunkowanej pomocy) 

 Poznać jego mocne strony 

 Umacniać w dziecku pozytywne wartości, zainteresowania 

 Zapewnić mu warunki do pracy 

 Wzmacniać pozytywnie, czyli nagradzać pochwałą nawet za drobne sukcesy. 

 Nadzorować systematyczną pracę 

 Analizować trudności 

 Nauczyć stałego korzystania ze słowniczka ortograficznego

 Czytać wspólnie z dzieckiem 

Pobudzić u dziecka potrzebę czytania dla przyjemności 

 Ćwiczyć pisanie z pamięci  



Czego rodzice robić nie powinni:

 

-Nie tłumaczyć trudności dziecka wyłącznie lenistwem 

-Nie porównywać z rówieśnikami czy rodzeństwem

 -Nie liczyć na natychmiastowe efekty 

-Nie krytykować i ośmieszać 

-Nie podważać autorytetu nauczycieli i terapeutów

 -Nie usprawiedliwiać niechęci do wykonywania ćwiczeń 

-Nie odrabiać za dziecko prac domowych 

-Nie poprawiać błędów w pracach pisemnych (dziecko powinno nauczyć się pracować 
ze słownikiem ortograficznym) 



NAJKORZYSTNIEJSZY CZAS NA NAUKĘ

9 –12 dobry czas na naukę, wyż intelektualny

13 – 15 spadek formy uczenia się, niż intelektualny

15 – 16 czas na odpoczynek 

16 – 18 dobry czas na naukę, wyż intelektualny 

18 – 21 słaba uwaga i zdolność koncentracji, niż intelektualny 



Organizacja pracy w domu:

 

   Wykonywanie zadań zawsze w tym samym miejscu (biurko) i najlepiej w tym 
samym czasie

    Pamięć pracuje sprawniej, gdy dziecko jest zrelaksowane, a zatem ważny jest 
odpoczynek przed przystąpieniem do ćwiczeń

   Miejsce do pracy powinno być uprzątnięte, aby nie rozpraszać uwagi 

   Trzeba zadbać o ciszę – wyłączyć telewizor, sprzęt grający, a nawet telefon 
   Mózg wymaga rozgrzewki, czyli ćwiczeń wstępnych. Najlepsze są ćwiczenia 

w formie zabawy 

 Należy pamiętać, że podczas ćwiczeń nie należy przybierać zbyt wygodnej 
pozycji, bo to rozleniwia i nie sprzyja aktywności umysłowej .



ZABURZENIA 
MOWY 

A 

DYSLEKSJA



Jednym z ważniejszych symptomów zapowiadających dysleksję są zaburzenia rozwoju 
mowy.

 

Jeśli dziecko w wieku przedszkolnym :

● ma słabą pamięć słuchową, trudno zapamiętuje wierszyki, piosenki, informacje 
ułożone w pewne sekwencje np. nazwy pór roku, dni tygodnia, miesiąca

● myli głoski o podobnym brzmieniu np. k-g, z-s, d-t, b-p, w-f, k-t  i in.

● przestawia sylaby,  głoski w słowach

● gubi głoski, sylaby, dodaje głoski, sylaby

● ma trudności z podziałem słów na sylaby, głoski, łączeniem sylab,  głosek w słowa

● ma wady wymowy

● kłopoty z budowaniem poprawnych wypowiedzi, z wypowiadaniem trudnych słów,

● popełnia błędy gramatyczne w wypowiedziach

●
może mieć trudności w nauce czytania i pisania.



Ważnym elementem rozwoju mowy i języka są prawidłowe funkcje 
słuchowe.

Zaburzenia percepcji słuchowej  oznaczają słuchowe zaburzenia odbioru 
mowy. Nie jest ono uwarunkowane niedosłuchem, lecz zaburzeniami analizy 
i syntezy dźwięków mowy, wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania 
odpowiednich okolic mózgu, głównie w lewej półkuli, gdzie zlokalizowany 
jest ośrodek korowy słuchowy.

Człowiek posiada kilka rodzajów słuchu. Jest to słuch: fizjologiczny, 
muzyczny, fonematyczny. Aby dziecko mogło nauczyć się pisać i czytać, 
niezbędny jest doskonale działający słuch fizjologiczny i fonematyczny. 



Dzieci z zaburzoną analizą i syntezą słuchową charakteryzują 
następujące trudności:

● posiadają ubogie słownictwo i zniekształcają mało znane dla 
nich wyrazy

● w czytaniu długo utrzymuje się u nich technika literowania

● mają kłopoty z syntezą dźwięków

● nie uwzględniają  znaków przestankowych

● główne błędy, jakie popełniają w czytaniu to: opuszczanie liter 
i sylab, mylenie wyrazów o podobnym brzmieniu, 
zniekształcanie słów (odczytywanie jednej części wyrazu, 
a zgadywanie drugiej)

● trudność sprawia im rozumienie przeczytanej treści, co wynika 
z niedokładnego rozumienia określeń słownych

● czasem uczą się „czytania na pamięć”



Dzieci z zaburzoną analizą i syntezą słuchową 
mają problemy:

● w pisaniu ze słuchu

● w pisowni wyrazów nieznanych

● ich pismo często jest nieczytelne

● zmieniają kolejność wyrazów w zdaniu, popełniają błędy w pisaniu wyrazów 
z dwuznakami, grupami spółgłosek, zmiękczeniami przez kreskę i przez „i”

● mają trudności z różnicowaniem wyrazów z i – j oraz głoskami szumiącymi 
(sz, cz, ż, dż) i syczącymi (s, c, z, dz)

● słabo różnicują głoski zbliżone fonetycznie (b- p, g – k, d – t, w – f)

● nieprawidłowo piszą wyrazy z samogłoskami nosowymi (ę, ą) i zespołami 
dźwiękowymi (on, om, en, em)

● opuszczają litery i końcówki w pisanych wyrazach



Zaburzeniom percepcji słuchowej towarzyszy zwykle słabsza pamięć 
słuchowa, dlatego dzieci z trudem uczą się wszelkich ciągów 
słownych, a także gorzej opanowują języki obce. Trudności te 
dezorganizują naukę dziecka i mają negatywny wpływ na jego 
osiągnięcia szkolne, jak również na rozwój osobowości 
i przystosowanie społeczne. 

Nie wyrównane w porę zaburzenia percepcji słuchowej wpływają 
także na opóźnienie rozwoju myślenia słowno-pojęciowego, 
przejawiające się trudnościami w rozpoznawaniu, wnioskowaniu 
i uogólnianiu na materiale werbalnym. 



Często wtórną konsekwencją trudności w czytaniu i pisaniu jest pojawienie się 
niepłynności mowy. 

Wiele dzieci z dysleksją posiada  obniżone umiejętności językowe i komunikacyjne. 
Znacznie częściej nie kończą rozpoczętych zdań, robią pauzy w toku wypowiedzi, 
co jest objawem problemów w formułowaniu wypowiedzi językowej.

Cechy dysleksji w zakresie mowy to także:

● mylenie podobnych dźwięków

● słaba dykcja

● kłopoty ze składaniem liter i dźwięków w słowa

● słabe wyczucie rymów

● kłopoty ze składnią

● problemy z zapamiętywaniem nazw przedmiotów



Gdy dostrzegamy  opóźnienia/nieprawidłowości w rozwoju mowy trzeba 
skontaktować się z logopedą, aby zdiagnozował przyczyny i ocenił jakie 
działania należy podjąć, aby zniwelować bądź usunąć dostrzegane trudności.

Zapobieganie i korekcja wad wymowy to w prostej 
zależności przeciwdziałanie ewentualnym niepowodzeniom szkolnym, 
bowiem dziecko źle mówiące, popełnia błędy w pisaniu, a gdy słabo czyta, 
może mieć trudności w rozumieniu tekstów lub przejawiać zahamowania w 
spontanicznym wypowiadaniu się, a to już tylko krok do dysleksji. Jeśli proces 
rozwoju mowy przebiega prawidłowo, to dziecko poprawnie formułuje swoje 
myśli, jego wymowa jest płynna i zrozumiała nie tylko dla najbliższych, ale i 
dla otoczenia, sukcesywnie rozwija słownictwo i rozumienie pojęć 
abstrakcyjnych, prawidłowo stosuje formy gramatyczne.

Wiele dzieci przekracza mury szkoły nie osiągnąwszy dojrzałości pod 
względem rozwoju mowy, co staje się często przyczyną ich późniejszych 
trudności dydaktycznych, często w postaci dysleksji. Obiegowe opinie typu: 
"Ono jeszcze z tego wyrośnie," usypiają czujność rodziców. Tymczasem 
doświadczenia wskazują, że  wcześnie podjęta terapia  zwiększa szansę 
na powodzenie. 



Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że  wady 
mowy i wymowy wywołują mniejsze lub większe konsekwencje 
dyslektyczne. Przy najmniejszych wątpliwościach trzeba udać się 
do specjalisty, który oceni funkcje percepcyjno-motoryczne leżące 
u podstaw czytania i pisania i zaproponuje odpowiednio dobrane 
ćwiczenia, a także gry i zabawy dydaktyczne, które pełnią rolę 
terapeutyczną i relaksującą. Odwracają uwagę dziecka od napięć 
lękowych, dają poczucie własnej wartości i wiary w siebie oraz 
w swoje siły. 

Zachęcamy do zrozumienia problemów dziecka dyslektycznego 
i otoczenia go ukierunkowaną, wszechstronną pomocą .



ZABURZENIA 
INTEGRACJI 

SENSORYCZNEJ W 
DYSLEKSJI



DYSLEKSJA

Specyficzne zaburzenie w uczeniu się cechujące się niespójnymi 
osiągnięciami w zakresie czytania i pisania w stosunku do innych 
umiejętności poznawczych przy ilorazie inteligencji zachowanym 

w normie.

Trudności w uczeniu się, linearnym organizowaniu czasu (dziecko 
ma problem z czasem, przestrzenią), koordynacją (niezdarność 
ruchowa).

Zestaw symptomów behawioralnych: problemy z koordynacją 
ruchów, obniżony poziom umiejętności w zakresie motoryki dużej 
i małej, słaba/niższa kontrola posturalna

Trudności w uczeniu się współistnieją z zaburzeniami uwagi 
i zachowania



Przyczyny:
● Genetyczne (częstość występowania u dzieci rodziców z dysleksją 

23-65%)

● Nieprawidłowości anatomiczne ośrodkowego układu nerwowego 
(okolica skroniowo-ciemieniowa)

● Dysfunkcja móżdżku (problem z reakcjami posturalnymi, koordynacją, 
równowagą → słaba kontrola posturalna)

Funkcje móżdżku: Struktura zaangażowana w koordynację bodźców 
przedsionkowych i wzrokowych używanych do regulacji napięcia 
posturalnego → problem z integrowaniem  informacji zmysłowych



ZMYSŁY

RUCH

PERCEPCJA

UMIEJĘTNOŚCI 

SZKOLNE

PIRAMIDA ROZWOJU SYSTEMU NERWOWEGO





Wczesne objawy dysleksji w wieku niemowlęcym, 
poniemowlęcym i przedszkolnym:

● opóźniony rozwój ruchowy (raczkowanie, siadanie, chodzenie, 
bieganie). Obserwuje się, że dyslektycy nie pełzali właściwym 
ruchem naprzemiennym w pierwszym roku życia. Dyslektycy 
często też opuścili drugi ważny etap rozwoju – raczkowanie 
właściwym ruchem naprzemiennym.

● niższa sprawność manualna, w tym samoobsługowa,

● niższy poziom koordynacji ruchowej,

● opóźniony rozwój mowy,

● niższy poziom orientacji w schemacie ciała.



Kolejnym problemem na drodze do płynnego czytania ze zrozumieniem jest 
dominacja lewego oka, która ustala się między 3-6 rokiem życia 
i skrzyżowana lateralizacja.

Wybór dominującej ręki, nogi, ucha oraz oka musi nastąpić naturalnie – 
dzięki wielu doświadczeniom mózg podejmuje decyzję, która przykładowo 
ręka będzie wiodąca, a która asystująca.

Nie wolno tego wyboru narzucić dziecku!

Jeśli rodzic nakłoni dziecko do używania prawej ręki, mimo iż mózg dziecka 
wolałby lewą, to prawa ręka nigdy nie będzie tak sprawna, jak lewa 
mogłaby być, gdyby tylko pozwolono jej ćwiczyć. Z tego powodu taka 
osoba ma dwie “lewe” ręce – obie niewystarczająco sprawne.

Dlatego wyboru musi dokonać mózg dziecka. Może się jednak okazać, że 
to lewe oko będzie dominujące, a prawe asystujące. Taka osoba będzie 
patrzeć przez lunetę lub teleskop lewym okiem.

Dla nauki czytania to niełatwa sytuacja, gdyż taka osoba śledzi tekst 
wodząc wzrokiem od strony prawej do lewej, czyli odwrotnie niż przy 
czytaniu w naszej kulturze. Stąd możemy obserwować, że zamiast “od” 
przeczyta “do”.



Zbyt cienkie połączenia nerwowe

Korzystając z rezonansu magnetycznego naukowcy są w stanie wskazać 
konkretną ścieżkę neuronową, która prawdopodobnie związana jest 
z dysleksją.

“Jest to splot połączeń nerwowych, które łączą czołowe obszary 
z obszarami w płacie skroniowym, które są odpowiedzialne za mowę i 
język.”

“Widzimy, że u dzieci, które już w przedszkolu mają niskie ryzyko dysleksji 
(wysoki wynik w testach diagnozujących dysleksję), splot połączeń 
nerwowych arcuate fasciculus jest większy i lepiej zorganizowany”. “Dziecko 
z wynikiem zero ma mały i słabo zorganizowany arcuate fasciculus”.

Naukowcy odkryli, że dzieci w wieku przedszkolnym z dobrymi 
umiejętnościami związanymi z późniejszą nauką czytania i wysokimi 
wynikami w testach na dysleksję, mają większy, bardziej wydajny i lepiej 
zorganizowany obszar zwany arcuate fasciculus. Ten obszar mózgu nie jest 
dobrze rozwinięty u dzieci z niskim wynikiem testów.





Takie czytanie, jakie akrobacje….
Im więcej pracy musi wykonać mózg, aby utrzymać równowagę, tym mniej energii 
może poświęcić na czytanie. Dzieci, które słabiej radzą sobie z zadaniami ruchowymi 
i utrzymaniem równowagi mają większe predyspozycje, aby cierpieć w przyszłości 
z powodu dysleksji.

Dobrze rozwinięte dziecko lubi biegać, skakać, kręcić się, chodzić po murkach, 
schodach, drabinach. Lubi wspinać się, robić fikołki, turlać się, skakać na trampolinie, 
chodzić po równoważni, zjeżdżać z wysokich zjeżdżalni, huśtać się ryzykownie i 
szybko kręcić się na karuzeli. Dziecko o dobrze rozwiniętej równowadze lubi jeździć 
na rowerze dwukołowym i robi to pewnie. Uwielbia szybkość, a przy tym jakiekolwiek 
wypadki są rzadkością, albo prawie w ogóle się nie zdarzają.

Co powinno nas niepokoić? Jeśli dziecko nie lubi lub unika którejkolwiek z tych 
aktywności, to źle świadczy o równowadze dziecka. Dzieci o źle rozwiniętej 
równowadze mogą chodzić na palcach, przewracać się lub zderzać, przez co często 
skarżą się na stłuczenia lub odrapania. Na spacerach mogą prosić o podanie ręki. 
Poruszają się przy tym wolno i niepewnie.



Dodatkowo sytuację utrudniają niewygaśnięte 
odruchy. Jeśli dziecko nie odstępuje rodzica i nie 
chce bawić się z dziećmi lub jest bojaźliwe i nie chce 
samo spać, odpowiedzialny może być za to 
odpowiedzialny niewygaśnięty odruch Moro. 

Dziecko, któremu trudno usiedzieć w jednym miejscu, 
które nie potrafi skupić się ani na zjedzeniu zupy, ani 
na rysowaniu, może mieć kłopoty z niewygaśniętym 
odruchem grzbietowym Galanta. 



ODRUCH MORO

Pojawia się w 9 tygodniu życia płodowego i jest w pełni obecny przy urodzeniu. 
Powinien „ wygasnąć” – zintegrować się między 2-4 miesiącem życia.

Co się stanie jeżeli odruch się nie wygasi ( nie zintegruje ) powyżej 6-ego 
miesiąca życia ?

Nie wygaszony odruch Moro może powodować nadwrażliwość 
( nadreaktywność ) na bodźce np. dotykowe, słuchowe lub przedsionkowe , co 
powoduje, że dziecko może być w stanie ciągłej czujności.

Dziecko z odruchem Moro często balansuje na skraju „ walki i ucieczki”. 
Odruch ten powoduje wydzielane dużych ilości hormonów stresu ( adrenaliny i 
kortyzolu ) do krwioobiegu, czego konsekwencją jest wzrost wrażliwości i 
obniżenie progu reakcji na różne bodźce sensoryczne.

Dlatego takie może mieć sprzeczne cechy , z jednej strony może być wrażliwe, 
spostrzegawcze i obdarzone wyobraźnią z drugiej niedojrzałe i nadpobudliwe.

Może zacząć się wycofywać z kontaktów społecznych lub stara się 
manipulować otoczeniem aby zapewnić sobie odpowiedni poziom kontroli nad 
emocjami.



Długoterminowe skutki nie zintegrowanego odruchu 
Moro to:
● problemy związane z układem przedsionkowym (choroba 

lokomocyjna, kłopoty z utrzymaniem równowagi i koordynacją 
zwłaszcza widoczne w czasie gier w piłkę)

● problemy z układem okoruchowym i  percepcją wzrokową np. efekt 
braku selekcji wzrokowej-dziecko nie jest w stanie zignorować 
bodźców wzrokowych w obrębie pola widzenia, tak więc oczy 
reagują na zarys kształtu i pomijają szczegóły- duża podatność na 
rozproszenie.

● Nadreaktywność na światło a także problemy z widzeniem w nocy, 
co spowodowane jest nieprawidłową pracą źrenicy

● możliwe problemy z odbiorem wrażeń słuchowych: problemy 
z różnicowaniem dźwięków lub nadwrażliwość słuchowa na pewne 
dźwięki, kiedy to dziecko nie jest w stanie zignorować nieistotnych 
bodźców słuchowych z tła 



ODRUCH GALANTA

Pojawia się w 20 tygodniu życia płodowego, jest aktywny przy urodzeniu.

„Wygasa”- wyhamowuje się między 3-9 miesiącem życia.

Funkcja odruchu Galanta:

• Prawdopodobnie jest aktywny podczas porodu, razem z odruchem asymetrycznym tonicznym 
szyjnym i tonicznym odruchem błędnikowym

• Może działać jako prosty przekaźnik dźwięku w macicy, pozwalając wibracjom dźwiękowym dotrzeć 
do kręgosłupa dziecka w łonie matki pozwalając dziecku „poczuć” dźwięk

• „ Ogonowate „ ruchy są przydatne do utrzymania równowagi podczas pełzania i raczkowania, a 
także ułatwiają koordynację ruchów górnej i dolnej części ciała po jednej stronie

Przetrwały, poza wiek fizjologiczny, odruch Galanta :

• Dziecko ma trudność z usiedzeniem w jednym miejscu – wiercenie

• Wpływa na obniżenie koncentracji i pamięci krótkotrwałej

• Odruch Galanta po jednej stronie może zaburzać postawę i chód oraz być przyczyną skoliozy

• Może opóźniać pojawienie się odruchu stopniowego obrotu tułowia, upośledzać płynność ruchów i 
mobilność na zajęciach WF 



 Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny

pojawia się w 18 tygodniu życia płodowego dziecka , jest w pełni obecny w trakcie 
porodu, powinien zostać zintegrowany do 6 miesiąca życia dziecka.

Jeżeli Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny się nie „ wygasi”( nie wyhamuje) powoduje 
trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała- integrację dwustronną , co u 
niemowlęcia utrudnia przekładanie zabawki z ręki do ręki, manipulację zabawkami, 
prawidłowe obroty, raczkowanie i  równowagę podczas nauki chodu

ATOS stwarza niewidzialną barierę na linii środkowej, nie pozwalając jej przekroczyć.  
Dziecko będzie wykonywało zadanie posługując się na raz tylko jedną połowa ciała, co 
zaburza koordynację obustronną, utrudnia przekraczanie ręką linii środkowej ciała.

Podczas pracy przy stoliku, dziecko z przetrwałym ATOS-em, przyjmuje nieprawidłową 
pozycję siedzącą, może układać kartkę tylko po stronie ręki piszącej, najczęściej pod 
kątem. Kiedy dziecko chce spojrzeć na dłoń, którą pisze, chce równocześnie 
wyprostować palce- dlatego aby utrzymać długopis w dłoni musi się bardziej nad tym 
skoncentrować co spowalnia proces uczenia się. Powoduje też wyrabianie sobie 
nieprawidłowego chwytu pisarskiego

 



Przetrwały ATOS zaburza też :

● koordynację ręka-oko i integrację przedsionka z innymi zmysłami
● może powodować nie wykształcenie się dominacji stron – nieustalona lub 

skrzyżowana lateralizacja- wahanie w ruchach
● zaburzać pracę oczu  i wodzenie wzrokiem w linii poziomej ( przekraczanie 

płynne linii środkowej) , co negatywnie wpływa na płynność czytania i pisania
● dziecko może mieć problem z wypowiadaniem myśli na piśmie,mieć  brzydkie 

pismo, a ilość i jakość pisma może być zaburzona
● wpływa na przyjmowanie nieprawidłowej postawy podczas pisania (ustawianie 

się bokiem do blatu lub przechylanie na stronę potyliczną) ustawianie kartki 
pod kątem

● zaburza równowagę u dziecka uczącego się chodzić
● może powodować zaburzenia wzrokowo percepcyjne , szczególnie 

z symetrycznymi reprezentacjami figur
● zaburzać równowagę przy ruchach głowy
● powodować ruchy jednostronne podczas chodzenia, skakania



Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny- STOS

Pojawia się po urodzeniu ale najbardziej widoczny jest od 6-8 miesiąca życia 
dziecka.

Wyhamowuje  się w 9-11 miesiącu.

Niewyhamowany STOS wpływa negatywnie na:

● postawę siedzącą i stojącą dziecka
● integrację górnej i dolnej części ciała (utrudnia naukę pływania żabką, 

wykonywanie przewrotów, wspinanie się na linę, skakanie przez kozła)
● zaburza koordynację ręka-oko
● powoduje, że dziecko ma nieprawidłowa pozycję podczas czytania, czy pisania 

przy stole, podczas posiłków nadmiernie schyla głowę do talerza, niechlujnie je
● utrudnia wykształcenie się akomodacji oka a tym samym szybkiego 

przerzucania wzroku  z daleka na bliskie odległości co niekorzystnie wpływa na 
przepisywanie dziecka z tablicy do zeszytu, czy śledzenia piłki podczas gier

● utrudnia wodzenie wzrokiem w pionie



ODRUCH TONICZNY BŁĘDNIKOWY- TOB

Możemy zaobserwować dwie formy tego odruchu : TOB w zgięciu 
i w wyproście.

TOB zgięciowy (przedni) pojawia się w życiu płodowym a zostaje 
zintegrowany do 4 miesiąca życia. Jest w pełni obecny w czasie 
narodzin.

TOB wyprostny (tylny) pojawia się przy porodzie, zostaje 
zintegrowany od 7 tygodnia życia do 3 roku życia.



Jeżeli odruch ten się nie zintegruje do 6 miesiąca życia :

● zaburza rozwój kontroli głowy,
● silny TOB uniemożliwia dziecku naukę raczkowania i pełzania
● wpływa na problemy z równowagą statyczną
● brak koordynacji między mechanizmem równowagi a ciałem- koordynacja 

ruchów
● przewaga u dziecka TOB-u zgięciowego wpływa na napięcie mięśniowe- 

dziecko wydaje się jakby miało obniżone napięcie mięśniowe. W związku z tym 
będzie się szybko męczyć  w pozycji stojącej , może mieć nieprawidłową 
postawę ciała – garbienie się. Może nie lubić  zajęć WF, biegania

● zaburza percepcję wzrokową : problem z patrzeniem na bliskie 
odległości, ,efekt figura tło”

● przy silnym Tob-ie może występować  choroba lokomocyjna
● dziecko może mieć lęk wysokości związany ze świadomością dziecka (ruch 

głowy do przodu powoduje ugięcie kolan i wrażenia upadania).
● może wpływać na trudności związane z  umiejętnością poruszania się i oceny 

przestrzeni, tworzenia sekwencji, orientację w czasie , ocenę dystansu, 
głębokości, prędkości

● problem z odróżnieniem góra- dół, lewa –prawa, tył- przód



Przewaga u dziecka odruchu TOB w wyproście powoduje:

● zaburzenia równowagi statycznej i koordynację ruchów
● wpływa na napięcie mięśniowe – hipertonia ( podwyższone ), ruchy mogą być 

sztywne, szarpane
● wpływa na nieprawidłową postawę ciała, tendencję do chodzenia na palcach
● dziecko może mieć chorobę lokomocyjną związaną z zaburzeniami układu 

przedsionkowego
● powoduje zaburzenia oko-ruchowe, związane z percepcją wzrokową i percepcją 

przestrzeni- trudności w spostrzeganiu wzrokowym, ze spostrzeganiem 
przestrzeni

● słabe zdolności tworzenia sekwencji i organizacji
● powstrzymuje niemowlęta przed raczkowaniem, ponieważ ruch głowy w górę 

powoduje wyprost nóg, zablokowany zostaje też STOS
● może powodować wypychanie języka, co utrudnia karmienie piersią ( podczas 

nieprawidłowej pozycji przy karmieniu )

Jeżeli TOB nie jest w pełni zintegrowany w połowie 4 roku życia wskazuje na 
niedojrzałość funkcjonalną układu przedsionkowego i powiązanych z nim 
szlaków



Integracja sensoryczna (funkcji percepcyjno-
motorycznych) – złożona organizacja wrażeń płynących 
z ciała i środowiska, która umożliwia celowe i efektywne 
działanie. Prawidłowa organizacja wrażeń umożliwia 
sprawne działanie w zakresie: percepcji, planowania 
motorycznego, napięcia, mechanizmów posturalnych, 
emocji i uczenia się.



BADANIA NAUKOWE POTWIERDZAJĄCE ZWIĄZEK PROCESÓW 
PRZETWARZANIA SENSORYCZNEGO Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU 
SIĘ:

N. Kephart - trudności w nauce dziecka (czytanie, pisanie, liczenie) wynikają z niesprawnej 
motoryki

M. Frostig – związek procesów uczenia się z funkcjonowaniem sensoryczno-motorycznym

Frank, Levinson – 97% dzieci  z dysleksją ma trudności w przetwarzaniu wrażeń 
przedsionkowych

A. Finocchario – obecność odruchów tonicznych (TOB, ATOS, STOS) u dzieci z trudnościami 
w uczeniu się

De Quiros – zaburzenia pracy systemu przedsionkowego u dzieci  z trudnościami w uczeniu się

J. Ayers – skrócony oczopląs porotacyjny u dzieci z trudnościami w uczeniu się

K. Ottenbacher – skrócony oczopląs, obniżone napięcie mięśniowe, obniżony poziom 
mechanizmów równoważnych (OZ) u dzieci z trudnościami w uczeniu się

A. Fisher – obniżony poziom mechanizmów równoważnych u dzieci z trudnościami w uczeniu 
się



O’Brien, S. Cermak, A. Murray – u dzieci z trudnościami w uczeniu się 
obserwuje się dyspraksję co koreluje z zaburzeniami percepcji wzrokowej i 
koordynacji wzrokowo-ruchowej

C. Kranowitz -  zaburzenia integrowania bodźców przedsionkowych, 
prioprioceptywnych i dotykowych u dzieci z trudnościami w uczeniu się

Viana, A. i współ., - słaba kontrola posturalna, trudności z integracją informacji 
pochodzących z kilku systemów, znaczące obniżenie kontroli posturalnej przy 
zadaniach wymagających uwagi

A. Zielińska – związek oczopląsu porotacyjnego z zaburzeniami artykulacyjnymi

B. Mazurkiewicz, 2000 – niezintegrowany ATOS u dzieci z trudnościami w 
uczeniu się

Z. Przyrowski, 2004 – obecność odruchów tonicznych, trudności w zakresie 
ruchów oczu, skrócony oczopląs u dzieci z dysleksją

Skonieczna-Żydecka i współ, 2015 – wpływ zaburzeń SI na umiejętności 
szkolne



TYPOLOGIA ZABURZEŃ SI -  L. MILLER

● Zaburzenia modulacji → nadwrażliwość sensoryczna, 
podwrażliwość sensoryczna, poszukiwanie sensoryczne

● ZABURZENIA O PODŁOŻU MOTORYCZNYM → 
DYSPRAKSJA, ZABURZENIA POSTURALNE

● Zaburzenia różnicowania → zaburzenia dyskryminacji 
dotykowej, wzrokowej, słuchowej, węchowej, smakowej



ZABURZENIA O PODŁOŻU MOTORYCZNYM

● ZABURZENIA POSTURALNE:

1)  Zaburzenia reakcji posturalnych

2)  Niezintegrowane odruchy

3)  Nieprawidłowa okulomotoryka

4)  Obniżony tonus mięśniowy

5)  Skrócony oczopląs porotacyjny

● DYSPRAKSJA

1)  Zaburzenia praksji

2)  Zaburzenia reakcji posturalnych

3)  Obniżona koordynacja ruchów

4)  Trudności w różnicowaniu dotykowym



TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ WIĄŻĄ SIĘ 
Z ZABURZENIAMI O PODŁOŻU 
MOTORYCZNYM:

● Niedojrzałość posturalna
● Niezintegrowane odruchy
● Nieprawidłowa okulomotoryka
● Obniżony tonus mięśniowy
● Skrócony oczopląs porotacyjny



U wielu dzieci z dysleksją występuje DYSPRAKSJA. 
Kluczową bazą procesów dyspraktycznych jest

różnicowanie czuciowe (zmysł dotyku).

Zła percepcja ciała wpływa ujemnie na takie umiejętności szkolne, jak 
kolorowanie, rysowanie, odtwarzanie wzorców literowych, a więc związanych 
z posługiwaniem się przyborami szkolnymi. Narzędzie takie jak długopis czy 
ołówek są niejako przedłużeniem ręki. Ich użycie wymaga precyzyjnej 
percepcji siebie.

Dość prawdopodobne są też problemy z opanowaniem matematyki. Pierwsze 
doświadczenia związane z liczeniem mają miejsce w relacji do własnego 
ciała (np.. pokazywanie odpowiedniej ilości paluszków na pytanie „ile masz 
lat?”). Dziecko z dyspraksją ma słabą umiejętność układania swoich palców 
w różnych konfiguracjach, co wynika m.in.. ze słabego ich odczuwania, 
i zbiera mało konkretnych doświadczeń arytmetycznych z wykorzystaniem 
swojego ciała.

Zaburzenia planowania ruchu mogą dotyczyć także oczu i wówczas dziecku 
trudniej będzie opanować czytanie, wyszukiwać odpowiednie miejsce 
na stronie. Ponadto opóźnione często u tych dzieci odpoznawanie kierunków 
w obrębie swojego ciała może im utrudniać różnicowanie nastawień 
kierunkowych w literach (klasyczne b-d).



KLASYFIKACJA DYSPRAKSJI:

v Dyspraksja posturalna

v Dyspraksja oralna i werbalna→ problemy z mową (pomijanie głosek, 
sylab, segmentów wypowiedzi, problemy z fonacją, artykulacją, 
oddychaniem; słabsze czucie w aparacie artykulacyjnym)

v Dyspraksja konstrukcyjna/graficzna → dziecko słabo pisze, rysuje, 
planuje na kartce, problem z orientacją w przestrzeni

v Motoryczne zaburzenia sekwencji → problem z wykonaniem 
sekwencji ruchu (wstań- usiądź- obróć się)

v Dyspraksja na polecenie→ problem z wykonaniem pojedynczej 
czynności np. wstań/usiądź



Przyczyną trudności w uczeniu się z perspektywy integracji 
sensorycznej są niedojrzałe lub/i niewłaściwie działające systemy 
zmysłowe.

Celem terapii SI będzie bodźcowanie określonych struktur układu 
nerwowego→
DOJRZEWANIE I WZMACNIANIE PROCESÓW 
INTEGRACYJNYCH

Terapia SI wzmacnia zdolności do uczenia się mózgu. Ma funkcję 
wspomagającą, uzupełniającą względem uczenia technik szkolnych.

Procesy czytania, pisania i liczenia (podstawowe techniki szkolne) są 
bardzo skomplikowane i opierają się na solidnej bazie sensoryczno-
motorycznej.



TERAPIA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W 
UCZENIU SIĘ
1) Dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców z systemów    bazowych: 

przedsionkowego, prioprioceptywnego, dotykowego

2) Integracja odruchów tonicznych (TOB, ATOS, STOS) oraz poprawa 
reakcji posturalnych

3) Usprawnianie okulomotoryki oraz percepcji wzrokowej

4) Usprawnianie percepcji słuchowej poprzez stymulację przedsionkową 

5) Usprawnianie orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie 
ciała

6) Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej

7) Wspomaganie dodatkowe: basen, sztuki walki- judo, karate; ścianka 
wspinaczkowa



Dziękujemy za uwagęDziękujemy za uwagę
:) :) :) :) :):) :) :) :) :)

Mgr Monika LewkowiczMgr Monika Lewkowicz

Mgr Ewelina KowalczykMgr Ewelina Kowalczyk

Mgr Katarzyna ŚwiatowskaMgr Katarzyna Światowska

Mgr Izabela Marcinkowska – ObuchowskaMgr Izabela Marcinkowska – Obuchowska

Mgr Agnieszka AmbroziakMgr Agnieszka Ambroziak
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