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Szanowni Czytelnicy i Członkowie Stowarzyszenia,

spotykałam się z Państwem na łamach Kwartalnika i jako prezes PSTIS SI, i jako autorka artykułów. 
Czytając Kwartalnik, śledziliście Państwo jednocześnie działalność Stowarzyszenia, dlatego czuję obowią-
zek przekazania Państwu kilku słów wyjaśnienia przed całkowitą zmianą. 

Dziewięć lat pracowałam społecznie w zarządzie na rozwój Stowarzyszenia, z czego 7 lat jako trzeci 
w jego historii prezes i najdłużej pełniący swoją funkcję. Stowarzyszenie, jest w bardzo dobrej kondycji fi-
nansowej, organizacyjnej, także w kontekście społecznego odbioru, merytorycznie wiodące w środowisku 
integracji sensorycznej w Polsce. 

Konferencje naukowe, w tym międzynarodowe, sympozjum naukowe, warsztaty prowadzone przez 
najlepszych specjalistów z Polski i Stanów Zjednoczonych (T. May-Benson, Mary Kawar, Tracy Stackho-
use, Julia Willbarger), to tylko kilka przykładów działań Stowarzyszenia, z których korzystali nie tylko 
Członkowie Stowarzyszenia, ale wielu innych terapeutów. Organizacja sześciu edycji studiów podyplomo-
wych na terapeutę i dwóch dla naszych terapeutów, rozpoczęcie współpracy z APS, to wielkie przedsię-

wzięcia. Z konferencji naukowych, edukacyjnej, warsztatów, webinarów dla profesjonalistów, rodziców i wszystkich zainteresowanych in-
tegracją sensoryczną skorzystało tysiące osób. Niemal tysiąc konsultacji w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym stworzonym i otwar-
tym w 2016 r. Zorganizowane dwie edycje mojego pomysłu Rodzinnych Spotkań z Integracją Sensoryczną (trzecia w zaawansowanych 
przygotowaniach), promowało ideę integracji sensorycznej i przyciągnęło uwagę bardzo wielu osób w różnym wieku. 

I wreszcie najważniejsze: realizacja i zakończenie projektu standaryzacji Polskich Testów, to czas mojej prezesury. W tym okresie Sto-
warzyszenie z mojej inicjatywy, rozpoczęło istotne działania na rzecz naszych pacjentów, podopiecznych – procedowanie kwalifikacji: 
Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Rynkowych (proce-
dowanie jest na ostatnim etapie). W sytuacji braku jakichkolwiek uregulowań prawnych związanych z działaniami terapeutów integracji 
sensorycznej, procedowana kwalifikacja może stać się punktem odniesienia. Oby ten wielki, bezinteresowny wysiłek kilku osób niedłu-
go przyniósł efekty.

Ziściła się także moja szalona wizja, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami ze specjalistami z innych krajów a także „oddania długu 
wiedzy” jaki zaciągnęliśmy przed niemal 30-toma laty kiedy najpierw dr Maria Borkowska zaprosiła Mary Potter ze Szwajcarii a później 
dzięki niej, ze Stanów Zjednoczonych zaczęła przyjeżdżać Violet Maas i uczyć nas w Polsce integracji sensorycznej. Teraz mamy okazję, 
także dzięki uzyskaniu funduszy amerykańskich w ramach programu „RITA – Przemiany w regionie”, przekazać dalej to dobro. 

W 2019 roku odbyło się pierwsze szkolenie I stopnia, a na przełomie maja i czerwca tego roku wykształciliśmy kilkudziesięciu osobo-
wą grupę terapeutów integracji sensorycznej w Ukrainie. Mając przekonanie o moralnym obowiązku dzielenia się wiedzą ze specjalistami 
z innych krajów sprawiłam, że tak się stało. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w Ukrainie, mają szansę na dostęp do profesjo-
nalnej pomocy. Polskie dzieci są już wspaniale zaopiekowane. Zróbmy teraz coś, dla dzieci poza naszym krajem, gdzie nie ma specjalistów 
przygotowanych do pracy Metodą Integracji Sensorycznej. 

Jestem dumna, że pomimo bardzo trudnych dla wszystkich doświadczeń związanych z pandemią Covid-19, Stowarzyszenie ma się 
dobrze. Wierzę, że wszyscy, którzy mieli okazję tworzyć ze mną przez te wszystkie lata Stowarzyszenie, którzy towarzyszyli mi w tej pełnej 
wyzwań drodze, najlepiej widzą efekty naszych wysiłków. 

Dziękuję Wam wszystkim przyjaciele, współpracownicy, pracownicy a przede wszystkim Członkowie, za ten czas imponujących dzieł. 
Miałam szczęście współpracować z wieloma wspaniałymi ludźmi, jednak dalsza moja praca nad rozwojem Stowarzyszenia nie jest już 
możliwa. 

Od wielu miesięcy zmagam się z niezrozumiałymi atakami ludzi, którzy osobiste ambicje, dążenie do władzy i realizację własnych ce-
lów finansowych kosztem Stowarzyszenia przedkładają ponad wszystko. Zawsze starałam się być transparentna w działaniach i rzeczowo 
odnosić do wszelkich zarzutów, pokazując racjonalizm i poprawność decyzji, dążąc do pojednania. Nie mogę jednak zaakceptować po-
ziomu dyskusji, który od kilku miesięcy próbuje mi się narzucić. Nie będę dłużej poświęcać czasu, na stawianie czoła nikczemności. Moją 
energię, czas i umiejętności chcę przeznaczać na budowanie, a nie obronę przed bezpodstawnymi oskarżeniami i stawianie czoła niego-
dziwości.

Mam nadzieję, że nowy zarząd podejmie wyzwania wynikające z realizowanych projektów i skorzysta choć z niektórych, pozostawio-
nych przeze mnie pomysłów: dokończenie projektu RITA i dalsze dzielenie się wiedzą z naszymi sąsiadami z Ukrainy, stworzenie warun-
ków do współpracy nad przystosowaniem klasyfikacji ICF dla polskich specjalistów pracujących Metodą Integracji Sensorycznej, konty-
nuowanie Rodzinnych Spotkań z Integracją Sensoryczną, Konferencji Edukacyjnych dla Nauczycieli oraz planowanej na wrzesień konfe-
rencji dla rodziców, podjęcie działalności wydawniczej wykraczającej poza Kwartalnik. 

Miałam jeszcze wiele śmiałych pomysłów i nadzieję, że ostatnia kadencja, której się podjęłam pozwoli je wdrożyć…
Życzę Stowarzyszeniu i Kwartalnikowi jak najlepszego rozwoju.

Jolanta Kazanowska – prezes
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Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Państwa ręce drugi w 2021 roku numer Kwartalnika, który od dwudziestu 
lat ukazuje się w wersji papierowej, a od bieżącego roku również w wersji elektronicz-
nej. W tym numerze dzielimy się z Państwem wiedzą i doświadczeniem specjalistów 
i praktyków, którzy w swoich tekstach poruszają istotne zagadnienia, takie jak: neu-
robiologiczne podstawy rozwoju małego dziecka, neurobiologia widzenia, planowanie 
motoryczne w kontekście procesów sensorycznych, trudności w planowaniu i wykony-
waniu zadań ruchowych, neuroanatomiczne podłoże zaburzeń integracji sensorycznej, 
ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia 
jako przyszłość w pracy terapeuty integracji sensorycznej. W rubryce Ze świata badań 
naukowych znajdą Państwo refleksję nad afazją z  perspektywy neuronauki, a  także 
ciekawe informacje naukowe na temat wpływu wczesnych doświadczeń smakowych 
na preferencje żywieniowe w późniejszych okresach życia, wpływu lateralizacji na wy-
niki w nauce i inteligencję oraz ocenę narzędzi przetwarzania sensorycznego u dzieci 
w wielu od 3 do 11 lat. Polecamy również Państwa uwadze studium przypadku dziecka 
z dyspraksją, a także sprawozdanie z konferencji dla nauczycieli, która odbyła się w for-
mie online w marcu 2021 r. oraz relację z Berdyczowa, gdzie w maju i czerwcu 2021 r. 
odbyło się ważne dla Ukrainy wydarzenie: pierwsze certyfikowane szkolenie z metody 
integracji sensorycznej.

Zapraszam Państwa do wspólnego rozwoju poprzez lekturę Kwartalnika oraz poprzez 
tworzenie tekstów do jego kolejnych numerów, a tym samym dzielenie się z innymi tym, 
co najcenniejsze, swoją wiedzą i doświadczeniem.

 dr Adriana Kloskowska – redaktor naczelna
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Niemal trzy lata temu Charytatywna Organizacja 
Karmel w ramach poszukiwania nowych sposobów po-
mocy dzieciom z  trudnościami i  zaburzeniami w  roz-
woju nawiązała współpracę z  Polskim Stowarzysze-
niem Terapeutów Integracji Sensorycznej SI. Mieliśmy 
szczęście trafić na osobę z wizją – Panią Prezes Jolan-
tę Kazanowską, która jeszcze przed naszym kontaktem 
miała przygotowane materiały i gotowość instruktorów 
z Polski, do dzielenia się wiedzą z sąsiadami z Ukrainy. 
Dzięki temu, już w sierpniu 2019 roku odbył się pierw-
szy w  Ukrainie, stacjonarny kurs I  stopnia. Pandemia 
COVID-19 nieco zastopowała nasze działania, ale to 
był czas żmudnych przygotowań do organizacji kursu II 
stopnia.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizacyjne-
mu ze strony PSTIS SI, Pani Elżbiety Trandziuk i me-
rytorycznemu Pani Prezes Jolanty Kazanowskiej a tak-
że wielu moich przyjaciół udało się napisać wniosek 
o grant do programu RITA – przemiany w regionie re-
alizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji. 
Projekt: „Wykorzystanie terapii integracji sensorycznej 
w  systemie wsparcia rozwoju dzieci o  szczególnych po-
trzebach edukacyjnych. Polskie doświadczenie dla Ukra-
iny” otrzymał grant ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. W dniach 19 maja – 02 czerwca bie-
żącego roku w Berdyczowie (Ukraina) rozpoczął się naj-
ważniejszy etap projektu – II stopień kursu na terapeutę 
Integracji Sensorycznej. 

W siedzibie Organizacji Karmel odbywało się wiel-
kie wydarzenie dla Ukrainy – pierwsze, certyfikowane 
szkolenie z metody integracji sensorycznej. W szkoleniu 
wzięło udział 30 osób z całej Ukrainy (od Mariupola do 
Lwowa). Lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci, logope-
dzi, pedagodzy specjalni uzyskali wysoki poziom kwa-
lifikacji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i osobowo-
ści naszych Instruktorek z Polski Jolanty Kazanowskiej 
oraz Ewy Romanik, na kursie panowała atmosfera mo-
tywacji do nauki i dzielenia się doświadczeniami. Ramy 
czasowe często wykraczały poza ustalone godziny kur-
su, ale Panie cierpliwie i wyczerpująco odpowiadały na 
pytania i udzielały wyjaśnień.

 W ostatnim dniu szkolenia przyjechał z wizytą Kon-
sul Generalny RP w Winnicy Pan Damian Ciarciński, 
który podzielił się z uczestnikami swoim własnym do-
świadczenim związanym z integracją sensoryczną i po-
twierdził, że do Ukrainy, przyjechali szkolić przyszłych 

terapeutów integracji sensorycznej świetni fachow-
cy w tej dziedzinie. Podkreślił, że Instruktorki z Polski 
działając na przestrzeni społecznej i tak szczególnej jak 
pomoc dzieciom, są najlepszymi ambasadorkami Polski.

Na uroczystości wręczenia certyfikatów terapeutom 
integracji sensorycznej, obecny był Prezydent miasta 
Berdyczowa Pan Sergij Orluk ze swoim zastępcą Panią 
Ołeną Petriwską. Prezydent miasta wyraził ogromne za-
dowolenie, że to właśnie w Berdyczowie powstaje pierw-
szy w Ukrainie ośrodek kształcący przyszłych terapeu-
tów integracji sensorycznej. Zapewnił o swoim wsparciu, 
deklarując chęć pomocy ze strony miasta. Lokalne wła-
dze dostrzegają problem niewystarczającej pomocy dla 
dzieci z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi, po-
nieważ w  Ukrainie brakuję szerszego przygotowania 
specjalistów w tym zakresie. Tym bardziej godna popar-
cia jest inicjatywa zmierzająca do poprawy jakości oraz 
zwiększenia ilości pomocy dzieciom.

Pani Prezes Jolanta Kazanowska wzruszona powie-
działa: „Niemal 30 lat temu do Polski przyjechały te-
rapeutki ze Stanów Zjednoczonych dzielić się Metodą 
Integracji Sensorycznej. Polskie dzieci dostały szansę 
skorzystania z jej dobrodziejstw. Wiem, że wielu z Was 
od dawna poszukuje wiedzy, na własną rękę i  pracuje 
w salach do terapii integracji sensorycznej. Jestem dum-
na i  szczęśliwa, że Polskie Stowarzyszenie Terapeutów 
Integracji Sensorycznej SI mogło podzielić się wiedzą 
i  doświadczeniami z  ukraińskimi specjalistami. Dzię-
kuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt 
zarówno z polskiej jak i ukraińskiej strony a mojej ko-
leżance Instruktorce Ewie Romanik i Pani Prezes Kar-
melu Lili Obszcie w szczególny sposób. Teraz zrobimy 
wszystko aby jak najwięcej dzieci w Ukrainie otrzyma-
ło szansę skorzystania z dobrodziejstw metody Integra-
cji Sensorycznej. Proszę Państwa, spełniają się moje ma-
rzenia.”

Charytatywna Organizacja „Karmel” i  uczestnicy 
szkolenia są ogromnie wdzięczni Polskiemu Stowarzy-
szeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej SI Pani Pre-
zes Jolancie Kazanowskiej oraz Pani Ewie Romanik, za 
podjęcie trudu tak ważnej misji – przekazywania wiedzy 
i praktycznych umiejętności z zakresu integracji senso-
rycznej, niezbędnej ukraińskim specjalistom. Mamy na-
dzieję, na dalszą współpracę, gdyż potrzeba kształcenia 
terapeutów SI w Ukrainie jest ogromna.

Lilia Obshta
felczer, absolwentka psychologii na KUL oraz kursu integracji sensorycznej 
w PSTIS SI, psycholog w dziennym oddziale psychiatrycznym Szpitala Miej-
skiego w Berdyczowie, prezes Organizacji Charytatywnej Karmel

Relacja z Berdyczowa
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Wstęp
W ciągu trzech ostatnich dekad nauka o afazji zyskała dzię-

ki rozwojowi szczegółowych modeli funkcjonalnych przetwa-
rzania mowy i  języka, widzianych szczególnie w  postępach 
oferowanych przez neuropsychologię poznawczą (Marshall, 
2008). W szczególności modele te poprawiły ocenę i diagno-
stykę, skutkując ruchem od opisu obszaru deficytów beha-
wioralnych takich jak trudności w odszukiwaniu wyrazów do 
bardziej szczegółowej charakterystyki leżącej u podstaw źró-
deł zaburzeń. Jednakże wysiłek badań skierowany był na roz-
wój modeli funkcji/ zachowania, co poskutkowało lekceważe-
niem systemów neuronalnych, które tworzą podstawę mowy 
i języka. W tym artykule opiszę badania pokazujące, jak wgląd 
w neuronaukę wytycza drogę, którą powinna podążyć terapia 
afazji. Integracja modeli poznawczo-behawioralnych z  per-
spektywą biologiczną w ostatecznym rozrachunku przyniesie 
lepsze zrozumienie mechanizmów języka, afazji i związanych 
z nimi zaburzeń. W tej dyskusji nad terapią afazji pokażę jak 
znaczący wpływ na zakres tematów poruszanych w ramach 
debaty na temat patologii mowy i języka, miała praca profesor 
Pam Enderby. Jej wczesna praca nad dyzartrią, a także rozwi-
janie narzędzi diagnostycznych dla afazji i dyzartrii zapewni-
ły ważne narzędzia dla klinicystów (Enderby, 1983; Murdoch 
i wsp., 2011). Jej badania dotyczące oceny terapii rozwojowych 
i nabytych zaburzeń języka podniosły ważne pytania dotyczą-
ce aktualnych modeli zapewniania terapii, które są dostępne 
dla ludzi z zaburzeniami mowy i języka (np. Code & Pethe-
ram, 2011; Glogowska, Roulstone, Enderby, &

Peters, 2000; Roulston, 2011). Wreszcie praca profesor En-
derby dotycząca obrony roli komputera w dostarczaniu terapii 
wskazuje ważną drogę naprzód w pokonywaniu ograniczeń 
tkwiących w wielu aktualnych modelach terapii mowy i języ-
ka (Enderby & Petheram, 1992; Van de Sandt-Koenderman, 
2010).

Doświadczenie zmienia mózg
Wczesne prace Pam Enderby i jej tezy doktorskie (Enderby, 

1983) skierowane były na obszar dyzartrii. Badania i praca kli-
niczna w obszarze dyzartrii wymagają rzetelnego ugruntowa-
nia w  realiach sensoryczno-motorycznych systemu produk-
cji mowy. Charakterystyka dyzartrii wiotkiej dolnego nerwu 
ruchowego lub podkorowej dyzartrii hiperkinetycznej może 
być rozumiana tylko wtedy, jeśli istnieje równoległe rozumie-
nie anatomii i  fizjologii systemu motorycznego. Przeciwnie, 
z upadkiem konstruktów takich jak afazja Brocka i Wernicke-
go, jako reprezentujących spójne syndromy z transparentny-
mi związkami z funkcjami poznawczymi, zaistniało relatyw-
ne zaniedbanie neurobiologicznych podstaw języka w obrębie 
afazjologii.

W ostatnich dekadach XX-tego wieku zauważono potrze-
bę, aby afazjologia uporządkowała swoje pole poznawczo-be-
hawioralne. Podczas gdy patologia języka radziła sobie z du-
żymi konstruktami takimi jak “rozumienie języka”, “afazja 
ekspresyjna” lub “trudności w  odnajdywaniu słów”, możli-
wość łączenia między poziomem behawioralnym i neuronal-
nym była mała. Tylko w przypadku, gdy dostępne są solidne 
modele funkcjonalne języka, warto podjąć próbę połączenia 
zachowania z systemami nerwowymi. W tym samym czasie, 
nastąpił wielki postęp w rozumieniu neuronalnych podstaw 
języka, na podstawie badań neuroobrazowania funkcjonal-
nego zdrowych uczestników przy użyciu takich technik, jak 
funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetyczne-
go (fMRI) lub pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) (np., 
Price, 2004; Scott & Wise, 2004). Biorąc pod uwagę ten rów-
noległy postęp zarówno w behawioralnym, jak i biologicznym 
modelu języka, najwyższy czas zastanowić się, jak terapia afa-
zji może być udoskonalona przez większe zwrócenie uwagi 
na neuronalne mechanizmy języka. Ponadto większy wgląd 
w system nerwowy odpowiedzialny za przetwarzanie infor-
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wencji.
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macji, ogranicza sformułowanie teorii poznawczo-behawio-
ralnych dotyczącej mowy i języka. Gdy istnieje wybór między 
teoriami, biologiczna wiarygodność jednej teorii nad inną jest 
kluczowa w ewaluacji.

Modele psycholingwistyczne i  poznawczo neuropsycho-
logiczne wskazują, że zdolności takie jak rozumienie i  pro-
dukowanie słów i zdań angażują procesy wieloskładnikowe. 
Na przykład dekodowanie zdania wymaga wieloetapowego 
przetwarzania leksykalnego, angażującego wykrywanie per-
cepcyjnych cech bodźców, rozpoznawanie fragmentów bodź-
ców jak słowa lub frazy, z którymi osoba spotkała się wcześniej 
i  aktywowanie ich znaczenia. Równolegle bodziec – zdanie 
musi być analizowane w jego naturalnych granicach i rola jed-
nostek w obrębie zdania musi być określona. To jasne, że taki 
wieloskładnikowy proces nie może być zlokalizowany w ma-
łym obszarze kory, takim jak gniazdo komórek w  ośrodku 
Broca. Przypadek dla afazjologii inspirowanej neuronauką nie 
polega na prostej lokalizacji funkcji w obszarach kory, ale ra-
czej na zebraniu tego co wiemy na temat tego, jak mózg prze-
twarza informacje oraz jak się uczy, a następnie na odniesieniu 
tego do afazji, a tym samym rozwijanie teorii i terapii z jawną 
motywacją neuronaukową. Jest oczywiste, że doświadczenie 
i uczenie się zmieniają mózg na poziomie synaptycznym. Te-
rapia jest natomiast formą doświadczenia, dlatego jeśli bodź-
ce terapeutyczne są odpowiednio manipulowane i podawane 
z wystarczającą intensywnością, mogą zmieniać i dokonywać 
zmian w systemie nerwowym. Terapie behawioralne uszko-
dzeń, które powstają wskutek znaczącego uszkodzenia ukła-
du nerwowego nie „wyleczą” uszkodzenia, jednak dają możli-
wość zmaksymalizowania potencjału zniszczonych połączeń 
i rozwinięcia nowych zespołów neuronalnych służących prze-
twarzaniu informacji (Murphy & Corbett, 2009). Jako, że te 
sieci kompensujące nie są dedykowane, systemy eksperckie, 
które zostały wyszkolone do wykonywania przetwarzania 
mowy i języka od wczesnego dzieciństwa, mogą nie pracować 
z tą samą prędkością, dokładnością i płynnością co systemy 
specjalistyczne. Oferują jednak potencjał umożliwiający po-
prawę wykonywania danych czynności oraz obniżania upo-
śledzeń behawioralnych po uszkodzeniu.

Istnieją obszerne dowody na to, że doświadczenie i rodzaj 
stymulacji, którą otrzymuje osoba, mogą zmieniać strukturę 
mózgu i zachowanie. Przykład, zaczerpnięty z literatury do-
tyczącej zwierząt, opisany został przez van Dellen, Blakemo-
re, Deacon, York i Hannon (2000) i, jak to ma miejsce w ba-
daniach na zwierzętach, wpływ doświadczenia na mózg 
badany był nie tylko w  kontekście zachowania, ale również 
na poziomie komórkowym. Van Dellen i jego współpracow-
nicy pokazali wagę intensywnej stymulacji w upośledzeniach 
neurologicznych. W  ich eksperymencie myszy, które mia-
ły defekt genetyczny w postaci choroby Hutingtona, były lo-
sowo przypisywane bądź do bogatego w bodźce środowiska 
życia (klatka z wieloma obiektami zmienianymi co dwa dni) 
bądź standardowego środowiska bez dodatkowych obiektów. 
Po osiemnastu tygodniach myszy poddane zostały testowi ko-
ordynacji motorycznej i okazało się, że więcej zwierząt żyją-
cych w standardowym środowisku niż żyjących w środowi-

sku wzbogaconym nie zaliczyło testu. Po upływie 22 tygodni 
wszystkie myszy przebywające w  standardowym środowi-
sku nie zaliczyły testu zdolności motorycznych, podczas gdy 
spośród tych z grupy z bogatego w bodźce środowiska, tyl-
ko 15% nie zdało testu. Z badań wynika, że pomimo tej sa-
mej genetycznej skłonności do choroby Hutingtona, środowi-
sko i  doświadczenie, które zwierzę otrzymywało, opóźniało 
ujawnianie symptomów. Ponadto oprócz wpływu na ogólny 
poziom behawioralny, różnice między grupami zwierząt były 
widoczne na poziomie biologicznym. Pomiary objętości ko-
mórek w korze poza prążkowej pokazały większą utratę ko-
mórek w mózgach myszy żyjących w standardowym środowi-
sku w porównaniu do tych myszy, które wychowywały się we 
wzbogaconym środowisku. Wskazówki są zatem jasne: środo-
wisko i bogactwo doświadczeń oraz intensywność stymulacji 
w obrębie tego środowiska, mogą wpływać na strukturę mó-
zgu i zachowanie.

Eksperyment van Dellen i jego współpracowników (2000) 
przeprowadzany był na myszach, a jednak podkreśla się róż-
nice pomiędzy ludźmi a zwierzętami w zakresie mowy i  ję-
zyka, jako że komunikowanie się werbalne jest kompetencją 
przypisywaną tylko ludziom. Należy jednak brać pod uwa-
gę, że mowa i  język nie zależą tylko od wyższych konstruk-
tów, takich jak „koncepcje” i „zasady syntaktyczne”, ale także 
od systemów sensoryczno-motorycznych, które są potrzeb-
ne do percepcji kompleksowych sygnałów akustycznych lub 
wizualnych i przygotowania wyuczonego zachowania moto-
rycznego. Te systemy sensoryczno-motoryczne są współdzie-
lone z  wieloma innymi gatunkami. Istnieją liczne podobne 
dowody w badaniach przeprowadzanych na ludziach, wska-
zujące, że doświadczenie zmienia wzorce organizacji mózgu. 
Na przykład Scholz, Klein, Behrens i  Johansen-Berg (2009) 
pokazali, że sześciotygodniowy trening pod kątem komplek-
sowych umiejętności motorycznych w  żonglerce zaowoco-
wał zmianami zarówno w białej, jak i szarej istocie w obsza-
rze potylicznym i ciemieniowym mózgu. Uczestnikami tego 
badania byli młodzi dorośli (średni wiek 25 lat), co być może 
miało wpływ na znaczące zmiany strukturalne, które są bar-
dziej prawdopodobne w młodym, bardziej plastycznym mó-
zgu. Mózg osoby z afazją jest zwykle starszy w związku z czym 
może wykazywać mniejsze zdolności reorganizacji. Jednakże 
ludzie są zdolni do uczenia się nowych rzeczy przez całe ży-
cie, chociaż istnieją jasne dowody na to, że prędkość i zakres 
takiego uczenia się są ograniczone. Potwierdza to zauważo-
ny problem w  zdolności nabywania nowych motorycznych 
wzorców mowy w późniejszym okresie rozwojowym. Podczas 
gdy możliwe jest nabycie takiej takiej wymowy jak wymowa 
rdzennego mieszkańca, jeśli język jest przyswajany wcześnie, 
to trudność w nabywaniu obcego akcentu wzrasta wraz z wie-
kiem (Piske, MacKay, & Flege, 2001). Jedną z możliwości wy-
jaśnienia tego zjawiska hipoteza, że w uczeniu się w starszym 
wieku pośredniczą tylko małe zmiany w lokalnych połącze-
niach synaptycznych, tj. małe modyfikacje w obrębie ugrun-
towanego systemu nerwowego. Gdyby tak było reorganiza-
cja nerwów w starszym wieku byłaby niemożliwa. Jednakże 
istnieje również dowód na to, że mózgi starszych dorosłych 
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mogą wykazywać znaczące zmiany w  ilości tkanki nerwo-
wej w odpowiedzi na trening i nabywanie nowych umiejętno-
ści. Ponownie w badaniu efektów uczenia się żonglerki Boy-
ke, Driemeyer, Gaer, Büchel i May (2008) pokazali, że grupa 
zdrowych dorosłych w średnim wieku 59 lat również wyka-
zała wzrost grubości istoty szarej podczas trzymiesięcznego 
treningu. Ilość treningu podjętego przez starszych dorosłych 
w badaniu Boyke i współpracowników nie jest jasna, jednakże 
młodsi dorośli, którzy brali udział w badaniu Scholz i współ-
pracowników (2009) byli proszeni o ćwiczenie żonglowania 30 
minut dziennie, 5 dni w tygodniu przez 6 tygodni. Ta ilość tre-
ningu żonglerki zdaje się być większa niż aktualnie dostępna 
dla przetrenowania języka u wielu osób z afazją w aktualnych 
modelach dostarczania terapii mowy i języka (Katz, Hallowell, 
Code, Armstrong, Roberts, Pound i wsp., 2000).

Te badania nabywania zdolności motorycznych wskazują, 
że trening może zmieniać strukturę mózgu zarówno u star-
szych, jak i młodszych zdrowych ludzi. Jednakże istnieje rów-
nież dowód pokazujący, że ludzie z  przewlekłym udarem 
wykazują zmiany we wzorcach aktywacji mózgu po okresie 
intensywnego treningu behawioralnego. Carey, Kimberley, 
Lewis, Auerbach, Dorsey, Rundquist i wsp. (2002) szkolili lu-
dzi z hemiparezą w zakresie prostych zadań śledzenia wzro-
kowo-motorycznego. Od uczestników wymagano, aby śledzili 
ruch fali sinusoidalnej na monitorze komputera, wykorzystu-
jąc ich niedowładny palec wskazujący. Uczestnicy byli zwy-
kle 4,5 roku po udarze, ale wykazywali postępy w  zadaniu 
ze śledzeniem i  transfer postępów na nietrenowane zadanie 
funkcjonalne – podnoszenie małych przedmiotów. Postępo-
wi behawioralnemu towarzyszyły zmienione wzorce aktywa-
cji mózgu. Przed interwencją ruch palca wywoływał aktywa-
cję w sensorycznych i motorycznych obszarach półkuli po tej 
samej stronie co sparaliżowana ręka (tj. ruchowi prawej ręki 
towarzyszyła aktywacja prawej półkuli). Przeciwnie po tre-
ningu aktywacja została przełączona na wzorzec obserwowa-
ny u zdrowych uczestników z grupy kontrolnej, z aktywacja 
półkuli po przeciwnej stronie do sparaliżowanej ręki. Reżim 
treningowy wprowadzony przez Carey i współpracowników 
składał się z ~ 20 godzin treningu w czasie 4-7 tygodni. Co 
ważne czas treningu składał się z pojedynczego zadania – śle-
dzenia ruchu fali sinusoidalnej przy pomocy palca wskazują-
cego. Pozostaje to w przeciwieństwie do aktywności, które są 
typowe dla klinik mowy i języka, gdzie często jest wiele zmian 
między zadaniami, co powoduje że żadne ćwiczenie nie jest 
wykonywane z większą intensywnością. W rezultacie ilość tre-
ningu dla specyficznych zachowań i poszczególnych zespołów 
nerwowych, już niski przy aktualnych modelach dostarczania 
terapii, jest jeszcze pomniejszony. Zmiana zadań i aktywacja 
specyficznych leżących u podstaw mechanizmów nerwowych 
może powodować poziomy podprogowe stymulacji, które nie 
wywołają reorganizacji mózgu i zmiany behawioralnej. Ta sy-
tuacja jest pogarszana przez sesje treningowe, których jest nie-
wiele I które są oddalone (Pulvermüller i Berthier, 2008).

Przykłady zaprezentowane do tej pory opisują zmiany 
w zachowaniu motorycznym u myszy i ludzi, i tak jak niektó-
rzy nie widzą istotności modelu zwierzęcego funkcji mowy 

i  języka, tak może się zdawać, że terapie nie wykorzystujące 
ruchów mowy mają małe zastosowanie w zaburzeniach afa-
tycznych lub apraksji.Jednak cechą charakterystyczną po-
dejścia neuronaukowego jest to, że ciągłości są akceptowane 
między zdolnościami takimi jak mowa i  język oraz innymi 
funkcjami poznawczymi, takimi jak kontrola wprawnych 
ruchów kończyn (Varley i Whiteside, 2001). W konsekwen-
cji, zasady efektywnych terapii w jednej domenie poznawczej 
mogą być badane w innych. To spojrzenie kontrastuje z kla-
sycznymi podejściami lingwistycznymi do zaburzeń języko-
wych, w których mowa i język są postrzegane jako “specjalne” 
i biologicznie niespójne z innymi funkcjami poznawczymi co 
skutkuje tym, że unikatowe teorie i  terapie mogą być utrzy-
mane. Jednakże wraz ze wzrostem zainteresowania wyjaśnie-
niami ewolucyjnymi i biologicznymi ludzkiego postrzegania 
oraz identyfikacją wspólności w  obrębie systemów poznaw-
czych a także między ludźmi i innymi gatunkami, nieciągłość 
jest trudniejsza do utrzymania (np. Ouattara, Lemasson i Zu-
berbühler, 2009). Istotnie pogląd nieciągłości wyizolował te-
rapię mowy i języka z ważnych spostrzeżeń, które mogą być 
pozyskane z modelu zwierzęcego i badań funkcji sensoryczno 
– motorycznych.

Neuronauka w terapii afazji
Odkrycia w neuronauce wyjaśniły kwestie, jak doświad-

czenie może wpływać na aktywność mózgu i  zmiany ner-
wowe, które wspierają uczenie się (np. Meltzoff, Kuhl, Movel-
lan i Sejnowski, 2009). Dotychczasowe badania pokazują, że 
doświadczenia nabywane przez ludzi mogą zmienić zarów-
no mózg jak i zachowanie i dotyczy to zarówno młodych jak 
i starszych dorosłych, a również starszych dorosłych ze scho-
rzeniami neurologicznymi. Eksperymenty, które wskazywa-
ły na zmiany w mózgu oraz na poziomie behawioralnym, za-
pewniały doświadczenia pewnej intensywności. Jednakże jest 
więcej zmiennych w  terapii afazji inspirowanej neuronauką 
niż sprawy związane z intensywnością.

W  ważnym artykule dotyczącym tego jak terapia afazji 
może być inspirowana przez zasady neuronauki Pulvermüller 
i Berthier (2008) identyfikują trzy główne kwestie: asocjacyjne 
zasady uczenia się, wzajemne powiązania języka z innymi sys-
temami poznawczymi i  znaczenie wyuczonego niestosowa-
nia w trwałości deficytów behawioralnych po urazie mózgu. 
Zagadnienie wyuczonego niestosowania jest najbardziej kon-
trowersyjne i prowokujące do myślenia, gdy stosuje się je w te-
rapii afazji. Stanowi bowiem poważne wyzwanie dla całościo-
wego podejścia do komunikacji, które zachęca do korzystania 
z alternatywnych kanałów komunikacji, takich jak używanie 
książek komunikacyjnych, rysowanie lub gesty odpowiedzi 
w zaburzeniach mowy lub języka. Te różne drogi komunikacji 
są podparte różnymi systemami nerwowymi. Facylitacja al-
ternatywnych ścieżek powoduje obniżenie aktywacji w zabu-
rzonych obszarach mowy i języka oraz tak jak doświadczenie 
wzmacnia system, brak doświadczeń może spowodować atro-
fię w  sieci. Stąd terapia nakierowana na mechanizmy kom-
pensacyjne może powodować zwiększenie zaburzeń mowy 
i  języka poprzez stymulowanie wyuczonego niestosowania. 
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Problematyka wyuczonego niestosowania była badana w te-
rapiach fizycznych gdzie opracowano terapie ruchowe wywo-
ływane przez ograniczenia (Kunkel, Kopp, Muller, Villringer, 
Villringer, Taub i wsp., 1999; Taub, Miller, Novack, Cook, Fle-
ming, Nepomuceno i  wsp, 1993). Przykładowa interwencja 
obejmuje unieruchomienie zdrowej ręki i  reżim treningowy 
mający na celu rozwinięcie używania sparaliżowanego ramie-
nia. Rezultaty wskazywane w  tych badaniach są imponują-
ce, ze znaczącym wzrostem ilości, dokładności i prędkością 
ruchu w ramieniu paretycznym, co jest utrzymywane przez 
długie okresy kontrolne. Intensywność terapii była wysoka, 
Kunkel i wsp. (1999) w dwutygodniowym okresie interwen-
cji, podczas którego niesparaliżowana kończyna była unieru-
chomiona, przez 90% czasu aktywności aplikowali 60 godzin 
treningu kończyny paretycznej. Warte odnotowania jest, że 
kryteria selekcji uczestników stosowane przez Kunken i wsp. 
wykluczały osoby z poważnym uszkodzeniem ruchu ramie-
nia, a terapie wykorzystujące unieruchomienie mogą być od-
powiednie dla osób jedynie z  umiarkowanym zaburzeniem 
funkcji.

Pulvermüller, Neininger, Elbert, Mohr, Rockstroh, Koeb-
bel i wsp. (2001) stosowali zasady terapii wywołanej ograni-
czeniem w terapii afazji. Porównywali wyniki terapii komu-
nikacji wywołanej ograniczeniem do konwencjonalnej terapii 
języka. Uczestnicy w obydwu grupach otrzymali ~ 33 godzi-
ny terapii, chociaż w  grupie terapii związanej z  ogranicze-
niem terapia była stosowana w sposób zmasowany, gdzie te-
rapia była dostarczana przez 10 dni. Przeciwnie tradycyjna 
grupa terapeutyczna otrzymywała trochę więcej godzin tera-
pii, ale w czasie 4 tygodni. Wprowadzanie zasad terapii opartej 
na ograniczeniu było osiągane przez umieszczanie fizycznych 
barier między uczestnikami i zmuszanie do używania werbal-
nego rozwiązania zamiast modeli komunikacji takich jak gest. 
Chociaż nie ma pomiarów utrzymywania się wyników terapii, 
grupa terapii z ograniczeniami wykazywała lepsze zyski be-
hawioralne niż tradycyjna grupa terapeutyczna natychmiast 
po interwencji. Ponieważ manipulowano dwiema zmienny-
mi w  grupie terapii wywołanej ograniczeniami (zgrupowa-
na praktyka i ograniczenie), nie jest jasne, w  jakim zakresie 
które z  tych różnych czynników przyczyniły się do powsta-
nia wyniku. W  odniesieniu do kwestii przydatności terapii 
wywołanych ograniczeniami dla osób z ciężkimi ogranicze-
niami, uczestnicy z ciężką afazją zostali uwzględnieni w ba-
daniu, chociaż większość uczestników oznaczono jako posia-
dających umiarkowane deficyty. Meinzer, Djundja, Barthel, 
Elbert i Rockstroh (2005) badali trwałość osiągnięć behawio-
ralnych uzyskanych w  wyniku terapii językowej wywołanej 
ograniczeniami. Badanie znów łączyło technikę zmasowanej 
praktyki (30 godzin terapii w ciągu 10 dni) z ograniczenia-
mi. Meinzer i wsp. (2005) wskazywali na pozytywne wyni-
ki terapii, które utrzymywały się do ewaluacji 6 miesięcy po 
zakończeniu. Ważność wysokiej intensywności terapii afazji 
w wynikach afazji była potwierdzona w meta analizach Bho-
gal, Teasell i Speechley (2003). Pokazali oni, że intensywna te-
rapia stosowana przez krótki czas (~9 godzin terapii w tygo-
dniu w czasie 11 tygodni) wiązała się z lepszymi wynikami niż 

terapia o niższej intensywności stosowana przez dłuższy czas. 
Czynnik zgrupowanej terapii jest blisko związany z asocjacyj-
nymi zasadami uczenia opisywanymi przez Pulvermüller and 
Berthier (2008). Przedstawili oni zasady uczenia Hebba i za-
stosowali je w terapii afazji. Hebb (1949) opisywał, jak połą-
czenia między synapsami zmieniają się w rezultacie uczenia: 
jakiekolwiek dwie komórki lub systemy komórek, które są ak-
tywne w powtarzający się sposób w tym samym czasie, będą 
się starały “połączyć”, więc ta aktywność w jednej ułatwia ak-
tywność w innej. (str. 70)

Opis Hebba dotyczący zmian w połączeniach między sy-
napsami jako wynik zbieżności aktywowania jest często ogra-
niczony do powiedzenia “komórki, które aktywują się razem 
łączą się”. Zmieniona łączność między neuronami lub grupa-
mi neuronów symbolizuje ślad uczenia w mózgu. Na przykład 
proces nauki nowego słowa składa się z identyfikacji sekwen-
cji dźwięków, które zdają się działać jako pojedyncza część in-
formacji. Podstawą rozpoznania tego jako część jest to, że wy-
stępuje złożony wzorzec koaktywacji neuronów słuchowych 
i poprzez zasadę Hebbowską zostają połączone razem w ze-
spół neuronowy. W ten sposób procesor informacji nauczył się 
nowego słowa. Co więcej, jeśli dwa początkowo odległe bodź-
ce współwystępują i ich grupy nerwowe są aktywne w tym sa-
mym czasie, rozwiną się między nimi połączenia (np. kubek 
– kawa, vs. szklanka – kawa). Podobnie jeśli dwa bodźce łą-
czą jakieś cechy percepcyjne (np. słuchowe formy hipopotama 
i hipodromu lub wzrokowe kształty owcy i kozy) nastąpi ko-
aktywacja grup nerwowych leżących u podstaw ich rozpozna-
wania i  pojawienie się powiązań asocjacyjnych. Powiązanie 
bodźców może również wystąpić w różnych modalnościach, 
ponieważ ludzki mózg zawiera duże ilości kory hetero mo-
dalnej (Mesulam, 2000). Te obszary zawierają neurony, które 
otrzymują bodźce z neuronów różnych modalności, jak rów-
nież innych neuronów hetero modalnych. Jeżeli grupa neu-
ronów węchowych jest jednocześnie aktywna z grupą neuro-
nów słuchowych i neuronów wzrokowych, uczący się może 
powiązać zapach ze słowem, tak jak zapach cebuli ze słowem 
“cebula” i obiektem cebula. W ten sposób napisane słowa sta-
ją się związane ze słowami słuchowymi oraz innymi wizual-
nymi formami, takimi jak kolory lub przedmioty ze słowami, 
Związki nie są ograniczone do systemów sensoryczno – po-
znawczych. Informacja sensoryczno-poznawcza może być po-
łączona z indywidualnymi planami aktywności tak jak słom-
ka do picia z określonym planem oralno-motorycznym i lody 
z  innym. Rozumienie połączenia między systemem percep-
cyjno-sensorycznym i  motorycznym został udoskonalony 
przez opis systemów neuronów lustrzanych (np. Rizzolatti, 
2005). Eksperymenty pokazały, że słuchanie lub obserwowa-
nie ruchów mowy powoduje aktywacje w regionach percep-
cyjno-sensorycznych, ale również w  motorycznych i  korze 
przedruchowej (Watkins, Strafella, & Paus, 2003; Wilson, Say-
gin, Sereno i Iacoboni, 2004). Te modele mają szczególne zna-
czenie dla rehabilitacji zaburzeń produkcji mowy, takich jak 
apraksja mowy, a także zaburzeń mowy związanych z afazją. 
Systemy neuronów lustrzanych są mechanizmami, przez któ-
re połączone są obszary sensoryczne i motoryczne i ich nazwa 
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wywodzi się z poglądu, że bodźce w jednym regionie powo-
dują aktywację lustrzaną w drugim. Te systemy są kluczowe 
dla uczenia się ruchów wprawnych, ponieważ uczący się, na 
podstawie ich obserwacji i doświadczenia czyjegoś działania, 
może ustalić cele tego działania, a następnie spróbować od-
tworzyć obserwowane działanie.

Ostatni punkt Pulvermüllera and Berthiera (2008) dotyczy 
wzajemnych powiązań między językiem i innymi systemami 
poznawczymi. To jest ważny problem i  taki, który zaginął 
w ostatnim czasie w teorii i praktyce afazji. Jest ściśle związany 
z  zagadnieniami wzajemnych powiązań systemów poznaw-
czych, za pośrednictwem neuronów heteromodalnych i  lu-
strzanych. Poznawcze modele neuropsychologiczne doprowa-
dziły do znaczących postępów w  ulepszeniu diagnostyki 
i w identyfikowaniu procesów składowych w mowie i funk-
cjach językowych. Te modele były pierwotnie inspirowane 
opisem umysłu autorstwa Fodora (1983) składającym się z ze-
stawu procesorów specjalnego przeznaczenia lub modułów, 
które były przeznaczone do dekodowania określonych bodź-
ców, takich jak akustyczne sygnały mowy. Typowe modele 
przetwarzania stosowane w afazjologii identyfikują podmo-
duły, takie jak analiza słuchowo-akustyczna lub fonologiczny 
leksykon bodźców. Te moduły charakteryzują się takimi ce-
chami, jak „autonomia”, „informacyjna hermetyzacja” i „nie-
przenikalność poznawcza”, a powyższe konstrukty tworzą ar-
chitekturę umysłu, która podkreśla izolację jako 
przeciwieństwo integracji. Są to „pola” w  diagramach „pole 
i  strzałka”. Jednak krytyka podejścia poznawczo-neuropsy-
chologicznego dotyczy tego, że było za dużo „pól” i za mało 
„strzałek” w terapiach motywujących, a podstawowa zasada 
wzajemnego powiązania sieci przetwarzania informacji zosta-
ła utracona. Chociaż wiele modeli psycholingwistycznych 
przetwarzania tekstu sugeruje ścisłą separację procesów wej-
ściowych i procesów wyjściowych, nie odzwierciedla to rze-
czywistości systemu biologicznego. Wejście jest ściśle związa-
ne z  wyjściem i  jedyną drogą do stymulowania systemu 
wyjściowego (np. tworzenie słów) jest zapewnienie słucho-
wych i wzrokowych doświadczeń słowa. Zbyt wiele propono-
wanych terapii zaburzeń afatycznych zaniedbuje znaczenie 
dostarczania powtarzanego, dobrze ustrukturyzowanego do-
świadczenia zmysłowo-percepcyjnego, zanim będzie wyma-
gane nazywanie. Terapia polegająca na wyszukiwaniu słów 
opisana przez Howarda, Hickena, Redmonda, Clarka i Besta 
(2006) zapewnia wgląd w  potrzebę stymulacji sensoryczno-
-percepcyjnej przed produkcją słów. Autorzy mądrze wdraża-
ją zestaw zadań bodziec-rozumienie przed terapią nazywają-
cą, ale komentują, że ta strategia terapeutyczna może się 
niektórym wydawać „nieprawdopodobna” jako środek popra-
wy dostępu do form w  leksykonie dorobku fonologicznego. 
Pozorne nieprawdopodobieństwo wydaje się wywodzić z bu-
dowy modelu przetwarzania szeregowego pojedynczego słowa 
(np. Levelt, Roelofs i  Meyer, 1999), gdzie procesy wejściowe 
obejmują zarówno przestrzeń, jak i czas z systemów wyjścio-
wych. Jednak pojęcie to nie jest niewiarygodne po umieszcze-
niu w kontekście łączności zespołów neuronalnych. W swoim 
badaniu terapeutycznym Howard i wsp. (2006) przeszli do po-

kazania, jak zadania z dopasowywaniem słów i obrazków uła-
twiło późniejsze nazywanie obrazków, a Fridriksson, Baker, 
Whiteside, Eoute, Moser, Vesselinov i wsp. (2009) ujawnili po-
dobne wyniki w  terapii trudności produkcji słów przy nie-
płynnej afazji. Te wyniki sugerują, że osadzenie terapii w re-
aliach neurobiologicznych może przynieść lepsze wyniki. 
W afazji składniki multimodalnej sieci asocjacyjnej są osłabio-
ne, szczególnie te specjalizujące się w przetwarzaniu informa-
cji słuchowo-fonologicznych, ortograficznych i oralno-moto-
rycznych. Niektóre neurony i  całe zespoły neuronalne są 
utracone, chociaż z powodu szeroko rozpowszechnionej natu-
ry sieci, niektóre komponenty mogą nadal być nienaruszone. 
Aby ponownie aktywować lub odbudować te sieci, Pulvermül-
ler i Berthier (2008) wskazują na podstawowy składnik opisu 
uczenia się asocjacjonistycznego Hebba (1949) mówiący, że ze-
społy neuronalne muszą być „jednocześnie aktywne w  tym 
samym czasie” (str. 70). Aby terapia afazji była efektywna suge-
rują, że interwencja musi obejmować zmasowaną praktykę, 
która charakteryzuje terapię z ograniczeniami – duże ilości te-
rapii, podawane w  krótkim czasie, z  powtarzaną praktyką 
określonych zachowań. Ponadto rozpoznanie wzajemnych 
powiązań systemów zmysłowo-percepcyjnych z motoryczny-
mi sugerują strategie terapeutyczne, które koncentrują się na 
strumieniu przetwarzania zdarzeń zamiast pojedynczych eta-
pów przetwarzania. W szczególności stosowanie powtarzają-
cych się, dobrze ustrukturyzowanych bodźców prawdopo-
dobnie wzmocni przetwarzanie wyjściowe przez połączenia 
neuronów lustrzanych. Inspirowane neuronauką podejście do 
terapii afazji pozwala klinicyście rozpocząć konceptualizację, 
terapię na poziomie zespołów neuronalnych. Takie spojrzenie 
na terapię prowadzi do wglądu w inne strategie, które można 
zastosować w celu wzmocnienia uczenia się. Jedna kwestia do-
tyczy techniki bezbłędnego uczenia się. W przypadku zadania 
z  bezbłędnego uczenia się możliwość popełnienia błędów 
przez ucznia jest obniżona lub całkowicie wyeliminowana. Na 
przykład w zadaniu z nazywaniem zamiast stosować klasycz-
ną metodę terapii prezentowania obrazków i proszenia o od-
powiedź, gdzie istnieje możliwość, że uczeń nie poda nazwy 
obrazka lub poda niepoprawną odpowiedź, w bezbłędnym za-
daniu, uczeń może zostać najpierw poproszony o powtórzenie 
poprawnej odpowiedzi po prezentacji przez terapeutę. Można 
wtedy wprowadzić coraz większe opóźnienia między prezen-
tacją słowa docelowego a odpowiedzią ucznia z ostatecznym 
celem, jakim jest to, że słowo można utworzyć bez monitów. 
Dowody na poparcie efektywności strategii bezbłędnego ucze-
nia się są silniejsze w przypadku uczenia się słów przy amnezji 
niż afatycznych trudności z odnajdywaniem słów. W badaniu 
dotyczącym uczenia się imion ludzi u osób z amnezją Wilson, 
Baddeley, Evans i Shiel (1994) wykazali, że pacjenci z amnezją, 
którzy zostali przeszkoleni z  wykorzystaniem strategii bez-
błędnego uczenia się wykazywali się lepszym uczeniem się 
i  zapamiętywaniem niż osoby przeszkolone z  wykorzysta-
niem tradycyjnych technik uczenia się metodą prób i błędów 
(Baddeley & Wilson, 1994). W sytuacji uczenia się z popełnia-
niem błędów, może się okazać, że to czego uczy się osoba to to 
jak popełniać błędy, terapia może wzmacniać nieprawidłowe 
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lub nieprzystosowawcze odpowiedzi. Natomiast przedstawie-
nie zdjęcia osoby z  imieniem tej osoby jest zgodne z zasadą 
Hebba o komórkach i systemach będących „wielokrotnie ak-
tywne w tym samym czasie” (Hebb, 1949, str. 70), a tym sa-
mym komórki, które aktywują się razem z większym prawdo-
podobieństwem będą się łączyć. W rezultacie takie strategie 
terapeutyczne z  większym prawdopodobieństwem ułatwią 
wielomodalne uczenie się, szczególnie w połączeniu ze zmaso-
waną terapią. Efektywność strategii bezbłędnego uczenia się 
była badana w terapii anomii (np. Fillingham, Sage i Lambon 
Ralph, 2006). Jednak w porównaniu bezbłędnego i tradycyj-
nego uczenia się metodą prób i błędów w przypadku anomii 
afatycznej, chociaż wszyscy uczestnicy zgłaszali, że woleli sy-
tuację bezbłędnego uczenia się, Fillingham i wsp. (2006) nie 
zaobserwowali żadnej przewagi techniki bezbłędnej nad tech-
niką prób i błędów. I jedno, i drugie uczenie się były równie 
skuteczne w rozwijaniu nazewnictwa. Potrzebne są dalsze ba-
dania w celu określenia wartości techniki bezbłędnego ucze-
nia w zakresie nabytej mowy i zaburzeń językowych, w tym 
zaburzeń rozumienia i  zaburzeń motorycznych w  apraksji 
mowy. Podobnie określić należy kwestię intensywności terapii 
i  jej interakcji z techniką uczenia się. Podstawa neurokogni-
tywna bezbłędnego uczenia się nie jest jeszcze ustalona, ale 
Page, Wilson, Shiel, Carter i Norris (2006) sugerują, że takie 
techniki ułatwiają ukryte mechanizmy uczenia się, a  zatem 
mogą być szczególnie dobrze dostosowane do uczenia się pro-
ceduralnego, motorycznego, takiego jakie wymagane jest 
w tworzeniu słów. Ukryte uczenie się jest w dużej mierze nie-
świadomą formą uczenia się. Typowe formy niejawnego ucze-
nia się są obserwowane w  proceduralnych wspomnieniach 
motorycznych, takich jak umiejętność jazdy na rowerze, zmia-
ny biegów w  samochodzie lub dokonywanie niezbędnych 
zmian w mięśniach mowy w celu wymówienia słowa “jaskier”. 
Badany może być w stanie wykonać wszystkie te czynności 
płynnie i ogólnie bezbłędnie, ale jednocześnie nie być w stanie 
wyjaśnić, jak jeździć na rowerze. Wiedza nie jest łatwa lub na-
tychmiast dostępna świadomości i  raportowi werbalnemu. 
Podobnie wiedza o tym, jak morfemy są łączone ze sobą, aby 
stworzyć złożone słowa, frazy i zdania składowe, jest niejawna 
(Ullman, 2001). W przeciwieństwie do pamięci deklaratyw-
nej, która jest świadoma i typowe przykłady obejmują wspo-
mnienia epizodyczne, takie jak przypominanie sobie, co jadłeś 
dziś rano na śniadanie, imię swojego psa i gdzie spędziłeś wa-
kacje w zeszłym roku. Komponenty tych dwóch form pamięci 
angażują różne systemy nerwowe. Hipokamp wydaje się waż-
ny w  utrwalaniu wspomnień epizodycznych, podczas gdy 
uczenie się motoryczne zależy bardziej od wewnętrznych 
struktur jąder podstawnych. Jest to najbardziej wyraziste 
w przypadku HM, mężczyzny, który przeszedł operację środ-
kowych obszarów obu płatów skroniowych w celu złagodzenia 
napadów padaczkowych (Corkin, 2002). Podczas operacji 
usunięto duże części hipokampa z obydwu półkul. Po operacji 
HM nie był w  stanie ustanowić nowych wspomnień epizo-
dycznych, jednakże uczenie się proceduralne było nadal moż-
liwe. Na przykład, HM był w stanie nauczyć się regulacji wizu-
alno-motorycznej koniecznej do nauki wykonywania rysunku 

lustrzanego, ale nie pamiętał sesji treningowych, na których 
nauczył się zadania percepcyjno-motorycznego.

Propozycja, że wiele z  zachowań związanych z  przetwa-
rzaniem mowy ma niejawny percepcyjno – motoryczny cha-
rakter, wymaga refleksji nad naturą zadań edukacyjnych po-
dejmowanych w klinice afazji. Wiele zadań jest często bardziej 
typowych dla świadomego, deklaratywnego uczenie się, a nie 
nieświadomego uczenia się proceduralnego. Na przykład 
w terapiach apraksji mowy, w niektórych reżimach terapeu-
tycznych 16 R. Varley terapeuta próbuje podzielić się z osobą 
z apraksją jasno sprecyzowaną wiedzą o wytwarzaniu mowy 
zdobytą na zajęciach z fonetyki. Celem jest uczynienie z klien-
ta mini-fonetyka ze świadomością parametrów takich jak 
miejsce i sposób artykulacji i zakłada się, że taka wiedza jest 
pomocna w odzyskiwaniu szybkiej i płynnej mowy. Podobnie 
osoba z afazją jest czasami zapraszana do oceny słów i zdań, 
na przykład zdecydowania, czy obrazek jest oznaczony krót-
kim czy długim słowem lub czy zdanie jest gramatyczne. To 
przypomina raczej fizjoterapię chodzenia koncentrującą się 
na dyskusji o zasadach chodzenia, zamiast ćwiczyć czynność 
chodzenia. Wiele terapii obejmuje osądy metajęzykowe, czyli 
świadome sądy o samym języku, zamiast w dużej mierze nie-
świadomej aktywności rozumienia i  tworzenia słów i  zdań. 
Biorąc pod uwagę, że te dwie formy wiedzy obejmują różne 
mechanizmy nerwowe i celem terapii jest reorganizacja zespo-
łów nerwowych, które są niezbędne do automatycznego prze-
twarzania słów i zdań, to nie do końca jest jasne, jak świado-
me refleksje na temat mowy i języka pomogą osiągnąć ten cel.

Ewaluacja i intensywność terapii
W przeglądzie zasad neuronaukowych, na których bazu-

je terapia afazji, kwestia intensywności zajęć lub zmasowane 
spotkania były powtarzającym się tematem. Jednak rzeczy-
wistość świadczenia usług w przypadku afazji jest taka, że ta 
terapia jest rzadko dostępna w intensywności opisanej w ba-
daniach naukowych, takich jak opisane przez Pulvermüller 
i wsp. (2001). Podobnie wyniki metaanaliz badań dotyczących 
terapii również wskazują, że zmasowana praktyka jest klu-
czowym czynnikiem wpływającym na wynik terapii (Bhogal 
i wsp., 2003). Kwestie dawkowania terapii są znane w farmako-
logii i medycynie. Sir Alexander Fleming otrzymał wspólnie 
Nagrodę Nobla dla Medycyny w 1945 roku za rolę w odkryciu 
penicyliny. W swoim wykładzie noblowskim Fleming opisał 
ryzyka podania zbyt małej dawki penicyliny:

Może nadejść czas, kiedy każdy będzie mógł kupić penicy-
linę w sklepach. Wtedy pojawi się niebezpieczeństwo, że igno-
rancki człowiek może łatwo zaniżać dawkę i przez wyekspo-
nowanie swoich mikrobów na nieśmiercionośne ilości leku 
uczyni je odpornymi. Oto hipotetyczna ilustracja. Pan X ma 
ból gardła. Kupuje trochę penicyliny i podaje sobie, nie wy-
starczająco aby zabić paciorkowce, ale wystarczająco, aby na-
uczyć je odporności na penicylinę. Następnie zaraża swoją 
żonę. Pani X dostaje zapalenia płuc i jest leczona penicyliną. 
Ponieważ paciorkowce są teraz oporne na penicylinę, leczenie 
zawodzi. Pani X umiera. . . . Morał: jeśli używasz penicyliny, 
użyj wystarczająco (Fleming 1945, str. 93).
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Mało prawdopodobne są śmiertelne skutki podania zbyt 
małej dawki w terapii afazji, morał Fleminga nadal obowiązu-
je: jeśli stosujesz terapię afazji, stosuj wystarczająco.

Pam Enderby była zaangażowana w szereg prób zbadania 
efektywności obecnych modeli terapii mowy i  języka (Code 
i Petheram, 2011; Roulston, 2011). Wczesna próba przeprowa-
dzona w Szpitalu Frenchay w Bristolu (David, Enderby i Bain-
ton, 1982) obejmowała porównanie terapii niskodawkowej sto-
sowanej przez wykwalifikowanych patologów mowy i języka 
z tą prowadzoną przez wolontariuszy (którzy zostali przeszko-
leni przez terapeutów). Wyniki pokazały, że terapia prowa-
dzona przez przeszkolonych ochotników była równie sku-
teczna jak oferowana przez wykwalifikowanych specjalistów. 
W świeższej kontrolowanej próbie losowej (Głogowska i wsp., 
2000), Enderby i współpracownicy ujawnili, że typowe modele 
terapii mowy i języka dla dzieci z określonymi zaburzeniami 
języka nie były bardziej skuteczne niż brak terapii lub „czujne 
oczekiwanie”. Wyniki, takie jak te wywołują kontrowersje. Są 
ważne kwestie co do stosowności metodologii kontrolowanej 
próby losowej (RCT) jako środka oceny interwencji behawio-
ralnych. RCT wywodzi się z medycyny klinicznej, gdzie nowe 
leczenie porównuje się z metodą kontrolną. Uczestnicy są lo-
sowo przydzielani do aktywnego leczenia lub grupy kontrol-
nej badania. Kontrolą może być lek placebo, który nie zawiera 
jakiegokolwiek aktywnego środka farmakologicznego lub na-
wet operacja pozorowana, do której pacjent jest przygotowany, 
znieczulany i opuszcza miejsce operacji z oczekiwanym nacię-
ciem, ale nie przeszedł pełnej procedury chirurgicznej. Istot-
nym elementem RCT jest to, że pacjent pozostaje nieświado-
my (lub ślepy na to) jakie leczenie otrzymał. Idealnie byłoby, 
gdyby RCT również nie informowało oceniającego (podwój-
nie zaślepiony), który ocenia po interwencji, czy uczestnik 
przeszedł czynne lub pozorne leczenie.

Centralne pytanie dotyczące RCT terapii behawioralnych 
brzmi, czy jest to w ogóle możliwe, żeby uczestnicy nie wie-
dzieli, czy otrzymali terapię czynną lub pozorowaną. Tera-
pia mowy i  języka jest oddziaływaniem, które wymaga ak-
tywnego zaangażowania w  interwencję klienta i  / lub jego 
opiekunów. W procesie świadomej zgody na udział w bada-
niu, potencjalni uczestnicy są informowani, że zostaną loso-
wo przydzieleni do jednego lub drugiego ramienia próby. Gdy 
tylko uczestnicy wyrażą zgodę na udział w badaniu terapii be-
hawioralnej i wejdą do aktywnej lub nieaktywnej terapii, nie 
są już nieświadomi ich przydziału. Pacjenci, którzy znajdą się 
w grupie aktywnej terapii mogą wtedy odnieść psychologicz-
ną korzyść, wiedząc, że otrzymują nową, najnowocześniejszą 
pomoc, a grupa kontrolna może doświadczyć pełnej urazy de-
moralizacji jako że są świadomi, że tracą swoją terapię (Po-
cock, 1983).

Ślad tych efektów był widoczny w  próbie Głogowskiej 
i wsp. (2000). Osiemnaście z 88 dzieci losowo przydzielonych 
do grupy uważnego oczekiwania otrzymało terapię w trakcie 
trwania badania po tym, jak ich rodzice poprosili o interwen-
cję. Najwyraźniej rodzice byli obecni i nie mogli być ślepi na 
przydział swojego dziecka do grupy „bez terapii”. Głogowska 
i wsp. zastosowali w projekcie ich próby standardowe kryte-

rium „zamiaru leczenia”. To kryterium jest szeroko nierozu-
miane w patologii mowy i języka, gdyż założono, że jeśli pa-
cjent miał terapię, to należy przypisać go do grupy aktywnej 
terapii. W konsekwencji istnieje również przekonanie, że wy-
ników po terapii osób, które nie uczęszczały na sesje terapeu-
tyczne (troje z 71 dzieci w grupie leczonej) nie należy uwzględ-
niać w części leczonej badania. Głogowska i wsp. prawidłowo 
zastosowali zasadę „zamiaru leczenia” do projektu badania, 
a niedopełnienie tego warunku spowodowałoby poważne za-
rzuty o stronniczość procesu (Pocock, 1983). Prawdopodob-
nie rodzice dzieci w grupie kontrolnej, które otrzymały terapię 
w okresie badania, mają pewne cechy, takie jak wyższa moty-
wacja lub więcej zasobów ekonomicznych, które umożliwia-
ją im zabieranie dziecka na terapię. Przeciwnie rodzice, któ-
rzy nie mogą przyprowadzać dziecka na sesje terapeutyczne 
potencjalnie nie mają tych zasobów. Jeśli uczestnicy zostaną 
przeniesieni po randomizacji do nowej gałęzi badania na pod-
stawie faktycznie otrzymanej terapii, to znaczna stronniczość 
zostaje wprowadzona do badania. Aktywna terapia czerpie 
korzyści z  nabycia wysoce zmotywowanych rodziców, pod-
czas gdy gałąź kontrolna badania jest osłabiona przez zgroma-
dzenie nieodpowiednich rodziców. Badanie nie jest już oce-
ną szczególnego sposobu terapii, ale określonej metody terapii 
stosowanej do podzbioru populacji.

Istnieje wiele aspektów projektowania RCT i ich zastoso-
wanie do interwencji behawioralnych, które pozostają kontro-
wersyjne (np. Howard, 1986; Kolegium Badań Medycznych, 
2000), ale trudność w  zaślepieniu uczestników na otrzymy-
waną terapię stanowi podstawowy problem. Jednak w trakcie 
debaty dotyczącej stosowności lub jej braku stosowania meto-
dologii RCT istnieją ważne wyniki badań Głogowskiej i wsp. 
(2000), które nie powinny zostać przeoczone. Dzieci z gałęzi 
badania uczestniczącej w terapii otrzymywały średnio 6.2 go-
dziny terapii w okresie 12 miesięcy. Naprawdę ważnym wy-
nikiem badania, który może być przeoczony w wojnie z pa-
radygmatem dotyczącym adekwatności metodologii RCT jest 
to, że niska dawka, niska intensywność terapii w przypadku 
zaburzeń mowy i języka nie działa. To samo dotyczy terapii 
nabytych zaburzeń mowy i języka. Porównaj ten poziom daw-
kowania do 30 godzin w ciągu 10 dni osiągnięty przez Pu-
lvermüller i wsp. (2001). Wyzwaniem dla terapeutów pracu-
jących w  środowiskach zdrowia o  ograniczonych zasobach 
i środowiskach edukacyjnych polega na znalezieniu sposobów 
na zwiększenie dawki terapii w celu osiągnięcia zmasowanej 
praktyki dla stymulacji nerwowej systemów, aby przetwarzały 
bardziej efektywnie informacje mowy i języka.

Technologia informacyjna w terapii afazji
Pam Enderby ze swoimi kolegami z  Jednostki Badaw-

czej Terapii Mowy i Języka w Szpitalu Frenchay była zaanga-
żowana w pionierskie prace nad wykorzystaniem kompute-
rów w terapii afazji (np. Mortley, Enderby i Petherham, 2001; 
Mortley, Wade i Enderby, 2004; Van de Sandt – Koenderman, 
2010). Badania te dostarczyły ważnych wskazówek dotyczą-
cych pokonywania ograniczeń zasobów nierozerwalnie zwią-
zanych z  zapewnieniem usług rehabilitacyjnych. Ponieważ 
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więcej coraz lepszych programów do terapii jest przygotowy-
wanych, jest taka możliwość, aby osiągnąć intensywne pozio-
my stymulacji i terapii niezbędne do wywołania reorganizacji 
zespołów neuronów. W szczególności, jeśli mogą zostać opra-
cowane programy, które pozwalają użytkownikom pod kie-
runkiem klinicystów na samodzielne wykonywanie terapii, to 
ograniczenia terapeutów i czasu terapii można ominąć. Sprze-
ciw wobec powszechnego używania komputerów do podawa-
nia bodźców terapeutycznych polega na tym, że umiejętność 
korzystania z  tej technologii nie jest obecna w całej popula-
cji, a zwłaszcza w populacji osób starszych. Jednak ten pogląd 
niedoszacowuje wszechobecności korzystania z komputerów 
we wszystkich grupach wiekowych społeczeństwa. Ponadto 
korzystanie z komputera jako technologii do poprawy zdro-
wia różni się raczej od stosowania technologii do innych ce-
lów. Większości ludzi w  społeczeństwie brakuje umiejętno-
ści używania strzykawki do podania zastrzyku podskórnego. 
Jeśli jednak wymagasz zastrzyku insuliny do organizmu, aby 
utrzymać dobry stan zdrowia, podobnie jak w przypadku cu-
krzycy, większość osób może nauczyć się korzystać z tej nowej 
technologii. Niektóre osoby ze względu na zaburzenia senso-
ryczne, motoryczne i poznawcze , które wynikają z urazu mó-
zgu, nie będą mogły korzystać z komputera lub określonych 
programów komputerowych. Jednakże przy dobrym projek-
cie oprogramowania i technice, aplikowana komputerowo te-
rapia może być dostępna dla dużej liczby osób z afazją.

Technologia komputerowa rozwija się szybko, podczas gdy 
w tym samym czasie spada cena sprzętu, czyniąc sprzęt przy-
stępnym cenowo. Możliwe jest stworzenie programów tera-
peutycznych zawierających pliki dźwiękowe i  wideo, a  więc 
umożliwiają stymulację multimodalną. W  przypadku pro-
dukcji mowy, wyświetlanie pliku wideo pokazującego innego 
mówcę, który wypowiada słowo docelowe, aktywuje nie tylko 
tylko układ słuchowy, ale także korę somatosensoryczną i po-
przez przekaźniki neuronów lustrzanych mogą aktywować 
podstawowe reprezentacje motoryczne. Komputerowe dostar-
czanie stymulacji ma szczególną zaletę. Zasada zmasowanej 
praktyki terapeutycznej wymaga, aby stymulacja była powta-
rzana i intensywna. Ludzie nudzą się stosunkowo szybko pod-
czas dostarczania takich bodźców, ale komputery nie. Istnieją 
znaczące wyzwania dotyczące projektu, które wciąż pozostają 
do pokonania podczas opracowywania naprawdę skutecznych 
terapii komputerowych. Jeden szczególny problem polega na 
zwiększeniu stopnia, w jakim komputer reaguje na użytkow-
nika oraz wprowadzenie silniejszych „społecznych” elemen-
tów uczenia się w oprogramowaniu (Meltzoff i wsp., 2009). Na 
przykład, gdy jest prosty sposób na przekazywanie informa-
cji zwrotnych na temat zadań związanych z rozumieniem, ta-
kich jak dokładność wykonania zadania polegającego na do-
pasowywaniu słów i obrazków, informacja zwrotna jest często 
aspołeczna i ma postać punktów lub graficznych wskaźników. 
Udzielanie informacji zwrotnej na temat dokładności ustnych 
lub pisemnych odpowiedzi stanowi kolejne istotne wyzwa-
nie, wymagające systemów rozpoznawania mowy, które mogą 
spójnie reagować na małe próbki mowy, które są charaktery-
zują się znaczną zmiennością.

W tym artykule argumentowano, że terapia afazji może 
być wzmocniona spostrzeżeniami z  neuronauki i  terapeuci 
powinni próbować konceptualizować swoje interwencje w za-
kresie tego, jak może wpływać na łączność między zespołami 
neuronowymi. To podejście prowadzi do ponownego przemy-
ślenia terapii. Zamiast zajmowania się konstrukcjami abs-
trakcyjnymi, takimi jak reprezentacje semantyczne, terapię 
można postrzegać jako próbę ponownego połączenia lub od-
budowania połączenia między szeroko rozproszonymi syste-
mami sensoryczno-motorycznymi. W rezultacie aktywności 
terapeutyczne w zaburzeniach takich jak trudności w tworze-
niu słów mogą również obejmować zadania sensoryczno-per-
cepcyjne w  celu wykorzystania nienaruszonych składników 
systemu przetwarzania do stymulowania i ponownego łącze-
nia się uszkodzonych komponentów. Zasady nauczania Heb-
ba prowadzą do uznania potrzeby zmasowania ćwiczeń po-
jedynczego zadania z określonym zestawem terapeutycznym. 
Inne zasady, takie jak bezbłędne uczenie się i działanie zamiast 
myślenia o działaniu (tj. przetwarzanie online zamiast podej-
mowania decyzji offline na temat mowy i  języka) mogą być 
również cenne. Takie podejście stwarza wyzwania w zakresie 
zasobów terapii, a przyszły rozwój szerszych i lepszych terapii 
komputerowych, które mogą być samodzielnie wykonywane 
przez osobę z afazją jest niezbędne, aby być opłacalnym.

Deklaracja korzyści: Rosemary Varley jest współautorem 
dostępnego komercyjnie oprogramowania.
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Wpływ wczesnych doświadczeń smakowych na pre-
ferencje żywieniowe w późniejszych okresach życia

Early taste experiences and later food choices
Valentina de Cosmi, Silvia Scaglioni, Carlo Agostoni

Nutrients, 2017; 9 (2): 107
Współcześnie obowiązująca hipoteza głosi, że w ciągu 

pierwszych 1000 dni życia rozwijają się zdrowe nawyki ży-
wieniowe. Dlatego interwencje podejmowane w tym okre-
sie mogą mieć istotny wpływ na zdrowie w późniejszych 
latach dzieciństwa oraz w wieku dorosłym. W tym kluczo-
wym okresie kształtują się preferencje żywieniowe, które 
następnie utrzymują się przez kolejne lata i stanowią pod-
stawę dla zdrowego życia w wieku dorosłym. W niniejszej 
pracy przeanalizowano rolę czynników obecnych w  śro-
dowisku dziecka w poznawaniu nowych smaków i kształ-
towaniu się przyzwyczajeń żywieniowych. Główny nacisk 
położono na czynniki bezpośrednio związane z  dziec-
kiem. Wpływ rodziców opisano tylko w zakresie podawa-
nia dziecku nowych pokarmów, pomijając rodziców jako 
wzorzec zachowań. W celu identyfikacji istotnych badań 
przeszukano elektroniczne bazy danych (PubMed, Me-
dline, Embase, Google Scholar). Poszukiwano publika-
cji w  języku angielskim dotyczących związku pomiędzy 
doświadczeniami smakowymi na wczesnym etapie życia 
a  preferencjami żywieniowymi w  późniejszym dzieciń-
stwie. Artykuły opublikowane w okresie od 2005 roku do 
sierpnia 2016 roku wyszukano, stosując słowa kluczowe 
w różnych zestawieniach. Celem autorów z Uniwersytetu 
Mediolańskiego nie było przeprowadzenie systematycz-
nego przeglądu (jest to tylko opisowy przegląd piśmien-
nictwa) ani metaanalizy wszystkich dostępnych publika-
cji na ten temat, lecz omówienie wniosków z obserwacji 
przeprowadzonych w ciągu ostatnich 10 lat. Z blisko pię-
ciu tysięcy artykułów autorzy wybrali około tysiąc pięćset 
publikacji z ostatnich dziesięciu lat. Do analizy autorzy wy-
brali te artykuły, które uznali za wnoszące istotne dla te-
matu pracy informacje. Dalsza część artykułu prezentu-
je wnioski z wybranych publikacji. Zdolność odczuwania 
różnych smaków i zapachów wymaga zaangażowania wie-
lu procesów chemosensorycznych, zwłaszcza zmysłu sma-
ku i węchu. Doświadczenia żywieniowe rozpoczynają się 
już w  życiu płodowym. Skład płynu owodniowego, jak 
i pokarmu naturalnego w różnym stopniu odzwierciedla 
skład diety matki. Dlatego wielokrotny kontakt z ich sma-
kiem pozytywnie wpływa na akceptację niektórych pokar-
mów przez niemowlę. Dzięki temu karmione piersią dzieci 

tych matek, których dieta jest urozmaicona są mniej wy-
biórcze i chętniej próbują nowe pokarmy w dzieciństwie. 
Dzieci karmione wyłącznie mieszanką mleczną nie od-
noszą korzyści z  różnorodności smaków wynikających 
z  karmienia mlekiem matki. Ich doświadczenia smako-
we są bardziej monotonne i brakuje w nich bodźców sma-
kowych pochodzących z diety matki. Mleka modyfikowa-
ne różnego typu i różnych producentów zasadniczo różnią 
się smakiem. Dzieci karmione mieszanką uczą się prefe-
rować smak mieszanki, którą są karmione i  pokarmów 
o podobnym smaku. W okresie wprowadzania pokarmów 
uzupełniających dziecko kontynuuje naukę nowych sma-
ków poprzez zróżnicowaną ekspozycję na nowe produk-
ty żywieniowe. Dziecko odkrywa właściwości sensoryczne 
(faktura, smak, zapach) oraz odżywcze (zawartość ener-
gii) produktów, które staną się podstawą składu jego diety 
w okresie dorosłości.

Proponowanie urozmaiconych pokarmów uzupełnia-
jących w tym okresie (po 17 tyg. ż. ale nie później niż do 
26. tyg. ż.) wpływa na akceptację nowych pokarmów w 1. 
roku życia, natomiast ekspozycja w  2. roku życia może 
mieć już mniejszy wpływ. Małe dzieci (zwłaszcza w wieku 
2–5 lat) przejawiają zwiększoną niechęć do nowych pokar-
mów. Najsilniejszym czynnikiem warunkującym niechęć 
do nowych produktów żywieniowych u małych dzieci jest 
negatywny stosunek do ich właściwości sensorycznych. Na 
preferencje żywieniowe dzieci największy wpływ ma zna-
jomość danego pokarmu oraz jego słodki smak. Wielo-
krotne proponowanie danego pokarmu istotnie warunkuje 
jego akceptację przez dziecko (oswojenie się z pokarmem). 
W wielu badaniach wykazano, że dziecko chętniej spoży-
wa i  lepiej ocenia nowy produkt żywieniowy, jeśli wcze-
śniej wielokrotnie mu go prezentowano (od 6 do 15 razy), 
zwłaszcza w pozytywnym kontekście społecznym istotnie 
zwiększa się prawdopodobieństwo jego zaakceptowania. 
Rodzice zniechęcają się średnio po pięciu próbach stwier-
dzając, że dziecko nie lubi danego produktu. Poprzez wie-
lokrotną ekspozycję łatwo można zwiększyć spożycie np. 
warzyw (trudniej akceptowalne) kosztem owoców, które 
powinny być wprowadzane jako drugie. Dzieciom należy 
podawać pokarmy uzupełniające bez dodatku cukru oraz 
soli (preferują te smaki) ze względu na krótkoterminowe 
korzyści zdrowotne oraz w celu obniżenia progu dla słod-
kiego i słonego smaku w kolejnych latach. Wszelkie emo-
cjonalnie negatywne zachowania jak wmuszanie jedzenia, 
przekupywanie by zachęcić do jedzenia, karanie są niedo-

Artur Kownacki fizjoterapeuta, terapeuta metody Vojty i innych metod fizjoterapeu-
tycznych, terapeuta SI
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puszczalne. Podsumowując, rodzice tworzą środowisko, 
w którym dziecko zdobywa wczesne doświadczenia zwią-
zane z żywieniem. Wpływają także na tworzenie się wzor-
ców preferencji pokarmowych. Z  drugiej strony, autorzy 
wskazują na konieczność dalszych badań postaw żywie-
niowych, uwzględniających rolę czynników genetycznych.

Materiał dodatkowy: https://imid.med.pl/images/do-
-pobrania/poradnik_internet.pdf

Czy niejednorodna lateralizacja wpływa na wyniki 
w nauce oraz inteligencję?

Is crossed laterality associated with academic 
achievement and intelligence? A systematic review and 

meta-analysis”
Ferrero M., West G., Vadillo M.A.

PLoS One; 2017; 12 (8)

Skrzyżowana lateralizacja oznacza brak jednostronnej 
(prawo lub lewo) dominacji ręki, nogi, ucha i oka. Może 
występować w wielu kombinacjach. Dziecko może prefe-
rować konkretny narząd po danej stronie (np. prawą rękę 
i  lewe oko) zawsze (bezwzględna skrzyżowana lateraliza-
cja) lub przy większości zadań (względna skrzyżowana la-
teralizacja). Możliwa jest także lateralizacja mieszana, kie-
dy dziecko konsekwentnie nie wybiera jednej strony przy 
wykonywaniu różnych czynności.

Gdy odnosi się ona do używania zawsze tych samych 
przeciwnych stron ciała podczas wykonywania różnych za-
dań z dowolną kombinacją dłoni, oka, stopy lub ucha mó-
wimy o całkowicie niejednorodnej lateralizacji. W przeci-
wieństwie do tego, częściowa niejednorodna lateralizacja 
odnosi się do wyraźnej (ale nie wyłącznej) preferencji uży-
wania tych samych przeciwnych stron ciała podczas wyko-
nywania różnych zadań.

Celem niniejszego badania jest dokonanie systematycz-
nego przeglądu wszystkich dostępnych dowodów w  celu 
oceny wpływu niejednorodnej lateralizacji na osiągnięcia 
w nauce i inteligencję uczniów, od przedszkola do liceum. 
Potrzeba dokonania takiej oceny wynika z ogromnej ilo-
ści niepotwierdzonych informacji dostępnych w  interne-
cie i powielaniu nieprawdziwych stwierdzeń. Proste zapy-
tanie dotyczące niejednorodnej lateralizacji czy „ćwiczeń 
na lateralizacje” wpisane do wyszukiwarki google, zwra-
ca ok. trzydzieści trzy tysiące rekordów. Większość z nich 
zawiera linki do artykułów, forów i  wyspecjalizowanych 
ośrodków zajmujących się tym zagadnieniem. Na tych 
stronach znajdują się informacje ustanawiające bezpo-
średni związek między niejednorodną lateralizacją a trud-
nościami w uczeniu się. Instytucje te sprzedają różne pro-
gramy, treningi, szkolenia mające na celu naprawę tych 
niepełnosprawności poprzez przywrócenie jednostron-
nej lateralizacji u dzieci. Na przykład Instytut Psychologii 
Neurofizjologicznej (INPP) założony w Wielkiej Brytanii, 
a obecnie działająca w ponad 20 krajach, oferuje szkolenia 
wyrównawcze dla dzieci wykazujących niejednorodną la-
teralizację w celu poprawy ich wyników edukacyjnych. Po-

dobnie, Centra Osiągnięć Równowagi Mózgu, posiadające 
około 100 filii w Stanach Zjednoczonych, oferują specjalne 
szkolenie zwane Programem Równowagi Mózgu, którego 
celem jest przywrócenie jednorodnej lateralizacji u dzieci 
z mieszanym profilem dominacji. Wreszcie, Wyższy Insty-
tut Studiów Psychologicznych oferuje oceny i interwencje 
w zakresie niejednorodnej lateralizacji w swoich 15 ośrod-
kach w Hiszpanii. Działalność tych ośrodków sięga do ba-
dań Ortona (1937) który zasugerował, że źle ugruntowana 
dominacja półkul mózgowych była przyczyną kilku nie-
pełnosprawności. Na tej podstawie stworzono szereg inter-
wencji w celu złagodzenia trudności w uczeniu się poprzez 
wykonywanie określonych ćwiczeń fizycznych, które mają 
przywrócić lub ustalić lateralizację. Na przykład popular-
na metoda znana jako „patterning” ma na celu narzucenie 
dominacji jednej półkuli mózgu poprzez serię ćwiczeń fi-
zycznych, które polegają na manipulowaniu głową i / lub 
kończynami dziecka zgodnie z wzorami, które mają imi-
tować ruchy prenatalne i poporodowe. Metoda nie posia-
da żadnych dowodów potwierdzających skuteczność i była 
przedmiotem ostrej krytyki. Jednak pozostaje popularny 
w kilku krajach. Inną interwencją opartą do pewnego stop-
nia na teorii Ortona jest Brain Gym®, program edukacyj-
ny pierwotnie stworzony przez Paula E. Dennisona i Gail 
Dennison w 1980 roku. Brain Gym® zaleca szereg prostych 
ruchów, których celem jest poprawa integracji określonych 
funkcji mózgu z  ciałem. Pomimo popularności w  szko-
łach na całym świecie, interwencja ta okazała się niesku-
teczna. W  każdym razie, zgodnie z  naszą najlepszą wie-
dzą, skuteczność istniejących interwencji mających na celu 
rozwiązanie problemu niejednorodnej lateralizacji nigdy 
nie została poddana próbie w rygorystycznych badaniach. 
Stosowanie interwencji z wątpliwymi lub nieważnymi do-
wodami w klasie lub w innych kontekstach edukacyjnych 
może być szkodliwe na różne sposoby. Na przykład, osoby 
zajmujące się edukacją i rodziny często muszą poświęcać 
dużo energii i  emocji podczas realizacji interwencji oraz 
angażować znaczne środki finansowe. Co gorsza, zastąpie-
nie praktyk opartych na dowodach praktykami nieoparty-
mi na dowodach może zaszkodzić dzieciom.

W  analizie zastosowano metodologię wyszukiwania 
zgodną z zaleceniami PRISMA. Z ponad dziesięciu tysię-
cy pięciuset wyników przeszukiwania do przeglądu zakwa-
lifikowano 26 publikacji spełniających kryteria włączenia: 
wiek badanych 3-17 lat, badano wpływ lateralizacji na wy-
niki w  nauce lub inteligencję, badano preferencje dla co 
najmniej dwóch części ciała (oko, ręka, noga, ucho), sto-
sowały narzędzia oceniające lateralizację zgodnie z przy-
jętą definicją. Włączone do analizy badania, objęły łącz-
nie 3578 dzieci w wieku od 5 do 12 lat, oceniano zależność 
pomiędzy niejednorodną lateralizacją a  wynikami w  na-
uce i inteligencją. Stwierdzono, że spośród 23 badań oce-
niających korelację pomiędzy niejednorodną lateralizacją 
a umiejętnością czytania jedynie w 4 uzyskano spodziewa-
ną zależność (tj. dzieci ze niejednorodną lateralizacją oko–
ręka wykazywały gorsze wyniki w czytaniu), w 2 uzyskano 
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przeciwne wyniki, a w pozostałych 17 nie wykazano żad-
nej zależności. Nie ustalono także związku niejednorodnej 
lateralizacji z  umiejętnością literowania (w  2  badaniach) 
ani z umiejętnościami językowymi, takimi jak słownictwo 
i artykulacja (w 4 badaniach). Jedenaście badań analizowa-
ło związek między lateralizacją a inteligencją. Tylko jedno 
z tych badań wykazało związek między niejednorodną la-
teralizacją a inteligencją przeprowadzone w małej podgru-
pie dzieci. W czterech badaniach przeanalizowano wpływ 
niejednorodnej lateralizacji na umiejętności arytmetyczne. 
Tylko jedno badanie wykazało znaczący wkład niejedno-
rodnej lateralizacji w osiągnięcia arytmetyczne. W szcze-
gólności dzieci ze stałą preferencją prawej ręki i oka uzy-
skały lepsze wyniki niż dzieci z  preferencją prawej ręki 
i lewego oka.

Ostateczna próba badań uwzględniona w  tym prze-
glądzie wykorzystywała szeroką gamę kwestionariuszy 
i  zadań behawioralnych do pomiaru lateralizacji. Warto 
wspomnieć, że nie wszystkie testy zastosowane do oceny 
lateralizacji były równie trafne i rzetelne. Różniły się one 
istotnie pod względem ilości zawartych zadań, a także pod 
względem dostępności danych normatywnych. Jednak wy-
niki niniejszej metaanalizy jednoznacznie pokazują brak 
wpływu niejednorodnej lateralizacji na osiągnięcia w na-
uce (w tym czytanie), inteligencję, czy umiejętności języ-
kowe u dzieci. Niewielką różnorodność wyników poszcze-
gólnych badań można przypisać przypadkowi, przy czym 
ich wyniki odbiegają od średniej w obie strony (czyli w kie-
runku zarówno korzystnego, jak i niekorzystnego wpływu 
niejednorodnej lateralizacji). Wcześniejsze badania wska-
zujące na istnienie korelacji pomiędzy niejednorodną late-
ralizacją a trudnościami w nauce obejmowały małe grupy 
badanych a wyników nie potwierdzono na większych gru-
pach uczestników.

Ocena narzędzi przetwarzania sensorycznego u dzie-
ci w wieku od 3 do 11 lat: przegląd systematyczny

Assessment of Sensory Processing Characteristics 
in Children between 3 and 11 Years Old: A Systematic 

Review
Sara Jorquera-Cabrera, Dulce Romero-Ayuso, Gemma 

Rodriguez-Gil, José-Matías Triviño-Juárez
Front Pediatr. 2017; 5: 57.

Przetwarzanie sensoryczne to szerokie pojęcie, które 
ogólnie odnosi się do przetwarzania informacji sensorycz-
nych przez układ nerwowy, w szczególności przez recepto-
ry oraz ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Dane sen-
soryczne ze środowiska i  samego ciała dostarczają 
informacji do mózgu, który organizuje, integruje, syntety-
zuje i wykorzystuje te informacje do zrozumienia doświad-
czeń i organizowania odpowiednich reakcji. Przetwarzanie 
informacji pozwala jednostkom reagować automatycznie, 
wydajnie i  adekwatnie na otrzymane określone bodźce 
sensoryczne. Ten proces neurobiologiczny składa się z serii 
pięciu etapów: rejestracji, modulacji, dyskryminacji, inte-
gracji i praksji. Ma kluczowe znaczenie dla procesów po-

znawczych, takich jak uwaga, percepcja wzrokowa, pamięć 
i zaplanowane działanie. Trudności w przetwarzaniu sen-
sorycznym wpływają na zabawę i wypoczynek, partycypa-
cję społeczną, rozwój autonomii, na czynności życia co-
dziennego oraz edukację i mogą być przyczyną trudności 
w nauce i rozwoju niektórych dzieci. Szacuje się, że od 40 
do 80% dzieci oraz od 3 do 11% dorosłych z  niepełno-
sprawnością neurorozwojową ma trudności z przetwarza-
niem sensorycznym. Od 60 do 95% dzieci z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu ma różnice w przetwarzaniu senso-
rycznym. Podaje się, że od 2,8 do 6,5% typowo rozwijającej 
się populacji ma również trudności z przetwarzaniem sen-
sorycznym i 5% dzieci do 3 r.ż. Dlatego zdaniem autorów, 
aby wcześnie wykryć te różnice, niezbędne jest zidentyfi-
kowanie najbardziej odpowiedniego i precyzyjnego narzę-
dzia oceny przetwarzania sensorycznego. Celem tej pracy 
jest dokonanie przeglądu dostępnych obecnie narzędzi 
diagnostycznych do określania różnych wzorców zaburzeń 
przetwarzania sensorycznego (SPD) u dzieci w wieku od 3 
do 11 lat. Dokonano przeglądu piśmiennictwa korzystając 
z naukowych baz danych i opublikowanych artykułów do 
2016 r., w  języku angielskim i  hiszpańskim. Włączenia 
prac do przeglądu dokonano na podstawie metodologii 
PRISMA oraz Osteba Critical Appraisal Cards. Oceniono 
zastosowanie kliniczne, wiarygodność, trafność, rodzaj 
oceny (z odniesieniem do kryterium lub bez odniesienia 
do standardów), docelowy wiek i charakterystykę badanej 
próbki. Wykluczono narzędzia mierzące: rozwój umysło-
wy lub motoryczny, funkcje poznawczych lub relacje dziec-
ka z  członkami rodziny, narzędzia na etapie badań lub 
w trakcie opracowywania. Na podstawie przeprowadzonej 
analizy zidentyfikowano 24 narzędzia do oceny procesów 
przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieki 3-11 lat. Je-
denaście narzędzi było eksperymentalnych lub opierało się 
na kilka badaniach psychometrycznych. Instrumenty, któ-
re oceniają modulację, robią to głównie za pomocą meto-
dologii zastępczej (metodologia proxy), tu poprzez kwe-
stionariusze dostarczane opiekunom, rodzicom lub 
nauczycielom. Większość dostępnych narzędzi oceny dys-
kryminacji, integracji sensorycznej i praksji to testy. We-
dług naszego przeglądu do narzędzi najczęściej używanych 
do określania przetwarzania sensorycznego należą: Testy 
integracji sensoryczne i praksji (SIPT); Profil sensoryczny 
(SP lub nowsza wersja SP2), który zawiera różne formaty 
dla różnych grup wiekowych (krótki profil sensoryczny, 
profil sensoryczny dla dzieci, kwestionariusze profilu sen-
sorycznego dla nauczyciela) oraz Sensory Processing Me-
asure (SPM) w połączeniu z obserwacją sensomotoryczną. 
SIPT uchodzi za „złoty standard” w ocenie w różnicowa-
nia sensorycznego i  zaburzeń czuciowo-ruchowych. Test 
składa się z 17 podtestów przeznaczonych do oceny czte-
rech czynników: (1) przetwarzania dotykowego i różnico-
wania; (2) przetwarzania przedsionkowego i propriocep-
tywnego; (3) praksji i  dwustronnej integracji oraz 
sekwencjonowania; (4) postrzegania kształtu i przestrzeni 
oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. SIPT pomija zabu-
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rzenia modulacji sensorycznej (SMD). Test jest przezna-
czony do stosowania u dzieci w wieku od 4 lat do 8 lat i 11 
miesięcy, z obiektywnymi zadaniami do oceny przetwarza-
nia sensorycznego. Niemniej jednak potrzebne są dodat-
kowe informacje do bardziej wiarygodnej interpretacji wy-
ników, takie jak obserwacje kliniczne i historia przypadku, 
aby pomóc klinicystom w dokonaniu bardziej subtelnych 
rozróżnień. Test został zwalidowany tylko w populacji pół-
nocnoamerykańskiej, co ogranicza jego zastosowanie do 
innych populacji. Ponadto, od czasu utworzenia w 1989 r., 
nie był poprawiany. Egzaminatorzy muszą posiadać akre-
dytację do przeprowadzania testu, a zarówno szkolenie, jak 
i sam test są kosztowne. Kolejnym ograniczeniem jest czas 
potrzebny na wykonanie i korektę testu, co oznacza, że   nie 
jest on często stosowany w codziennej praktyce klinicznej. 
Niektórzy badacze zalecają stosowanie MAP zamiast SIPT 
u dzieci poniżej 6 roku życia ze względu na łatwość dostę-
pu do testu, jego niższy koszt oraz fakt, że zadania są prze-
znaczone dla przedszkolaków, a test jest łatwiejszy do prze-
prowadzenia. The Miller Assessment for Preschoolers 
(MAP) Ocena procesów sensorycznych u przedszkolaków 
wg Miller służy przedstawienia profilu zdolności różnico-
wania sensorycznego, kontroli postawy i praksji. Ponadto 
monitoruje wizualne, percepcyjne i językowe opóźnienia, 
które mogą mieć wpływ na uczestnictwo w aktywnościach. 
MAP stanowi alternatywę dla SIPT, ponieważ obejmuje 
mniej skomplikowane instrukcje i krótsze zadania w pod-
testach i nie wymaga certyfikacji. The Sensory Profile (SP 
and SP2) wg W. Dunn, został scharakteryzowany w  po-
przednim numerze Kwartalnika. The Sensory Processing 
Measure (SPM) Miara procesów sensorycznych opracowa-
ny przez L. Parham i współpracowników, powstał z dwóch 
wcześniejszych kwestionariuszy Oceny przetwarzania sen-
sorycznego (ESP) i  Szkolnej oceny integracji sensorycznej 
(SASI). SPM to narzędzie do oceny elementów związanych 
z  przetwarzaniem sensorycznym, praksją i  partycypacją 
społeczną w różnych środowiskach szkolnych. Celem tego 
narzędzia jest dostarczenie nauczycielom informacji na te-
mat czynników wspomagających zmysły i barier, aby po-
móc uczniom osiągnąć sukces. Formularz dla dzieci w wie-
ku od 3 do 10 lat zawiera 62 pozycje rozmieszczone 
w różnych dziedzinach: uczestnictwo w życiu społecznym, 
wzrok, słuch, dotyk, świadomość ciała, równowaga i ruch 
oraz planowanie motoryczne. The Touch Inventory for 
Elementary School-Aged Children (TIE) Inwentarz doty-
kowy dla dzieci w wieku szkolnym to samoopisowe narzę-
dzie pomiaru obronności dotykowej u dzieci. Autorzy za-
lecają stosowanie TIE w  połączeniu ze zmodyfikowaną 
wersją TIE dla rodziców w celu uzupełnienia i wyraźniej-
szej identyfikacji kontekstów rodzinnych, w których żyją 
dzieci, oraz w celu wspierania terapii i wyników opartych 
na rodzinie. The Sensory Experience Questionnaire 3.0 
(SEQ-3.0), Kwestionariusz doświadczeń sensorycznych 
3.0 służy identyfikacji wzorców nad/podwrażliwości sen-
sorycznych u dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością in-
telektualna lub rozwojową w wieku 2-12 lat. Stosunkowo 

nowym narzędziem jest The Comprehensive Observations 
of Proprioception (COP) Kompleksowa obserwacja pro-
priocepcji (COP) to narzędzie oceny związku między in-
formacjami proprioceptywnymi a wydajnością motorycz-
ną (kontrolą postawy, planowaniem motorycznym 
i  stabilnością proksymalną), a  także modulacją poziomu 
pobudzenia. Celem jest identyfikacja zaburzeń przetwa-
rzania proprioceptywnego u dzieci z niepełnosprawnością 
rozwojową, w połączeniu z klinicznymi obserwacjami sen-
soryczno-motorycznymi lub podczas obserwacji dziecka 
podczas swobodnej zabawy. COP ujawniły cztery grupy 
dysfunkcji proprioceptywnych: a) napięcie mięśni i stabil-
ność bliższego końca stawu; (b) behawioralne przejawy 
poszukiwania proprioceptywnego; c) kontrola postawy; 
oraz (d) planowanie motoryczne. COP zapewnia wiary-
godną miarę umożliwiającą identyfikację przyczyn proble-
mów proprioceptywnych, które wpływają na sprawność 
funkcjonalną dzieci. Autorzy przeglądu wskazują na dużą 
rolę Klinicznej obserwacje umiejętności motorycznych 
i posturalnych, która to ocena może zapewnić dodatkowy 
wgląd w dojrzałość układu nerwowego dziecka, a  także 
dostarczyć bogate jakościowe obserwacje dotyczące róż-
nicowania sensorycznego, napięcia mięśniowego, siły, se-
kwencjonowania i planowania. Ustrukturyzowane i nie-
strukturalne obserwacje kliniczne są przydatnym 
narzędziem do oceny dzieci, które ze względu na wiek lub 
diagnozę nie mogą być oceniane za pomocą innych na-
rzędzi. Wyniki tego systematycznego przeglądu pokazu-
ją, że nie ma narzędzia uniwersalnego. Dostępnych jest 
łącznie 21 narzędzi do oceny różnych etapów przetwarza-
nia sensorycznego u dzieci w wieku od 3 do 11 lat. Spo-
śród nich dostępnych jest 15 testów popartych badaniami 
psychometrycznymi, głównie dla populacji USA. Dziewięć 
z  testów może być zastosowanych do dzieci od wieku 
przedszkolnego do 18 r.ż. Tylko trzy z nich są przeznaczo-
ne wyłącznie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Spośród 
wszystkich testów osiem dostarcza wglądu w proces mo-
dulacji, dziewięć dostarcza informacji o procesie różnico-
wania, a osiem pozwala na ocenę praksji. Większość testów 
jest dostępna tylko w języku angielskim i jest przeznaczona 
dla populacji USA. Zdaniem badaczy brakuje w  pełni 
obiektywnych narzędzi do oceny modulacji sensorycznej. 
Brakuje również narzędzia do badania rejestracji senso-
rycznej i jakości oceny sensorycznej. Autorzy przewidują, 
że nowymi kierunkami badań będzie połączenie standary-
zowanych testów z testami neurofizjologicznymi z wyko-
rzystaniem EEG i  neuroobrazowania mózgu. Rozwijanie 
narzędzi specjalnych dla określonych populacji (np. 
ADHD). Z  przedstawionych danych, wynika, że ocena 
procesów sensorycznych jest procesem złożonym, wyma-
gającym sięgania po różne narzędzia badawcza. Do listy 
nowych, dołączyła właśnie bateria Polski Standaryzowa-
nych Testów Integracji Sensorycznej.
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Terapeuci integracji sensorycznej znają różne klasy-
fikacje. Najważniejsze w procesie diagnostycznym i  ro-
zumowania klinicznego są te, które opisują zaburzenia 
przetwarzania bodźców sensorycznych. Nie ma jedno-
znacznej, obligatoryjnej klasyfikacji dla opisania zabu-
rzeń integracji sensorycznej. Różni specjaliści w placów-
kach medycznych czy oświatowych stosują Metodę SI. 
W konsekwencji opisy zaburzeń i dokumentowanie pro-
cesu terapeutycznego przybiera wiele form. Zależą one 
przede wszystkim od przepisów stanowionych przez jed-
nostki nadrzędne. Klasyfikacja ICF została opracowana 
przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) i  przyję-
ta w maju 2001 roku przez 54 Światowe Zgromadzenie 
Zdrowa i ratyfikowana przez 191 państw członkowskich 
(w tym Polskę). Polska wersja ICF dla dorosłych ukazała 
się w 2009 r. wersja polska dla dzieci jest tylko we frag-
mentach. Uniwersalność i  przydatność klasyfikacji do-
strzegają ustawodawcy wielu krajów, wprowadzając we 
wszystkie obszary życia jednostki i społeczeństwa. Kra-
jowa Izba Fizjoterapeutów jako pierwszy w Polsce pod-
miot, tak szeroko podeszła do wdrożenia ICF. Posługi-
wanie się klasyfikacją ICF przez fizjoterapeutów w Polsce 
jest obligatoryjne1 od 1 marca 2018 r. Warto zwrócić uwa-
gę na pojedyncze inicjatywy innych środowisk, mające 
umożliwić stosowanie ICF w  Polsce np. przez psychia-
trów, logopedów lub specjalistów pracujących z osobami 
z autyzmem. Terapeutów integracji sensorycznej w nie-
długiej przyszłości, czeka praca nad wdrożeniem i stoso-
waniem ICF w obszarach, którymi się zajmujemy2.

Czym jest ICF
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, 

Niepełnosprawności i  Zdrowia (International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Health), obok in-

1/  za: Wisniewski E. i wsp. 2018

2/  Głównie aktywność i uczestniczenie, mniej funkcje.

3/  Będzie obowiązywać od stycznia 2022 r.

4/  na podstawie: WHO/EIP/GPE/CAS/01.3, 2002

nych komplementarnych klasyfikacji np. ICD-10 (wkrót-
ce ICD-11)3, jest zalecana przez WHO do stosowania we 
wszystkich krajach świata. Zgodnie z  ideą WHO ICF 
tworzy nowe ramy koncepcyjne dla postrzegania niepeł-
nosprawności (w świetle ICF także starzenie się można 
sklasyfikować jako proces nabywania niepełnosprawno-
ści poprzez powstawanie coraz większych ograniczeń). 
Rozszerzanie obowiązywania wspólnych kodów na róż-
ne środowiska i  zawody, stopniowo zmienia społeczne 
myślenie o funkcjonowaniu, niepełnosprawności i zdro-
wiu. Jeśli klasyfikacja ICD-10 opisuje choroby i  przy-
czyny umierania, to klasyfikacja ICF opisuje jak żyjemy 
i funkcjonujemy. Nie na darmo słowo „funkcjonowanie” 
znajduje się jako pierwsze w nazwie klasyfikacji. 

ICF nie klasyfikuje ludzi. 
ICF nie jest narzędziem diagnostycznym.
ICF za pomocą kodów składających się z litery i kilku 

cyfr, opisuje szeroko pojęte funkcjonowanie człowieka 
w powiązaniu z jego problemami zdrowotnymi. Opisu-
je funkcje i struktury ciała w odniesieniu do aktywności 
człowieka jako jednostki i jego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym. Niepełnosprawność i zdrowie są opisane w re-
lacji jednostki do środowiska, w którym działa. 

Niektóre cele ICF sformułowane przez WHO4:
• Ustalenie wspólnej nozologii opisującej zdrowie i stany 

z  nim związane dla sprawniejszego porozumiewania 
się pracowników ochrony zdrowia, pomocy społecz-
nej, oświaty, naukowców, decydentów, osób z  niepeł-
nosprawnościami.

• Umożliwienie interdyscyplinarnych badań naukowych 
i porównywania wyników w różnych populacjach. Nie 
tylko dotyczących ustalania przyczyn śmiertelności 
i skutków schorzeń, ale także udziału w nich czynni-
ków środowiskowo-społecznych.

ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, 
Niepełnosprawności i Zdrowia* jako przyszłość 
w pracy terapeuty integracji sensorycznej

Jolanta Kazanowska
neurologopeda, terapeuta i  nauczyciel Metody Integracji Sen-
sorycznej, psychotraumatolog, specjalista wczesnej interwencji 
i wspomagania rozwoju, prezes PSTIS SI

* Polską wersję klasyfikacji można pobrać poprzez: https://www.
cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icf_polish_
version_56a8f7984213a.pdf
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• Dostarczenie informacji przydatnych do kształtowania 
polityki państwa w obszarze ochrony zdrowia, opieki 
społecznej, edukacji. Dokonywania analiz ekonomicz-
nych dotyczących efektywnego wykorzystywania za-
sobów przeznaczanych do realizacji tego celu.

• Ułatwienie planowania i  wdrażania zmian środowi-
skowych podwyższających poziom funkcjonowania 
osób z niepełnosprawnościami czy zaburzeniami roz-
wojowymi.

Model ICF:
Klasyfikacja ICF jest nazywana modelem biopsycho-

społecznym, gdyż łączy obszary medyczne i  społeczne. 
Syntetyzuje najistotniejsze elementy modelu medyczne-
go i społecznego. Dzięki temu, złożone pojęcie niepełno-
sprawności nie sprowadza się tylko do jednego aspektu.

Jak widać model zależności (rys. 1) pokazuje wzajem-
nie złożony związek pomiędzy stanem zdrowia, cecha-
mi osoby i ogólnym kontekstem społecznym, w którym 
żyje. Między czynnikami powstają dynamiczne interak-
cje, a każda z nich w różnym stopniu wpływa na czło-
wieka. 

Stan zdrowia (zaburzenie lub choroba) jest opisy-
wany za pomocą ICD-105, pozostałe kategorie mogą 
być opisane przy pomocy kodów ICF. Funkcje życiowe 
i  struktury obejmują funkcje fizjologiczne (w  tym psy-
5/  ICD-10 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (International Classification of Diseases)

chologiczne) oraz anatomiczne. Aktywność to wykony-
wanie czynności, zadań. Uczestniczeniem nazywamy 
wszystko, co pozwala nam zaangażować się w  sytuację 
życiową. Czynniki kontekstowe składają ze środowisko-
wych i  osobowościowych (wiek, płeć, status społeczny, 
doświadczenia życiowe). Mimo iż niektóre kategorie ICF 
należące do funkcji i struktur organizmu pokrywają się 
z  ICD-10, to różnica dotyczy celów. ICD-10 klasyfikuje 
objawy (koduje jednostkę chorobową – domena lekarzy), 
aby udokumentować istnienie choroby i/lub wykorzy-
stanie usług medycznych. Z perspektywy ICF to jedynie 
element funkcji i/lub struktury organizmu, a informacja 
o  tym ma służyć także określaniu potrzeb i profilakty-
ce, a nie tylko korzystaniu z usług medycznych. Oznacza 
to, że kategorię funkcje i struktury należy zawsze łączyć 
z  kategorią aktywności i  uczestniczenia. Dzięki temu 

ICF stanowi ramy pojęciowe służące zrozumieniu funk-
cjonowania człowieka.

Składniki modelu ICF są podzielone na dwie części. 
Pierwsza, to funkcjonowanie i niepełnosprawność, dru-
ga to czynniki kontekstowe.

Część 1 – funkcjonowanie i  niepełnosprawność za-
wiera w sobie perspektywę organizmu czyli funkcje fizjo-
logiczne i psychiczne oraz cechy anatomiczne. Tu przy-
piszemy z jednej strony wszystko, co będzie się wiązało 
z  funkcją i  strukturą ciała np. funkcje narządów zmy-

Rys. 1. Model zależności pomiędzy składowymi ICF (oprac. własne na podstawie ICF 2009)
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słów, pamięć, trwałość uwagi, ilość snu, struktura ukła-
du trawiennego, nerwowego itd. Zmiany w funkcji bądź 
strukturze ciała, to przede wszystkim działania medycz-
ne i  rehabilitacyjne mające podnieść poziom wydolno-
ści, korygować lub modyfikować wewnętrzne funkcje 
lub struktury ciała. Aktywność i uczestniczenie to dru-
gi składnik. Kodami z tej części będziemy opisywać, jak 
osoba podejmuje i  wykonuje różne działania oraz jak 
włącza się w różne sytuacje życiowe. Przypisane do nich 
są np. celowe posługiwanie się zmysłami, uczenie się, 
dbanie o siebie, wzajemne kontakty międzyludzkie itd. 

Część 2 – czynniki kontekstowe do środowiskowych 
zaliczymy do nich fizyczne i  społeczne składowe oraz 
środowisko danej osoby. Przykładem środowiskowych 
czynników kontekstowych są warunki mieszkaniowe, 
klimat, ustawodawstwo, postawy innych ludzi, dostęp 
do technologii itd. Nie ustalono dotychczas wspólnego 
stanowiska różnych krajów co do czynników osobistych 
poza niewieloma przykładami. Do czynników osobi-
stych należy płeć, wiek, poziom wykształcenia, poglądy 
polityczne, styl życia itp. Dlatego w klasyfikacji ICF nie 
ma kodów dla tej kategorii. Nie ma także, pełnej zgodno-
ści wielu krajów, co do rozgraniczenia pomiędzy aktyw-
nością a uczestnictwem.

Kody i kwalifikatory
ICF jest systemem kodów. Różnica w  posługiwaniu 

się tą klasyfikacją a np. ICD-10 polega na tym, że lekarz 
przypisuje do choroby jeden kod a stan funkcjonowania 
pacjenta można opisać nawet kilkudziesięcioma koda-
mi. Każdy kod numeryczny, jest poprzedzony prefiksem, 
wskazującym jaki obszar funkcjonowania pacjenta opi-
sujemy: b – dla funkcji ciała, s – dla struktur ciała, d – 
dla aktywności i uczestniczenia, e – dla czynników śro-
dowiskowych.

Opis numeryczny nie byłby przydatny bez zasto-
sowania kwalifikatorów określających stopień niepeł-
nosprawności, zakres funkcjonowania itd. Każdy kod 
zawiera przynajmniej jeden kwalifikator a czasami wię-
cej. 

Składnik struktury ciała jest kodowany przy pomo-
cy trzech stopni kwalifikatorów: zakres upośledzenia 
(skala 0-4), charakter upośledzenia (skala 0-7), lokali-
zacja upośledzenia (0-7). Przy każdej skali wpisanie 8 
oznacza – nie określone, a  9 – nie dotyczy. Przy czym 
według ICF: „Upośledzenie stanowi utratę lub niepra-
widłowości w zakresie struktury ciała lub funkcji fizjo-
logicznej (włącznie z  funkcjami umysłowymi). Termin 
nieprawidłowość stosuje się tu ściśle w  odniesieniu do 
istotnej zmiany w porównaniu do ustalonych norm sta-

Rys. 2. Struktura ICF (oprac własne na podstawie ICF 2009)
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tystycznych (tzn. jako odchylenie od średniej dla popula-
cji w zakresie mierzonych norm wzorcowych) i powinien 
być używany wyłącznie w tym znaczeniu.”6

Do aktywności i  uczestniczenia są przypisane dwa 
kwalifikatory: zdolność i wykonanie. Kwalifikator „zdol-
ność” opisuje jakie potencjalnie największe możliwości 
wykonania czynności/zadania ma dana osoba. Kwali-
fikator wykonanie, daje informację co dana osoba wy-
konuje w konkretnych warunkach i środowisku. Różni-
ca pomiędzy zdolnością a wykonaniem pokazuje zakres 
możliwości i  konkretne podpowiedzi zmian. Przykład: 
pacjent poruszający się na wózku mieszka na parterze, 
ale nie ma zjazdu ze schodów przed budynek, dlatego 
jego wykonanie uczestniczenia w grupie szachowej oce-
niamy na 3 (znaczny problem). Po tym, jak na schodach 
pojawia się podjazd dla wózków, zdolność pacjenta oce-
nimy na 0 (brak problemu).

Wszystkie trzy kategorie ICF określa się ilościowo za 
pomocą tej samej ogólnej skali:

0 – BRAK problemu (żaden, nieobecny, nieistotny)
1 – NIEZNACZNY problem (niewielki, mały)
2 – UMIARKOWANY problem (średni, spory)
3 – ZNACZNY problem (wielki, silny)
4 – SKRAJNIE DUŻY problem (zupełny)

Kwalifikator w  czynnikach środowiskowych poka-
zuje, w jakim stopniu dany czynnik stanowi ułatwienie 
lub barierę, co jest oznaczane kropką przed określeniem 
stopnia bariery i plus przed wartością ułatwienia. Przy-
kład: osoba ma problemy z wychodzeniem z domu po za-
kupy zatem pomoc sąsiadów przynoszących sprawunki 
ocenimy w czynnikach środowiskowych na +3 (ZNACZ-
NE ułatwienie).

Przykładowy opis z zastosowaniem kodów ICF:
Wybrany przykład pokazuje opis kodami ICF sytu-

ację dziecka i  trudności w obszarze szeroko pojętej ko-
munikacji. 

‚,Janek – zdiagnozowane seplenienie międzyzębowe 
(b320 funkcje artykulacji), łagodne zaburzenia związane 
z tworzeniem komunikatów mówionych (b16710 ekspre-
sja w  języku mówionym), lekkie jąkanie (b330 funkcje 
dotyczące płynności mowy). W porównaniu do swoich 
rówieśników ma większe problemy z  czytaniem. Nie-
dawno zasugerowano mamie, że ma łagodne deficyty 
uwagi (b140 funkcje uwagi) i zasugerowano pogłębiona 
diagnostykę. Chociaż wszystkie te zaburzenia mają ła-
godny charakter, łącznie mogą powodować wiele pro-
blemów Janka związanych z  przyswajaniem materiału 
szkolnego (d820 kształcenie szkolne), zaangażowaniem 
w zabawę (d 880 ), czy aktywności sportowe (d920). Ja-
nek uczęszcza do szkoły publicznej (e585 system edu-
kacji), w  której korzysta z  zajęć wyrównawczych (d586 
wsparcie specjalne). W klasie Janek ma kilku przyjaciół 
(e320 przyjaciele), ma też starszego brata (e310 najbliż-
6/  Por. ICF, 2009 str. 213

sza rodzina), który wspiera go i chroni (e410 indywidual-
ne postawy członków rodziny), gdy dzieci mu dokuczają 
z powodu problemów z mową. Janka i jego brata wycho-
wuje rozwiedziona mama (e310), a gdy jest w pracy, opie-
kę przejmuje babcia. W  miejscowości, w  której miesz-
kają (e2151 zaludnienie), nie ma specjalisty od zaburzeń 
mowy i komunikacji (e580 system ochrony zdrowia)’’.

ICF – przyszłość w pracy terapeutów integracji sen-
sorycznej

Klasyfikacja ICF obejmująca dzieci i młodzież nie jest 
zaadaptowana do posługiwania się nią w języku polskim. 
Coraz więcej specjalistów pracujących z dziećmi i mło-
dzieżą, dostrzega potrzebę posiadania wiarygodnego, 
obiektywnego narzędzia do ewaluacji. Raporty z  prze-
biegu diagnozy i wnioski dotyczące przebiegu procesów 
integracji sensorycznej bywaj niezrozumiałe dla innych 
specjalistów. Opis funkcjonowania, zaznaczenie obsza-
rów deficytów i wskazanie kierunków oddziaływań przy 
pomocy kodów powinno stać się powszechne. Dzię-
ki temu, zrozumienie potrzeb naszych pacjentów/pod-
opiecznych będzie prostsze a działania skuteczniejsze. 

Wszelkie nowości mają zwolenników i przeciwników. 
Współczesne trendy w kształtowaniu polityki zdrowot-
nej, społecznej i oświatowej zmierzają do jak najlepszego 
dystrybuowania potrzebnych ku temu zasobów. Klasyfi-
kacja ICF doskonale wpisuje się w te dążenia. 

Należy mieć nadzieję, że postulowany przeze mnie 
pomysł stworzenia pod egidą Polskiego Stowarzyszenia 
Terapeutów Integracji Sensorycznej SI – wielodyscypli-
narnego zespołu specjalistów pracujących Metodą In-
tegracji Sensorycznej się ziści. Jako prezes otrzymałam 
wiele sygnałów z różnych stron o chęci włączenia się do 
realizacji tego pomysłu. Byłaby to szansa, dla wszystkich 
środowisk zajmujących się tematem integracji sensorycz-
nej w  Polsce, na wypracowanie wspólnego stanowiska 
w najważniejszych kwestiach.
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Planowanie motoryczne w kontekście procesów 
sensorycznych

Prawidłowy rozwój dziecka uwarunkowany jest fizjo-
logicznym dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowe-
go oraz narządów zmysłów, a  także ich wzajemnej in-
tegracji /tworzenie się nowych połączeń synaptycznych, 
mielinizacja włókien nerwowych/. Polega on na stopnio-
wym uczeniu się złożonych czynności ruchowych, celowej 
i świadomej kontroli ciała, głównie dzięki działaniu an-
tygrawitacyjnemu mięśni posturalnych w coraz wyższych 
pozycjach oraz rozwojowi reakcji równoważnych. Roz-
wija się także percepcja zmysłowa, wpływająca na po-
ziom aktywności ruchowej i  intelektualnej dziecka oraz 
na jego zachowania społeczno-emocjonalne. W rozwoju 
prawidłowym pojawiają się również reakcje adaptacyj-
ne, adekwatne do nowych warunków i sytuacji. Procesy 
te zachodzą dzięki neuroplastyczności, czyli zdolności do: 
zapamiętywania, zmienności, adaptacji, kompensacji, 
modyfikacji budowy oraz czynności układu nerwowego, 
na skutek oddziaływania bodźców, która obserwowana 
jest najwyraźniej w okresie rozwojowym.

Punktem wyjścia i  czynnikiem odgrywającym tu 
największą rolę jest ruch, który zaczyna się w 6-7 tygo-
dniu życia płodowego, jako odpowiedź odruchowa na 
bodźce działające w  łonie matki. Ruchy oraz zmiany 
pozycji płodu korzystnie wpływają na stymulację ukła-
dów: przedsionkowego, dotykowego i  proprioceptyw-
nego. Zanim w  rozwoju dziecko wypracuje prawidło-
we wzorce ruchowe, mechanizmy kontroli posturalnej 
oraz adekwatne zachowania emocjonalne i  społeczne 
zdobywa szereg informacji sensorycznych. Doświadcze-
nia te są głównie zespołami dotykowo-proprioceptyw-
no-przedsionkowymi, uzupełnianymi przez informacje 
wzrokowe, słuchowe i  węchowe. W  rozwoju prawidło-
wym do drugiego roku życia dziecko, dzięki aktywno-
ściom sensomotorycznym, poprzez zorganizowane, sys-
tematyczne, uporządkowane działania psychoruchowe, 
odpowiednio wspierane przez środowisko, pojmuje sens 
tego, co robi, uczy się i wykorzystuje w działaniu inwencję 
własną. Każda aktywność celowa jest ważna dla rozwo-
ju, a pożądane efekty uzyskuje się poprzez zadania akty-
wizujące wszystkie obszary mózgu. Fundamentem jest tu 
świadomość, identyfikacja własnego ciała oraz jego gra-
nic, panowanie nad ciałem, umiejętność poruszania cia-
łem w przestrzeni oraz planowania ruchu, w określonym 

celu. Aspekty te wpływają także na zachowanie się dziec-
ka, tworzą podstawy do uporządkowywania działań psy-
choruchowych i  regulacji emocji. (Ayres, 1989; Maas, 
1998; Przyrowski 1998; Borkowska, 1999).

Tempo rozwoju wywołane przez ruch oraz wyma-
gania psychomotoryczne wpływa na kształtowanie się 
obrazu i  czucia samego siebie. Determinuje również 
czynności wolicjonalne oraz nawyki. Jest zależne od 
czynników środowiskowych, które „oddziałują na mózg 
poprzez wejścia sensoryczne osi czuciowej układu ner-
wowego”. Poznawanie rzeczywistości realizuje się dzięki 
wrażeniom sensoryczno-motorycznym, które wyzwa-
lają strumienie impulsów bioelektrycznych i  w  sposób 
zintegrowany oraz zsynchronizowany aktywują sieci 
neuronowe w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest to 
skutek bezpośredniego działania bodźców ze świata ze-
wnętrznego /poprzez receptory narządów zmysłów ta-
kich jak: wzrok, słuch i powonienie/ lub z wnętrza or-
ganizmu /poprzez receptory, składające się z  nerwów 
czuciowych reagujących na bodźce płynące z  wnętrza 
organizmu, takich jak: proprioreceptory, receptory ki-
nestetyczne skóry, powięzi, mięśni i  stawów, recepto-
ry narządu westybularnego, narządów wewnętrznych 
oraz naczyń krwionośnych/. Interakcja ta, określana 
mianem integracji sensorycznej bądź organizacji sen-
sorycznej, wywołuje wyjście impulsów do osi ruchowej 
układu nerwowego i  mięśni szkieletowych, albowiem 
„u człowieka w jego codziennych zachowaniach rucho-
wych wejścia sensoryczne i wyjścia ruchowe mają naj-
częściej charakter dynamiczny”. Obserwacja zachowań 
ruchowych człowieka w  zakresie równowagi zarówno 
statycznej, jak i dynamicznej daje obraz wieloukładowej 
dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego (Kinalski, 
2008). (fot.1.)

Zagadnienia motoryczności w ujęciu naukowym
Praksja /z greckiego práksis – czynność, działanie/ to 

termin stosowany w psychologii i medycynie, określają-
cy zdolność wykonywania ruchów celowych.

W  biologii praksja to zdolność kory mózgowej  do 
sterowania wykonywaniem złożonych czynności za-
mierzonych, zdolność do planowania ruchu (Barczyń-
ski, 1993).

Izabela Gelleta
mgr fizjoterapii, terapeuta SI, NDT-Bobath, PNF, pedagog, wy-
kładowca akademicki



24

Specjalnie dla terapeutów

W aspekcie rozwoju prawidłowych praksji motorycz-
nych wiodące znaczenie ma koordynacja. Hierarchiczna 
koncepcja Hirtza (1985) wyróżnia kilka poziomów ko-
ordynacji ruchowej. Podstawową rolę w jej przejawianiu 
się odgrywają zdolności orientacji przestrzennej i  kine-
stetycznego różnicowania ruchu, oparte na informacjach 
sensorycznych. Na kolejnym poziomie umieszczono bar-
dziej kompleksowe funkcje ruchowe, których podłożem 
są złożone funkcje sensoryczne oraz skomplikowane pro-
gramy ruchowe. Na najwyższym poziomie zdolności ko-
ordynacyjnych znajdują się kompleksowe zdolności pla-
nowania i uczenia się motorycznego, zdolność sterowania 
ruchem oraz zdolność adaptacji motorycznej. W ocenie 
koordynacji ruchowej znacząca jest analiza funkcjono-
wania ośrodkowego układu nerwowego. Procesy zwią-
zane z koordynacją zależne są: od działania receptorów, 
wydzielania i transportu przez krew hormonów oraz od 
przepływu informacji przez układ nerwowy. Dokładne, 
zatem skoordynowane wykonywanie ruchów wymaga 
stworzenia programów działania przed ich rozpoczęciem. 
W trakcie ruchu następuje systematyczne ocenianie jego 
przebiegu i  dokonywanie korekt na podstawie rozbież-
ności pomiędzy osiąganym rezultatem a zaplanowanym 
celem działania. Koordynacyjne zdolności motoryczne 
można też rozpatrywać w kontekście genetycznych uwa-
runkowań, choć w badaniach nie uzyskano jednoznacz-
nych informacji o sile i rodzaju wrodzonego ich zdetermi-
nowania (Rynkiewicz 2003).

Motoryczność ludzka może być rozpatrywana za-
równo w tradycyjnie pojmowanych neurobiologicznych 
aspektach ruchu, jak i  w  kontekście humanistycznym, 
gdzie w centrum zainteresowania znajduje się człowiek 
oraz jego działanie. Uogólniona wiedza o motoryczno-
ści ludzkiej stanowi podstawę praktycznej działalności 
motorycznej, co kwalifikuje ją do dziedzin stosowanych 
np. w  pedagogice, psychologii czy logopedii. Założe-
niem wiodącym jest tu stwierdzenie, że człowiek w pro-
cesie uczenia się przejawia postawę aktywną, tzn. wy-
znacza sobie cel i pokonuje trudności w jego realizacji. 
Proces uczenia się złożonych czynności motorycznych 
wymaga uwzględnienia czynników poznawczych osoby 
uczącej się. Badania prowadzone w  ciągu ostatnich 30 
lat przez teoretyków wychowania fizycznego, psycholo-
gów sportu i naukowców z pogranicza psychologii, neu-
rofizjologii, biomechaniki, informatyki oraz cybernety-
ki wzbogaciły wiedzę o psychomotorycznym uczeniu się 
ludzi. Efektem tych prac są teoretyczne modele uczenia 
się motorycznego (Guła-Kubiszewska, 2007).

Do dziś nie został jednak opracowany uniwersalny 
model sterowania wszystkimi ruchami czy czynnościa-
mi motorycznymi człowieka. Teoria Bernsteina zakła-
da hierarchiczny model pięciu poziomów sterowania 
ruchami: poziom A – napięć mięśniowych, poziom B – 
symetrii mięśniowych, poziom C – pola przestrzennego, 
poziom D – czynności złożonych i poziom E – czynno-
ści symbolicznych. Każdemu z nich odpowiada pewna 
grupa ruchów lub czynności ruchowych, sposób wyko-
rzystania narządów zmysłów, narządów wykonawczych 
i tworów w ośrodkowym układzie nerwowym. Sterowa-
nie coraz bardziej złożonymi czynnościami możliwe jest 
na coraz wyższych poziomach modelu. Poziomy A, B i C 
odwzorowują rzeczywistość i sterują ruchami za pomo-
cą kodu czuciowego, a poziomy D i E wykorzystują sym-
boliczny kod wyobrażeń. Na poziomach D i E następuje 
planowanie złożonych czynności czuciowo-ruchowych 
i przetwarzanie ich programów, przy czym poziom naj-
wyższy E nie steruje żadnym ruchem, lecz jest „zlecenio-
dawcą” dla niższych poziomów sterowania /kod sym-
boliczny, który opiera się na zdolności mowy i  pisma/ 
(Guła-Kubiszewska, 2007). 

Zagadnienie uczenia się motorycznego w  na-
ukach o  ruchach człowieka można ujmować w  dwóch 
aspektach: jako praktyczne badanie wpływu różnych 
zmiennych czynników, które oddziaływają na prze-
bieg czynności uczenia się ruchów lub jako teoretycz-
ne opracowanie uzyskanych danych doświadczalnych. 
Na gruncie teoretycznym za kryterium podziału teorii 
uczenia się przyjmuje się, wynikające z podjętych dzia-
łań: uwarunkowania sytuacyjne /istotność związku bo-
dziec–reakcja, gdzie akt ruchowy wywołuje dana sy-
tuacja/ lub uwarunkowania zmiany sytuacji /istotność 
związku bodziec–odpowiedź, gdzie akt ruchowy wyni-
ka z chęci osiągnięcia określonego skutku/. W pierwszej 
połowie XX wieku niektórzy przedstawiciele behawio-Fot. 1
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ryzmu uznawali, że za obserwowane z zewnątrz powią-
zania sfery bodźców i reakcji na nie odpowiada nieokre-
ślona „czarna skrzynka”. W drugiej połowie XX wieku 
otwarcie przyjęto założenie, że teorie wyjaśniające za-
chowania ludzi uwzględniają również wewnętrzne pro-
cesy sfery poznawczej dla sterowania ruchami. Teorie te 
podzielono, ze względu na udział układu ośrodkowego 
w sterowaniu, na teorie o charakterze recept /teorie pla-
nowania/ i teorie mówiące o samorzutnym pojawianiu 
się danego zachowania w  toku nieustannego rozwoju 
człowieka /teorie spontaniczności/. Wśród teorii plano-
wania wymienić można teorię uczenia się według cykli 
regulacyjnych Adamsa (1971) lub uczenia się progra-
mów Schmidta (1975). Teorię spontaniczności opisuje 
na przykład model antycypacyjnego sterowania zacho-
waniem Hoffmana (1993). Według niego zachowanie 
uczącego się wynika z wartości brzegowych /cech topo-
logicznych przebiegu ruchów/, a odpowiedzi czuciowo-
-ruchowe dochodzą do skutku w zależności od uwarun-
kowań sytuacyjnych i celów, do których się dąży. W tym 
wypadku uczenie się ruchów polega na budowaniu trój-
dzielnych związków bodziec – reakcja – odpowiedź, 
gdzie po skutecznym zakończeniu aktu ruchowego zo-
staje przeprowadzone porównanie skutków rzeczywi-
stych z przewidywanymi. Rezultatem tak rozumianego 
uczenia się są struktury koordynacyjne, dzięki którym, 
bez konieczności świadomego kontrolowania szczegó-
łów ruchu, wzrasta pewność przewidywań, w jakich wa-
runkach, jakie zachowania, do jakich skutków prowa-
dzą (Guła-Kubiszewska, 2007). 

W  trakcie nauczania nowych czynności motorycz-
nych, mimo tych samych metod postępowania i warun-
ków wyniki są różne u poszczególnych osób. Zdolności 
do uczenia się motorycznego zależą od różnic indywidu-
alnych między uczącymi się. Czynnikami sprzyjający-
mi uczeniu się motorycznemu są: inteligencja, wyobraź-
nia i pamięć motoryczna, ogólna postawa uczącego się, 
czyli motywacja oraz cechy temperamentu. Czynności, 
które zostały wyuczone /zautomatyzowane w  ośrod-
kowym układzie nerwowym/, nigdy nie zostają zapo-
mniane. Badania nad krótkotrwałą pamięcią ruchową 
nie rozstrzygnęły problemu, w jaki sposób koduje się in-
formacje ruchowe, czy w postaci planów działania /pro-
gramów ruchowych/, czy wzorców sensomotorycznych 
(Guła-Kubiszewska, 2007).

W rozwoju nawyku ruchowego podstawową rolę od-
grywa kształtowanie rytmu i  tempa ruchów, które de-
terminują możliwość wykonania czasowo-przestrzen-
nej struktury ruchu. Opanowanie tempa i rytmu nie jest 
możliwe bez odpowiedniego czucia czasu, czyli umie-
jętności precyzyjnego rozróżniania parametrów czaso-
wych oraz różnicowania swoich ruchów w  dokładnie 
zadanym czasie. Czucie czasu odbywa się dzięki funk-
cjonowaniu różnych receptorów, głównie słuchowego 
i kinestetycznego, jest uzależnione od wzajemnych po-
wiązań procesów pobudzenia i  hamowania na pozio-

mie korowym, może się zmieniać w zależności od sta-
nu emocjonalnego. W  sterowaniu przebiegiem ruchu, 
tak aby był on dokładny i umożliwiał uzyskanie zapla-
nowanego efektu, najważniejszą rolę odgrywa zmysł ki-
nestetyczny. Jest on decydujący w powstawaniu „czucia 
ruchu”. Zdolność kinestetycznego różnicowania ruchu 
warunkuje odpowiednie wykonanie czynności rucho-
wych dzięki właściwemu dozowaniu impulsów steru-
jących, poprzez precyzyjne postrzeganie siłowych, cza-
sowych oraz przestrzennych parametrów ruchu i  jest 
zewnętrznym przejawem sprawności analizatora rucho-
wego (Rynkiewicz, 2003). (fot.2.)

Procesy integracji sensorycznej a planowanie mo-
toryczne

Ośrodkowy układ nerwowy wykorzystuje bodź-
ce zmysłowe do tworzenia ruchu, wyobrażeń, opraco-
wywania zachowań i przyswajania wiedzy. Optymalną 
jest sytuacja, kiedy przepływają one w dobrze zorgani-
zowany, harmonijny i  zintegrowany sposób (Godwin 
Emmons, McKendry Anderson, 2007; Kranowitz, 2015; 
Miller, 2016). 

Integracja sensoryczna to organizacja wejściowych 
danych zmysłowych dokonywana przez mózg w  celu 
produkowania odpowiedzi adaptacyjnych na wyma-
gania otoczenia. To proces neurologiczny organizujący 
wrażenia płynące z  ciała i  środowiska, w  taki sposób, 
by mogły być użyte do celowego działania. W  proce-
sie tym informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów 
są w ośrodkowym układzie nerwowym rozpoznawane, 
segregowane, interpretowane, łączone ze sobą i  wcze-
śniejszymi doświadczeniami, w  celu odpowiedzi na 

Fot. 2
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wymagania płynące ze środowiska zewnętrznego oraz 
wewnętrznego. Reakcja w  ramach odpowiedzi adapta-
cyjnej umożliwia radzenie sobie z wyzwaniem, własnym 
ciałem oraz otoczeniem w sposób twórczy i adekwatny 
do sytuacji (Ayres, 2015).

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego klasyfi-
kowane są jako: zaburzenia modulacji sensorycznej, za-
burzenia dyskryminacji sensorycznej oraz zaburzenia 
motoryczne o podłożu sensorycznym. Zaburzenia mo-
toryczne o  podłożu sensorycznym pojawiają się, gdy 
informacje z  systemów bazowych: proprioceptywne-
go, przedsionkowego i dotykowego są błędnie interpre-
towane lub niewłaściwie przetwarzane. Przejawiają się 
jako zaburzenia posturalne /hipotonia posturalna, pro-
blemy z równowagą statyczną i dynamiczną/ oraz dys-
praksja, czyli ograniczenie bądź apraksja, czyli niezdol-
ność do planowania ruchu (Kranowitz, 2012).

Planowanie motoryczne jest składową praksji, złożo-
nego procesu sensomotorycznego, który obejmuje: ide-
ację /stworzenie wyobrażenia/, planowanie /wykorzy-
stanie sensorycznych informacji zwrotnych/, sekwencję 
i wykonanie czynności /rozpoczęcie działania, wykona-
nie czynności we własnej kolejności, odpowiednie dopa-
sowanie działania, zatrzymanie aktywności/. Opiera się 
na ruchu, sensorycznych informacjach zwrotnych z or-
ganizmu i otoczenia, a także na komponentach języko-
wych, emocjonalnych, pamięciowych oraz umiejętności 
myślenia i zdolnościach poznawczych. Może zachodzić 
z kontrolą lub bez kontroli wzrokowej. Wczesną formą 
planowania motorycznego jest imitacja, czyli zdolność 
do naśladowania gestów i  mimiki. Umiejętność ta ma 
duże znaczenie dla rozwoju ruchowego, komunikacji 
oraz tworzenia relacji emocjonalno-społecznych. Inną 
formą planowania motorycznego są zdolności kon-
strukcyjne (Kranowitz, 2012). (fot.3.)

Prawidłowa somatognozja /orientacja w  schemacie 
ciała, poczucie świadomości swojego ciała, jego granic 
i  możliwości, orientacja własnego ciała w  przestrzeni/ 
jest jedną z rozwojowych składowych dobrego planowa-
nia motorycznego i obejmuje: czucie linii środkowej cia-
ła, posturalną pracę w symetrii, koordynację obustron-
ną, przekraczanie linii środkowej ciała oraz dominację 
stron.

Rozpoznawanie schematu ciała powinno być przez 
dziecko opanowane około trzeciego roku życia. Prowa-
dzi ono do kształtowania się pojęć przestrzennych, zrozu-
mienia w czwartym/piątym roku życia tego co: nad-pod; 
duże-małe; dalekie-bliskie; przed-za. W piątym/szóstym 
roku życia dziecko wie, że ma dwie strony ciała i potrafi 
je zróżnicować /prawa-lewa/ (Procus, 2007).

Wiek przedszkolny jest okresem najintensywniej-
szego rozwoju psychomotorycznego, integrowania oraz 
doskonalenia działań ruchowych i  wykonawczo-po-
znawczych. Dziecko rozwija podstawowe cechy moto-
ryczne: siłę, wytrzymałość, szybkość, skoczność, zwin-
ność, równowagę, koordynację, zręczność i manipulację 

oraz doskonali je w coraz bardziej złożonych aktywno-
ściach ruchowych. Pojawia adekwatność i  odpowied-
nio zróżnicowana szybkość reakcji ruchowej, stosownie 
do wymagań środowiska. Cechy motoryczne zależą od 
uwarunkowań genetycznych, natomiast zdolności mo-
toryczne, pomimo znacznego wrodzonego zdetermino-
wania, mogą być modyfikowane pod wpływem czynni-
ków środowiskowych. Poziom zdolności motorycznych 
w zależny od wielu zmiennych w ontogenezie, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na okresy sensytywne i kry-
tyczne. Poszczególne zdolności motoryczne przejawiają 
się w określonych zadaniach ruchowych.

Pełne zrozumienie czynności psychoruchowych 
obejmuje: motywację do ich wykonania, zaplanowanie 
i  wykonanie czynności ruchowej, koncentrację uwagi 
na wykonywanej czynności, zapamiętanie jej poprzez 
powtarzanie. Opanowując jedną umiejętność rucho-
wą dzieci zaczynają uogólniać i wykorzystywać zdoby-
tą wiedzę oraz doświadczenie sensomotoryczne pod-
czas wykonywania innych, nieznanych dotąd działań. 
Procesy te określane są jako automatyzacja oraz gene-
ralizacja aktywności psychoruchowych są niezbędne 
dla adekwatnego planowania motorycznego i wymagają 
odpowiedniego poziomu pobudzenia, skupienia uwagi, 
motywacji oraz koncentracji uwagi na działaniu (Ryn-
kiewicz, 2003; Majewski, 2011).

Fot. 3
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Zaburzenia planowania ruchowego w aspekcie te-
rapeutycznym

W dysharmonii rozwojowej zaburzenia procesów in-
tegracyjnych mogą dotyczyć różnych, skorelowanych ze 
sobą funkcji psychomotorycznych /ruchu, somatognozji, 
mowy/.

Dyspraksja obejmuje funkcjonalne problemy w  za-
kresie dużej oraz małej motoryki takie jak: zaburzenia 
motoryczne, niezgrabność ruchową, zaburzenia precy-
zji ruchów i  zręczności, występowanie współruchów, 
nieprawidłową dysocjację ruchową /problemy z  biega-
niem, skakaniem, pokonywaniem przeszkód tereno-
wych, aktywnością sportową, jazdą na rowerze, rolkach 
itp./, zaburzenia równowagi, schematu ciała i orientacji 
przestrzennej /postrzegania stosunków przestrzennych, 
określania kierunków, płaszczyzn ruchu/, zaburze-
nia koordynacji wzrokowo-ruchowej, trudności z  na-
śladowaniem ruchów oraz wykonaniem ich sekwen-
cji, pracy obustronnej i naprzemienności ruchów, słabe 
współdziałanie rąk, mające wpływ na zabawę, czynno-
ści samoobsługowe i poziom grafomotoryczny, proble-
my w sferze oralnej i komunikacji werbalnej oraz wtór-
ne zaburzenia emocjonalne (Procus, 2007; Ayres, 2015; 
Kranowitz, 2015).

Zaburzenia planowania motorycznego u  dzieci nie 
są w pełni poznane. Nieefektywne przetwarzanie wra-
żeń ruchowych i  równowagi może być przyczyną, że 
ośrodkowy układ nerwowy nie jest w  stanie zapamię-
tać poczucia konkretnego ruchu, a dziecko nie potrafi 
generalizować wrażeń z nabytej umiejętności do plano-
wania i wykonania niewiele różniącej się nowej aktyw-
ności. W zakresie dysfunkcji planowania motorycznego 
istotne wydają się być także zaburzenia dyskryminacji 
sensorycznej, czyli procesu odpowiedzialnego za prawi-
dłową ocenę właściwości bodźców, spostrzegania różnic 
i podobieństw między wrażeniami płynącymi z otocze-
nia w zakresie tej samej lub różnej modalności. Dyskry-
minacja sensoryczna pozwala na dostosowanie reakcji 
do siły i właściwości bodźca, np. podczas złożonych ak-
tywności ruchowych /np. na placu zabaw/. Czynności 
takie jak: zakładanie ubrania, posługiwanie się sztućca-
mi, umiejętności w zakresie sprawności grafomotorycz-
nej, regulacji stopnia nacisku narzędzia pisarskiego na 
kartkę czy też różnicowania paronimów /tama–dama, 
biurko–piórko, głosek podobnie brzmiących oraz o po-
dobieństwie graficznym/ wymagają adekwatnego różni-
cowania wielozmysłowego. Mechanizm ten odpowiada 
również za prawidłową percepcję doznań np. zapachu, 
smaku, dotyku, temperatury czy bólu. Jest szczególnie 
istotny w  kształtowaniu umiejętności samoobsługo-
wych, takich jak trening czystości, jedzenia itp. (Miller, 
2016). (fot.4.)

Kategoryzacja nieprawidłowości przetwarzania in-
formacji sensorycznych stanowi odzwierciedlenie sta-
nu będącego konsekwencją czasowego braku aktywno-
ści neuronów, powodowanego deprywacją sensoryczną 

wskutek utraty czucia niektórych narządów i części cia-
ła. Brak pełnego integralnego ich funkcjonowania pro-
wadzi do zmiany siły połączeń między komórkami ner-
wowymi, w większym lub mniejszym stopniu przyczynia 
się do zakłóceń regulacji zachowania i prowadzi do wie-
lu zaburzeń poznawczych, m.in. takich, jak zaburze-
nia rozwoju koordynacji (Grabowska, 1997). A. J. Ayres 
zwróciła uwagę na istotność poziomu rozwoju umiejęt-
ności motorycznych u dzieci i młodzieży. W swoich pra-
cach podkreślała, że praksja odzwierciedla poziom in-
tegracji pomiędzy postrzeganymi bodźcami płynącymi 
z modalności czuciowych, a stanem zaawansowania za-
chowań ruchowych. Na podstawie obserwacji klinicznej 
swoich pacjentów uznała, że „chociaż objawy dyspraksji 
mają charakter ruchowy, jest ona czymś więcej niż tylko 
zaburzeniem motorycznym” (Ayres, 2015).

Dziecko z problemami w planowaniu motorycznym 
często czuje się zagubione i niepewne. W pracy terapeu-
tycznej i  funkcjonowaniu codziennym najważniejszym 
jest zrozumienie jego potrzeb i  ograniczeń wynikają-
cych z deficytów planowania ruchowego oraz wsparcie 
go w nauce nowych umiejętności. Należy mu pozwolić 
rozwijać się w indywidualnym tempie i organizować ak-
tywności tak, by miało szansę na swój sukces w wyko-
naniu określonego zadania (Przyrowski, 2001; Odow-
ska-Szlachcic, 2014; Ayres, 2015; Kranowitz, 2015).

Fot. 4
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Uczenie się czynności ruchowych to aktywny proces, 
w  którym pierwszoplanową rolę odgrywają: intelekt, 
świadomość i  procesy antycypacji. Jest ono związane 
z  takimi aspektami funkcjonowania poznawczego, jak 
przetwarzanie informacji, organizowanie wiedzy oraz 
z  procesami podejmowania decyzji. Najważniejszym 
celem uczenia się nie jest osiągnięcie motorycznej do-
skonałości, lecz rozwój funkcjonalności, samodzielności 
i osobowości człowieka (Guła-Kubiszewska, 2007).

W  terapii integracji sensorycznej wspieranie ruchu, 
percepcji i działania przyczynia się do zyskania pewno-
ści siebie oraz sprawia, że proces uczenia się przebiega 
podczas konfrontacji z otoczeniem. W praktyce daje to 
dziecku możliwość wyrażenia swojego ciała i  przeżyć, 
eksperymentowania z  ciałem i  przedmiotami, rozwią-
zywania zadań, a tym samym rozwoju w zakresie plano-
wania motorycznego, udoskonalenia kompetencji siebie 
samego w aspektach: ruchowym, zmysłowym, poznaw-
czym, emocjonalnym i społecznym (Ayres, 1989; Maas, 
1998, Borkowska, 2018).
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i szkolenia dla terapeutów SI, logopedów i nauczycieli. 

Neurobiologia widzenia. Wpływ zaburzeń 
przetwarzania sensorycznego na funkcje 
wzrokowe i percepcję wzrokową u dzieci. Część 1

Narząd wzroku jest jednym z głównych zmysłów od-
powiedzialnych za poznawanie rzeczywistości i najbar-
dziej złożonym systemem sensorycznym. Do uzyskania 
prawidłowego rozwoju i  funkcjonowania układu wzro-
kowego niezbędne są:
• sprawny aparat optyczny oka,
• właściwie funkcjonujące drogi przekazu, tj. komórki 

światłoczułe, nerw wzrokowy, pień mózgu, móżdżek,
• prawidłowe wzrokowe przetwarzanie sensoryczne,
• właściwie funkcjonujący ośrodek wzroku w korze mó-

zgowej. 
Za pomocą wzroku dociera do nas ponad 80% wszyst-

kich informacji zmysłowych, a 10% kory mózgowej za-
angażowanej jest w  ich interpretację. Natomiast kora 
wzrokowa w  centralnym układzie nerwowym zajmuje 
ok. 60% jej całej powierzchni wraz z pozostałymi obsza-
rami pobudzenia wizualnego (Kranowitz, 2012). 

Kora mózgu odbiera i analizuje informacje ze wszyst-
kich narządów zmysłów. Zidentyfikowano aż 32 odrębne 
pola wzrokowe w korze każdej półkuli mózgowej. Pola te 
specjalizują się w opracowywaniu różnych aspektów per-
cepcji wzrokowej Część z nich odpowiada za identyfika-
cję kształtu przedmiotu, inne za barwę, jeszcze inne za 
ruch, położenie w przestrzeni, drobne szczegóły i głębię 
widzenia (Walsh, Darby, 2008). 

W  prawidłowym rozwoju neurobiologicznym siat-
kówka oka, która jest stymulowana przez światło, wysy-
ła wizualne sygnały do ośrodków pnia mózgu. W nich 
następuje przetwarzanie tych impulsów wraz z  innymi 
sygnałami sensorycznymi pochodzącymi głównie z mię-
śni, ścięgien i stawów, czyli z układu przedsionkowo-pro-
prioceptywnego. W jądrach pnia mózgu następuje inte-
gracja tych wrażeń i dzięki temu kształtuje się poczucie 
świadomości otoczenia i  położenia otaczających nas 
obiektów. Następnie bodźce w  postaci impulsów elek-
trycznych poprzez pień mózgu i móżdżek docierają do 
wizualnych ośrodków korowych. Zostają w  nich zinte-
growane z  impulsami motorycznymi, które biegną do 

1/  Ayres, 2015, s. 51 

mięśni gałkoruchowych i mięśni szyi1. Część informacji 
wzrokowych i kinestetycznych dociera do obszarów ko-
rowych odpowiedzialnych za różnicowanie szczegółów. 

W korze wzrokowej odbywają się także procesy ko-
jarzenia i stąd też wysyłane są instrukcje określające re-
akcje ruchowe. Zaburzenia widzenia mogą prowadzić do 
nieprawidłowości w zakresie innych funkcji związanych 
z uszkodzonym obszarem, np. do niedowładu, zaburzeń 
mowy, czy niedowidzenia (Walsh, Darby, 2008).

Wzrok rozwija się i doskonali w miarę integrowania 
pozostałych układów zmysłowych. Naturalna stymula-
cja widzenia powoduje dynamiczne dojrzewanie neuro-
nalnych struktur tego układu. Między 2. i  8. m. ż. na-
stępuje największy przyrost połączeń synaptycznych 
w korze wzrokowej. 

Zmysł wzroku w chwili narodzin jest najsłabiej roz-
winiętym układem sensorycznym, ponieważ najpóź-
niej osiąga dojrzałość funkcjonalną ze względu na wy-
soki stopień wyspecjalizowania. Najważniejsze zmiany 
rozwojowe w układzie wzrokowym następują dopiero po 
urodzeniu, gdyż stymulowany jest on za pomocą światła, 
którego praktycznie pozbawione jest środowisko prena-
talne (Odowska-Szlachcic i Mierzejewska, 2013).

Odruchy wzrokowe bezwarunkowe na bodźce 
świetlne u noworodka 
• Odruch oczny – w reakcji na bodziec świetlny następu-

je zwężenie źrenicy, odrzucenie główki do tyłu i gwał-
towne zaciśnięcie powiek.

• Uszno-powiekowy – w  reakcji na głośny bodziec 
dźwiękowy, np. klaśnięcie widoczne drganie powiek, 
zmiana rytmu oddechu i niepokój ruchowy.

• Oczu lalki – gałki oczne obracają się w stronę przeciw-
ną niż skręca głowa. Zanika do 1 r.ż. kiedy wzmacnia 
się fiksacja. 

• 
Przetrwały odruch oczu lalki po 1 r. ż. świadczy o za-

burzeniach neurologicznych.



30

Specjalnie dla terapeutów

Dzięki odruchom wzrokowym możliwa jest fiksacja 
wzroku podczas ruchów głowy i płynność ruchów ciała. 
Natomiast nieprawidłowości w  ruchach gałek ocznych 
są przyczyną problemów z orientacją w przestrzeni oraz 
z oceną odległości.

Odruchy pierwotne: Moro i  ATOS wpływają na 
równowagę, Moro, ATOS, STOS, TOB na ruchy gałek 
ocznych i kontrolę ruchów głowy oraz na doskonalenie 
zakresu akomodacji i konwergencji. Powinny one zostać 
zintegrowane do 1 r.ż.

Istotną rolę w  kształtowaniu widzenia odgrywa-
ją odruchy posturalne, które zaczynają pojawiać się od 
ok. 3/6 m. ż. i  pozostają aktywne praktycznie do koń-
ca życia. Dzielą się na dwie grupy: odruchy prostowania 
(m.in. optyczny i błędnikowy) oraz reakcje równoważne.

W  ich rozwoju ważną rolę pełni połączenie wzro-
kowo-przedsionkowe, które umożliwia kontrolowanie 
mięśni oczu, odpowiadające za:
• ruchy gałek ocznych,
• planowanie ruchu i orientację w przestrzeni,
• widzenie przestrzenne (obuoczne),
• konwergencję i akomodację,
• zakres widzenia obwodowego.

Połączenie to ma kluczowe znaczenie dla prawidło-
wego ukształtowania się odruchu przedsionkowo-oczne-
go (ang. skrót VOR – vestibulo-ocular reflex) i odruchu 
optokinetycznego (ang. skrót OKR – optokinetic refle-
x)2. Oba odruchy służą stabilizacji obrazu na siatkówce 
i umożliwiają właściwą ocenę odległości oraz kompen-
sacyjne ruchy głowy, głównie w  zabawach ruchowych 
z piłką i lotką. 

Przyczyny nieprawidłowości w  funkcjonowaniu 
łuku odruchu przedsionkowo-ocznego wywołują za-
burzenia korelacji pomiędzy: ruchami okulomotorycz-
nymi gałek ocznych, układem przedsionkowym i prze-
trwałymi odruchami pierwotnymi.

Niemowlęta w sposób naturalny stymulują widze-
nie poprzez:
• sięganie ręką do ust i ręką do stopy,
• zbliżanie przedmiotów do linii centralnej ciała,
• podążanie wzrokiem za poruszającymi się przedmio-

tami,
• pełzanie i raczkowanie, które rozwija m.in. koordyna-

cję oko-ruchową.
W rozwoju ruchowym dziecka raczkowanie odgrywa 

istotną rolę w kształtowaniu się funkcji wzrokowych (8.–
9. m. ż.). Jeśli okres raczkowania był pominięty, znacznie 
skrócony lub z oznakami asymetrii, może to powodować 
opóźniony rozwój koordynacji okoruchowej. Zdolność tę 
dziecko nabywa poprzez:
• kierowanie i utrzymywanie wzroku na obiekcie ( fiksa-

cja),
• manipulację przedmiotami, która może być prosta, zło-
2/  Więcej Odowska-Szlachcic, Mierzejewska, 2013 

żona, bez kontroli wzrokowej i z kontrolą wzrokową,
• koordynację oko-ręka, oko-noga, oko-ręka-noga,
• doskonalenie chwytu: cylindryczny, nożycowy, pęsetowy,
• ruchy i zabawy imitacyjne. 

Ruchy ciała powodują zwiększoną aktywność komó-
rek nerwowych na siatkówce, co poprawia ostrość wi-
dzenia i doskonali funkcje wzrokowe.

W dalszym rozwoju motorycznym dziecka doskona-
lenie zmysłu wzroku wiąże się z powiązaniem gestykula-
cji ze zmianą postawy ciała, szybkością i płynnością ru-
chów. 

Należy więc zapewnić maluchom dużo swobodnego 
ruchu i  nie krępować ich zbyt ciasną, wielowarstwową 
odzieżą. 

Ważną rolę pełni także koordynacja oko-ruchowa, 
czyli zdolność zsynchronizowania ruchów z tym, co do-
strzegamy wzrokiem. Sprawność ta jest związana z  ca-
łościowym rozwojem psychomotorycznym dziecka i jest 
doskonalona podczas zabaw i gier ruchowych. 

Im więcej zorganizowanego ruchu w różnych płasz-
czyznach, tym bardziej efektywnie pracują mięśnie 
okoruchowe a  dzięki temu kształtuje się koordynacja 
oko-ruchowa. 

W zaburzeniach sensorycznych układu wzrokowego 
proste aktywności ruchowe dzięki naturalnej stymulacji 
pełnią istotną rolę. Powinny to być zabawy usprawniają-
ce układ przedsionkowo-proprioceptywny i koordynację 
międzypółkulową. Dzięki nim następuje harmonizowa-
nie układu nerwowego, który ze względu na dysfunkcje 
wzrokowe jest wówczas nadmiernie przeciążony lub nie-
dostymulowany.

Widzenie (postrzeganie) jest procesem percepcyjno-
-motorycznym. Zmysł ten, podobnie jak słuch, infor-
muje o  obiektach, które znajdują się od nas w  bliższej 
i dalszej odległości. Jest najbardziej efektywnym wskaź-
nikiem przestrzeni, dzięki doznaniom wzrokowo-kine-
stetycznym. Zgodnie z założeniami teorii integracji sen-
sorycznej układ przedsionkowy poprzez swoje liczne 
połączenia nerwowe wpływa na funkcjonowanie innych 
systemów zmysłowych, w tym na zmysł wzroku. W pro-
cesie widzenia układ ten pełni nadrzędną rolę w okresie 
wczesnodziecięcym oraz wczesnoszkolnym.

W  układzie wzrokowym dysfunkcje układu przed-
sionkowego powodują (na podst. Odowska-Szlachcic 
i Mierzejewska, 2013):
• niepełną integrację odruchów wczesnoniemowlęcych,
• trudności ze śledzeniem wzrokiem przedmiotów w ru-

chu,
• nieprawidłowy rozwój reakcji posturalnych, występo-

wanie współruchów,
• problemy z przerzutnością wzroku,
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• z utrzymaniem uwagi wzrokowej i słuchowej,
• trudności z artykulacją i językiem receptywnym,
• problemy z lateralizacją i przekraczaniem linii środko-

wej ciała ,
• zaburzenia w koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
• problemy z wyczuciem czasu i poczuciem rytmu,
• trudności w  przepisywaniu z  tablicy, mylenie liter 

i cyfr „z brzuszkami”: p/b/d/g; 3/6/5/8/9,
• trudności w przepisywaniu z tablicy spowodowane ni-

skim zakresem konwergencji i akomodacji 3,
• gubienie wersów podczas czytania.

Zaburzenia połączenia wzrokowo-przedsionkowe-
go powodują problemy w  zakresie planowania ruchu, 
fiksacji wzroku, koordynacji oko-ruchowej, orientacji 
w przestrzeni oraz utrzymywania kontaktu wzrokowego 
( który ma wpływ na uwagę wzrokową).

Jednym z ważnych zadań oka jest utrzymywanie rów-
nowagi ciała – wiąże się z tym blisko 20% jego funkcji. 
Gdy układ przedsionkowy działa nieprawidłowo, prze-
twarzanie informacji wizualnych jest spowolnione, po-
nieważ oczy są bardziej zaangażowane w utrzymywanie 
równowagi, zaburzając funkcjonowanie układu nerwo-
wego. 

Informacja o  ruchu głowy pochodzi z  narządu 
przedsionkowego ucha wewnętrznego.

Motoryka wzroku obejmuje:
1. Lokalizowanie bodźca wzrokowego – kierowanie oczu 

i/lub całego ciała, aby zlokalizować obiekt.
2. Fiksację plamkową – obuoczne skupianie wzroku na 

obiekcie.
w miejscu najostrzejszego widzenia (tzw. fiksacja plam-

kowa).
3. Ruchy śledzące gałek ocznych – wodzenie wzrokiem za 

przedmiotem w ruchu oraz wergencja – obserwowanie 
ruchu obiektu, który przybliża się i oddala.

4. Przenoszenie spojrzenia i przeszukiwanie wzrokiem – 
przenoszenie spojrzenia w różnych płaszczyznach. 

5. Uwagę i pamięć wzrokową. 

W procesie widzenia kontrola mięśniowa ruchów ga-
łek ocznych ma podstawowe znaczenie w szybkiej lokali-
zacji bodźców wzrokowych i słuchowych. 

Widzenie związane jest ze sprawnością czuciowo-ru-
chową, która umożliwia percepcję kształtów. Ma charak-
ter multisensoryczny, ponieważ zależy nie tylko od pra-
widłowej integracji układów sensorycznych, ale także od 
poziomu rozwoju poznawczego, somatognozji, orientacji 
przestrzennej i kierunkowej oraz od reaktywności ukła-

3/  Prawidłowy zakres obu tych funkcji wzrokowych jest niezbędny do opanowania technik szkolnych.

4/  Miller l.J., (2016).

5/  Modulacja : „ …zdolność do regulowania i organizowania (…) stopnia, intensywności i charakteru reakcji na (…) informację sensoryczną”; 
Kranowitz, 2012, s. 254.

du nerwowego. 
Prawidłowa ostrość widzenia nie jest jedynym wskaź-

nikiem skutecznego i  precyzyjnego funkcjonowania na-
rządu wzroku. Wzrok to nie tylko umiejętność odczytania 
symboli na nieruchomej tablicy o  idealnie kontrastują-
cych barwach w odpowiednio oświetlonym gabinecie, ale 
także funkcje wzrokowe.

Zaburzenia wzrokowo-motoryczne mogą być spo-
wodowane problemami w zakresie koordynacji oko-rę-
ka oraz tzw. dyspraksją wzrokową. Dzieci z taki zaburze-
niami nie potrafią zaplanować i rozwiązać zadań, mając 
przed sobą zestaw potrzebnych materiałów, np. do wyko-
nania określonego modelu na lekcji geografii .

Opóźniony rozwój koordynacji oko-ruchowej zabu-
rza kształtowanie:
• koordynacji międzypółkulowej,
• napięcia mięśniowego w obrębie ciała i aparatu gałko-

ruchowego ,
• ruchów śledzących oczu,
• prawidłowego zakresu akomodacji i  konwergencji 

(problemy z orientacją przestrzenną, oceną wielkości, 
kształtu, barwy i odległości).

• 
Zaburzenia w koordynacji oko-ruchowej powodują 

u dzieci duże trudności w opanowywaniu nowych zło-
żonych aktywności ruchowych w  tym gier i  zabaw na 
boisku. 

Według klasyfikacji L. Miller 4 problemy z sensorycz-
nym przetwarzaniem informacji wzrokowych związane 
są z zaburzeniem modulacji układu nerwowego 5 i dzielą 
się na trzy podtypy, tj. nadmierną i obniżoną reaktyw-
ność oraz na tzw. poszukiwanie sensoryczne bodźców 
wzrokowych.

Przejawy nadreaktywności wzrokowej – unikania 
bodźców wzrokowych 
• Unikanie blasku słońca, błysków światła i  światła ja-

rzeniowego.
• Mrużenie, tarcie i  zamykanie oczu pod wpływem 

światła.
• Niechęć do luster i oglądania w nich własnego odbicia.
• Patrzenie przez małe dziurki, np. sito i przez szkło.
• Znacznie skrócony czas fiksakcji i uwagi wzrokowej. 
• Zamykanie oczu w momencie kiedy w kierunku dziec-

ka nadlatuje rzucona piłka.
• Brak wyczucia odległości. 
• Słaba tolerancja zmian rodzaju i natężenia światła.
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Przejawy podreaktywności i  poszukiwania bodź-
ców wzrokowych 
• Nienaturalnie rozszerzone źrenice.
• Niezauważanie zmian w otoczeniu.
• Lęk wysokości.
• Odmawianie zasłaniania oczu.
• Lęk przed ciemnymi pomieszczeniami. 
• Przesuwanie zabawek i małych przedmiotów po kra-

wędziach, np. mebli.
• Częste kołysanie się i domaganie się szybkiego ruchu.
• Zainteresowanie lustrami i błyszczącymi przedmiota-

mi.

Natomiast percepcja wzrokowa wg. Frostig to zdol-
ność do rozpoznawania, różnicowania i interpretowania 
bodźców wzrokowych. Zaczyna kształtować się już w ży-
ciu płodowym. Niekorzystny wpływ na rozwój percepcji 
wzrokowej ma konieczność leżenia matki w  czasie cią-
ży, ponieważ nie jest stymulowany jej układ przedsion-
kowy, a tym samym nienarodzonego dziecka. Natomiast 
po urodzeniu bardzo szybko bodziec poprzez kontekst 
nabiera dla niego znaczenia , np. reakcja na twarz mat-
ki, czyli osoby zaspakajającej jego potrzeby życiowe. 
U  dziecka wiedza na temat przestrzeni, tj. głębokości, 
rozległości i ich wzajemnych relacji musi zostać ukształ-
towana poprzez bodźce ze środowiska i aktywność sen-
somotoryczną. To to jest klucz do rozwoju percepcji 
wzrokowej, czyli integracji wiedzy zmysłowo-ruchowej 
połączonej z ważeniami wizualnymi.

Percepcja wzrokowa przebiega na trzech poziomach 
(Odowska-Szlachcic, Mierzejewska, 2013):
• wzrokowego spostrzegania znaków graficznych przez 

receptor czyli siatkówkę oka, 
• przetwarzania tych bodźców na impulsy nerwowe, 

które nerw wzrokowy przekazuje do mózgowej części 
analizatora wzrokowego (w płacie potylicznym),

• procesie analizy i  syntezy wzrokowej tj. wyodrębnia-
nia i rozpoznawania wrażeń wzrokowych poprzez roz-
mieszczenie ich w przestrzeni oraz percepcję kształtu.

Bodziec wzrokowy musi być określony w stosunku do 
położenia w przestrzeni, a także względem ruchu do in-
nych obiektów i patrzącego. 

Zaburzenia percepcji wzrokowej, mogą występować 
pomimo prawidłowej ostrości wzroku. Polegają na znie-
kształceniu odbieranego obrazu podczas integracji wra-
żeń wzrokowych w ośrodkach korowych mózgu (Ayres, 
2016, s. 86). 

6/  Odowska-Szlachcic, 2013, s.21-39; Odowska-Szlachcic , Mierzejewska, 2013

7/  Diadochokineza – zdolność do wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych, takich jak nawracanie i odwracanie ręki, otwieranie i za-
mykanie dłoni oraz szybkie przebieranie palcami. Ocenie podlega szybkość i płynność wykonywania tych ruchów.

8/  Odowska-Szlachcic, Mierzejewska, 2013, s.125-134

9/  Dostęp: 9.04. 2001 :https://www.practest.com.pl/frostig-test-rozwoju-percepcji-wzrokowej-frostig

Aspekty diagnozy i  terapii funkcji wzrokowych 
oraz percepcji wzrokowej 

Widzenie to więcej niż ostrość wzroku, to także funk-
cje wzrokowe, które można rozwijać i korygować. Tera-
pia funkcji wzrokowych 6 obejmuje:
• usprawnianie sensoryczno-motoryczne,
• stymulację kinestetyczno-przedsionkową,
• wygaszanie przetrwałych odruchów niemowlęcych,
• korekcję i/lub stymulację cech narządu wzroku.

Terapeuci SI w  diagnozie przetwarzania sensorycz-
nego podczas obserwacji klinicznej i  specjalistycznych 
testów oceniają m.in. podstawowe funkcje przedsion-
kowo-oczne i  ich integrację. Obejmują one ruchomość 
gałek ocznych oraz stronność oka i  ręki, orientacyjny 
ogólny zakres konwergencj, napięcie mięśniowe, diado-
chokinezę 7, ruchy posturalne w tle, koordynację oko-ru-
chową i percepcję wzrokową.

W oparciu o kompleksowe wyniki badań przetwarza-
nia sensorycznego opracowywany jest program terapii ze 
szczególnym uwzględnianiem wygaszania przetrwałych 
odruchów niemowlęcych oraz korekcji zaburzeń funk-
cjonowania układów przedsionkowego i wzrokowego. 

Przy wyraźnych problemach z szeroko rozumianym 
widzeniem, zwykle wymagane są dodatkowe badania 
uzupełniające, które przeprowadza okulista dziecięcy, 
terapeuta funkcji wzrokowych i/lub ortoptysta. 

Diagnoza funkcji wzrokowych obejmuje 8: pomiar 
zakresu konwergencji i  akomodacji, ocenę ruchomości 
gałek ocznych we wszystkich kierunkach, badanie zeza 
ukrytego, pola widzenia, widzenia przestrzennego, róż-
nicowania kolorów i poziomu kontrastu oraz przesiewo-
wej oceny ostrości widzenia. W niektórych przypadkach 
dziecko będzie wymagało specjalistycznej terapii cech 
narządu wzroku, rehabilitacji ortoptycznej ( w przypad-
ku zeza, niedowidzenia czy niskiego poziomu widzenia 
obuocznego/przestrzennego), czy też korekcji ostrości 
wzroku lub leczenia okulistycznego.

Do oceny poziomu percepcji wzrokowej pod kątem 
dojrzałości szkolnej oraz zaburzeń motorycznych dla 
dzieci od 3 do 8 roku życia służy Test Rozwoju Percep-
cji Wzrokowej Frostig 9 . Składa się on z pięciu podtestów 
badających koordynację wzrokowo-ruchową, spostrze-
ganie figury i tła, stałość kształtu, położenie figur i sto-
sunki przestrzenne. 

Do terapii służy Pogram rozwijający percepcję wzro-
kową M. Frostig i D. Horne 

 (Wzory i obrazki, 1987) , który został podzielony na 
trzy poziomy i składa się z trzech podręczników oraz ze-
szytów do ćwiczeń.
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Na zakończenie

Interesujące fakty dotyczące wzroku 
„Język oczu nie potrzebuje słownika jest rozumiany na 

całym świecie” R. Waldo Emerson 10.

• Oczy są drugim, po mózgu najbardziej skomplikowa-
nym narządem ciała ludzkiego oraz jedynym prze-
zroczystym narządem, który umożliwia bezpośredni 
wgląd w stan tkanek, nerwów i naczyń krwionośnych.

• Tkanka tęczówki oka ma powiązanie z systemem ner-
wowym całego ciała.

Wzór tęczówki oka dla jest złożony i niepowtarzalny. 
Niezmieniony pozostaje do śmierci. Jej faktura i  kolor 
określone są genetycznie (stąd rodzinne podobieństwo 
oczu). W USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii identyfika-
cję osób przeprowadza się za pomocą systemów biome-
trycznych na podst. tęczówki oka (poprzez porównanie 
z wcześniej zapisanym wzorcem ).
• Spojrzeniem wyrażamy uczucia bezpośrednio lub 

skrycie: szukamy kontaktu wzrokowego lub go unika-
my.

• Dzieci i  zwierzęta czytają z  oczu instynktownie; od-
czuwają przyjazne lub wrogie nastawienie oraz swobo-
dę, napięcie, prawdę i fałsz.

• Dla dzieci kontakt wzrokowy jest zwykle ważniejszy, 
niż werbalny.

• Kobiety zręczniej i  częściej korzystają z  języka oczu, 
niż mężczyźni.

• Oczy odgrywają rolę w wykrywaniu kłamstw. Powo-
dują widoczne napięcia w gałce ocznej. Wypowiedzia-
na nieprawda powoduje na moment obniżenie ostro-
ści wzroku, co można to zaobserwować przy pomocy 
wziernika okulistycznego.

Źródło:
• Richard M. (2020) .Czego oczy nie widzą, Poznań: Wy-

dawnictwo Poznańskie
• Magazyn Focus nr 9/2003; 3/2018; 2/2021
• Dostęp: 12.04.2021 https://www.focus.pl/tag/wzrok

Druga część artykułu będzie zawierała charakterysty-
kę funkcji wzrokowych i percepcji wzrokowej wraz z ko-
mentarzem, omówienie nietypowych wzorców zachowań, 
a  także ćwiczenia stymulacji wzroku, które można włą-
czać w terapię integracji sensorycznej. 
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Mózg nie jest trwałą strukturą, niezmieniającym się 
organem ludzkiego ciała. Jest żywą tkanką nieustannie 
kształtowaną przez doświadczenia, z których każde po-
zostawia trwałe ślady w obwodach nerwowych. Badania 
neurobiologów dowodzą, że mózg jest najbardziej po-
datny na reorganizację, gdy jest młody, a  zatem okres 
wczesnego dzieciństwa jest czasem, na który szczegól-
ną uwagę powinni zwrócić dorośli: rodzice, nauczycie-
le, specjaliści, terapeuci, ponieważ, jak wskazuję liczne 
badania prowadzone od kilkudziesięciu lat, środowi-
sko, w którym rozwija się dziecko, ma ogromny wpływ 
na efektywność tego rozwoju. Co zatem dorośli powinni 
wiedzieć o mózgu dziecka w pierwszych latach życia, by 
projektować przestrzeń służącą optymalnemu rozwojo-
wi dziecka? Na to pytanie odpowiada w książce Co tam 
się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pię-
ciu latach życia Lise Eliot – neurobiolog z Chicago Me-
dical School, mama trojga dzieci. Badaczka podkreśla, 
że w  ostatnim czasie neurobiologia poczyniła ogrom-
ne postępy i dzięki nowoczesnym technikom można za-
glądać do żywego mózgu i obserwować go w działaniu. 
Jednak badanie niemowląt nie jest prostą sprawą z uwa-
gi na ich niechęć do współpracy ze specjalistami (wiercą 
się, wierzgają, płaczą albo zasypiają), dlatego naukowcy 
opracowali inne sposoby sondowania pojawiających się 
dopiero u maluchów zdolności sensorycznych, emocjo-
nalnych, poznawczych. Jedną z  nieinwazyjnych metod 
mierzenia aktywności mózgu u dzieci jest wykorzystanie 
sieci ok. sześćdziesięciu elektrod, które umieszcza się na 
głowie dziecka i które pozwalają na uzyskanie precyzyj-
niejszych informacji niż tradycyjna encefalografia (me-
toda polegająca na odpowiednim umieszczeniu na po-
wierzchni skóry czaszki elektrod rejestrujących zmiany 
potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pocho-
dzące od aktywności neuronów kory mózgowej) i po od-
powiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis nazy-
wany elektroencefalogramem.

Zdaniem Lise Eliot Mózg jest bez wątpienia naszym 
najbardziej fascynującym narządem. Na kształtowanie 

pomarszczonego wszechświata, który znajduje się w gło-
wie każdego dziecka, a zatem na formowanie jego osobo-
wości ogromny wpływ mają rodzice, nauczyciele i społe-
czeństwo. Naszym obowiązkiem jest dopomóc dzieciom, 
by ich mózgi rozwinęły się jak najlepiej. 

Należy mieć na uwadze, że mimo iż mózg dziecka 
jest mały, nie oznacza to, że jest on miniaturową wer-
sją mózgu dorosłego. Gdy dziecko przychodzi na świat, 
rdzeń kręgowy i  pień mózgu, odpowiadające za pod-
stawowe funkcje życiowe, takie jak przetrwanie, wzrost 
i nawiązanie więzi z bliskimi, są prawie całkowicie roz-
winięte. Najmniej rozwiniętym obszarem w  momencie 
narodzin jest kora, której intensywny rozwój następuje 
w pierwszych latach rozwoju dziecka, dzięki czemu na-
bywa ono coraz więcej nowych umiejętności oraz staje 
się coraz bardziej świadome swojego istnienia. Z uwagi 
na to, że mózg rozwija się zgodnie z programem gene-
tycznym, a zatem od dolnej części mózgowia ku górze, 
w miarę rozwoju dziecka kontrolę nad jego życiem psy-
chicznym przejmują obszary umieszczone w  wyższych 
partiach mózgu, takie jak biorące udział w kierowaniu 
ruchami móżdżek i zwoje podstawy, zawiadujący emo-
cjami i  pamięcią układ limbiczny oraz kora mózgowa 
stanowiąca ośrodek dowolnych zachowań, świadomych 
przeżyć i zdolności racjonalnych. 

Mózg ludzki zbudowany jest z ok. 85 miliardów neu-
ronów – komórek nerwowych, w  których wnętrzu in-
formacja przekazywana jest za pomocą wyładowań 
elektrycznych – krótkich impulsów nazywanych poten-
cjałami czynnościowymi. Do kolejnego neuronu infor-
macja ta dociera poprzez szczelinę synaptyczną, do czego 
potrzebne są neuroprzekaźniki uwalniane z zakończenia 
presympatycznego aksonu stanowiącego część neuronu 
i zwanego pniem neuronu. Oprócz neuronów w układzie 
nerwowym znajdują się również komórki glejowe zapew-
niające neuronom podbudowę strukturalną, pełniące 
wobec nich funkcje odżywcze oraz pośredniczące w wy-

Adriana Kloskowska

Neurobiologiczne podstawy rozwoju małego 
dziecka czyli co dorośli powinni wiedzieć 
o mózgu dziecka w pierwszych latach życia

dr, nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specjali-
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Impuls dla nauczycieli, mama nastolatki.
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mianie materii między krwią i  tkanką nerwową. Neu-
rony – podstawowe elementy budulcowe naszego mózgu 
– wykształcają się w przeważającej części w ciągu czte-
rech miesięcy życia płodowego, by przetrwać w większo-
ści przez całe życie. Neurony, jak twierdzą neurobiolo-
dzy, są ostatecznie zróżnicowane, co oznacza, że podział 
komórek, który prowadzi do ich powstania, jest ostatnim 
podziałem, w związku z czym zmiany zachodzące w mó-
zgu, w przeciwieństwie do zmian zachodzących w tkan-
kach, są zmianami trwałymi, a  ich łagodzenie wymaga 
zastosowania specjalnych strategii. Mimo iż w połowie 
ciąży większość neuronów znajduje się już na swoim 
miejscu, nie mogą one podejmować żadnej aktywności. 
Konieczne jest bowiem uruchomienie potencjału komu-
nikacyjnego między komórkami nerwowymi, do cze-
go niezbędne są synapsy – miejsca, w których neurony 
komunikują się ze sobą, a które tworzone są przez cały 
okres ciąży i  po urodzeniu się dziecka, a  zatem jest to 
proces długotrwały. Po urodzeniu się dziecka gwałtowa-
nie wzrasta liczba dendrytów i synaps, co skutkuje gru-
bieniem kory i coraz większą złożonością jej obwodów. 
Ilość neuronów i synaps wprawia nas w zdumienie, ale 
jeszcze większy podziw budzi to, jak działa mózg czyli co 
powoduje, że neurony i synapsy wiedzą, co robić.

Mózg jest tajemniczym ludzkim organem powoli od-
krywanym, ale wciąż stanowiącym zagadkę, którą pró-
bują rozwiązać badacze różnych dyscyplin naukowych. 
Niewątpliwie na rozwój mózgu mają wpływ doświad-
czenia z okresu płodowego. Coraz więcej uwagi poświę-
ca się wpływom czynników prenatalnych na rozwijający 
się mózg, co pozwala zapobiegać negatywnym konse-
kwencjom takich zachowań, jak używanie w czasie cią-
ży alkoholu, nikotyny, narkotyków, leków, a także kofe-
iny, glutaminianu sodu, aspartamu, ołowiu czy innych 
substancji chemicznych, np. rozpuszczalniki organiczne, 
farby olejne, związki rtęci, metale ciężkie.  

Mózg jest organem stworzonym do uczenia się, co 
doskonale widać podczas nabywania przez dziecko ko-
lejnych umiejętności: chodzenia, mówienia, czytania, 
gry na instrumencie itp. Mózg przystosowuje się do oto-
czenia, w  którym przebywa dziecko, a  zatem jeśli śro-
dowisko jest bogate w  bodźce i  zapewnia różnorodne 
doświadczenia, rozwój dziecka przebiega optymalnie. 
Kształtując przestrzeń rozwojową, należy pamiętać, że 
to właśnie jakość pierwszych doświadczeń kształtuje 
rozwój mózgu w decydujący sposób i chociaż geny mają 
wpływ na rozwój każdego człowieka, to jako dorośli mo-
żemy znacząco wpłynąć na kształtowanie mózgów dzie-
ci poprzez zapewnienie im środowiska pozwalającego na 
wielozmysłowe poznawanie świata (Eliot, 1999).

Niezwykle ważne jest, by rodzice, nauczyciele i  te-
rapeuci posiadali wiedzę na temat umiejętności, jakie 
powinno mieć dziecko w danym okresie oraz by uważ-
nie obserwowali malucha, zwłaszcza w czasie najinten-
sywniejszego rozwoju, który przypada od narodzin do 

piątego roku życia. Pozwoli to na wczesne wykrycie 
ewentualnych trudności rozwojowych oraz na szybkie 
udzielenie dziecku wsparcia. Violet F. Mass podkreśla, 
iż dorośli w pierwszej kolejności powinni zwracać uwa-
gę na uśmiech dziecka, reagowanie na głos, utrzymy-
wanie równowagi, sięganie po zabawki, chwytanie ich 
i  puszczanie. Badaczka uważa, że warto eksperymen-
tować z  bodźcami oddziałującymi na twór siatkowa-
ty, który odgrywa kluczowa rolę w procesie uczenia się: 
odbiera stymulację, pobudza korę mózgową, interpretu-
jącą otrzymane informacje. Układ siatkowaty reaguje na 
wszystkie bodźce sensoryczne: dotykowe, propriocep-
tywne, temperaturowe, słuchowe, wzrokowe, zapachowe, 
smakowe, grawitacyjne, a  także odpowiada za odruchy 
obronne i  napięcie mięśniowe. Ważne, by obserwować 
dziecko i wprowadzać tyle zmian, ile potrzeba, by utrzy-
mać czujność i uwagę. Należy uwzględniać, że do ukła-
du siatkowatego napływają również informacje z  ukła-
du przedsionkowego odpowiedzialnego za utrzymanie 
prawidłowego poziomu pobudzenia i równowagi układu 
nerwowego. Wiedza ta jest niezwykle istotna z uwagi na 
zależności między funkcjonowaniem zmysłu równowa-
gi a umiejętnościami w czytaniu i posługiwaniu się ję-
zykiem, o czym pisała dr A. Jean Ayres prawie pół wie-
ku temu. Ponadto problemy związane z  zaburzeniami 
układu przedsionkowego mogą objawiać się niewielkimi 
przejawami nieprzestrzegania zasad czy subtelnymi de-
ficytami w  zakresie procesów nabywania umiejętności 
i często nie są odczytywane jako trudności mające pod-
łoże neurofizjologiczne, lecz emocjonalne.

Niezwykle ważną rolę w  rozwoju odgrywa dotyk. 
Bodźce dotykowe docierają do mózgu poprzez receptory, 
które znajdują się w skórze, a obszary czuciowe sąsiadu-
ją z korą somatosensoryczną (czuciowo-ruchową), biorą-
cą udział w  przetwarzaniu doznań ciepła i  zimna oraz 
bólu i czucia głębokiego. Bodźce dotykowe mają kluczo-
wy wpływ na czucie pierwotne i dyskryminacyjne oraz 
na aktywność motoryczną. Ayres i inni badacze podkre-
ślają, że stopień integracji układu dotykowego jest do-
brym wskaźnikiem poziomu integracji sensorycznej ca-
łego organizmu, a dostarczanie mózgowi odpowiedniej 
ilości bodźców dotykowych pozwala na utrzymanie mó-
zgu w dobrej kondycji (Maas, 2016).

Dla prawidłowego rozwoju dziecka bardzo ważny jest 
ruch, który jest wynikiem współdziałania wielu układów 
ludzkiego organizmu ze środowiskiem i  może być wy-
konywany zarówno dzięki czynnikom wrodzonym, jak 
i  dzięki prawidłowej budowie i  odpowiedniemu funk-
cjonowaniu układu nerwowego odbierającego bodźce 
i  przekazującego je do narządów wykonawczych. Wy-
konanie ruchu dowolnego, w przeciwieństwie do ruchu 
wyzwalanego na drodze odruchowej, wymaga kontroli 
motorycznej, a zapamiętywanie wykonywanych ruchów 
wiąże się z pamięcią motoryczną. Dziecko pierwsze ru-
chy wykonuje już ok. 6-7 tygodnia ciąży, za co odpowie-
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dzialny jest genetyczny program rozwoju. Jest to okres, 
w  którym rozpoczyna aktywność główny generator 
wzorców ruchowych. 9-12 tydzień ciąży to czas pojawia-
nia się globalnych wzorców ruchowych utrzymujących 
się przez okres płodowy, a następnie w efekcie aktywno-
ści w odpowiedzi na bodźce, przekształcanych w ruchy 
dowolne. Obecne możliwości aparatury medycznej po-
zwalają na poszerzanie wiedzy z zakresu rozwoju dziec-
ka już od okresu płodowego, i tak na przykład Hollander 
odkrył dzięki badaniom ultrasonograficznym, że ruchy 
płodów są podobne do ruchów astronautów na Księży-
cu, co spowodowane jest przez wody płodowe zwalniają-
ce tempo wykonywania ruchów. 

Na temat rozwoju ruchowego wypowiadało się wie-
lu badaczy, między innymi Jean Piaget, którego zdaniem 
w okresie sensoryczno-motorycznym niemowlę uczy się 
i  poznaje otaczający je świat w  odpowiedzi na bodźce 
płynące ze środowiska. Jest to czas powstawania pierw-
szych symboli reprezentacyjnych. W kolejnym stadium 
dziecko posługuje się już słowami i obrazami umysłowy-
mi czyli symbolami, które pozwalają rozumieć zjawiska 
zachodzące w otaczającym je środowisku. Stadium ope-
racji konkretnych to czas, w którym rozwija się myślenie 
konkretne i  logiczne, a  także manipulacja symbolami, 
a etap operacji formalnych związany jest z działaniami 
umysłowymi opartymi na pojęciach abstrakcyjnych i na 
logicznym myśleniu. Piaget podkreślał związek między 
aspektem biologicznym czyli rozwojem czynności zmy-
słowo-ruchowych a aspektem psychologicznym – myśle-
niem oraz dostrzegał, że czynności wyższych struktur 
układu nerwowego dojrzewają pod wpływem bodźców 
zmysłowych i emocjonalnych.

Obecnie najdokładniejszą techniką umożliwiającą 
wczesną diagnozę rozwoju ruchowego dziecka jest me-
toda obserwacji i oceny zaproponowana przez Prechtla 
i jego współpracowników, którzy skupili się na wykony-
wanych przez dzieci od narodzin do 6-9 tygodnia życia, 
ruchach wijących. Ich zdaniem jeśli na etapie życia pło-
dowego dziecko wykazuje nieprawidłowe globalne wzor-
ce ruchów, można podejrzewać uszkodzenie obwodowe-
go układu nerwowego (Borkowska, 2012).

Wiedza na temat funkcjonowania mózgu, a także na 
temat anomalii w  jego funkcjonowaniu ułatwia zrozu-
mienie podstawy neuronalnej ludzkiego zachowania. 
(Ayres, 2018). Im więcej wiemy o  ludzkim mózgu, tym 
lepiej rozumiemy siebie i  drugiego człowieka, dlatego 
mając na uwadze dobro dzieci, warto poznawać ten naj-
bardziej niezwykły organ ludzkiego ciała.
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Już w łonie matki słyszymy miarowe, rytmiczne bicie serca 
matki, stłumione dźwięki dochodzące ze świata zewnętrznego. 
Noworodek jest istotą w pełni sensoryczną.

W miarę rozwoju dziecka wzrasta jego umiejętność reago-
wania na komunikaty sensoryczne. Dziecko słyszy dźwięki, wi-
dzi inne osoby, dostrzega ruch, czuje zapachy, a w ten sposób 
poznaje otaczający je świat, odkrywając go zmysłami. Im star-
sze dziecko, tym sprawniej reaguje na komunikaty, a podejmu-
jąc kolejne wyzwania, np. wspinając się na drzewa, jeżdżąc na 
rowerze, rzucając piłką do kosza, w  coraz szerszym zakresie 
sprawdza, jak działają jego układy sensoryczne.

Każdy zmysł ma w  mózgu oddzielną reprezentację, ale 
z  uwagi na to, że w  świecie realnym występują kompozycje 
bodźców, a  zatem życie jest doznaniem multisensorycznym, 
niezwykle ważne jest współdziałanie zmysłów. Na przykład 
gdy słuchamy muzyki zaangażowany jest nie tylko zmysł słu-
chu, ale również aparat przedsionkowy anatomicznie połączo-
ny ze ślimakiem, a  także receptory dotykowe, które odbierają 
wibracje, oddziałując również na zmysł interoceptywny – wia-
domo bowiem, że muzyka o szybkim rytmie zwiększa ciśnienie 
krwi, przyspiesza tętno i oddychanie, zaś wolna muzyka obniża 
ciśnienie oraz spowalnia tętno i oddychanie. Otaczające dziec-
ko środowisko przedszkolne i szkolne oddziałuje więc na każdy 
układ zmysłów:
dotyk – gdy dotyka ołówka, bierze za rękę inne dziecko, ubie-

ra czapkę, bawi się różnymi przedmiotami, przekłada kartki 
w książce;

dźwięk – gdy słucha, co mówią inni uczniowie lub co mówi na-
uczyciel;

wzrok – gdy pisze, rysuje, odwzorowuje coś z tablicy, śledzi ruch;
smak – gdy zjada bułkę, pije sok;
zmysł proprioceptywny – gdy podnosi rzeczy o różnej wielko-

ści, niesie torbę / plecak;
zmysł przedsionkowy – gdy idzie, zatrzymuje się i znowu idzie, 

schyla się, 
zmysł interoceptywny – gdy odczuwa wewnętrzny stan swoje-

go ciała.
Reakcja na bodźce zależy od progu pobudzenia zmysłowe-

go, który oznacza stopień wrażliwości na potencjalnie irytujące 
bodźce, takie jak głośny dźwięk, nieznana konsystencja, inten-
sywny smak, jaskrawe światło (Biel, 2017).

Do ludzkiego organizmu dociera nieustannie ogromna ilość 
informacji zmysłowych, zarówno zewnętrznych, jak i tych, któ-
re pochodzą z naszego ciała. Jeśli bez zakłóceń trafiają one do 
mózgu, integrując się z  informacjami sensorycznymi pocho-
dzącymi z innych układów i możemy odpowiednio reagować. 
I  tak receptory wzroku odbierają kolor, światło, ruch, prze-
kształcając je w komunikaty, które trafiają do kory wzrokowej, 
receptory słuchu odbierają fale dźwiękowe, a następnie przetwa-
rzają je w komunikaty trafiające do kory słuchowej. Integracja 
tych dwóch układów pozwala usłyszeć inną osobę, zobaczyć ją, 
a także odwrócić ku niej głowę, ponieważ aktywowany zosta-
je również układ przedsionkowy. Reakcje te, zwane reakcjami 
adaptacyjnymi, stanowią podstawę prawidłowego funkcjono-
wania człowieka. 

Jean Ayres – psycholog, pedagog specjalny, terapeutka za-
jęciowa, twórczyni metody integracji sensorycznej, która przez 
wiele lat pracowała z dziećmi z trudnościami w planowaniu ru-
chu, uczeniu się, ze znacznymi opóźnieniami rozwojowym, de-
finiowała integrację sensoryczną jako proces polegający na tym, 
że mózg po otrzymaniu ze wszystkich systemów zmysłowych 
informacji identyfikuje je, przekształca i integruje ze sobą oraz 
z wcześniejszymi doświadczeniami tak, aby mogły być one wy-
korzystywane w celowym działaniu. Wykazała ona znaczenie 
trzech podstawowych, najwcześniej dojrzewających systemów 
zmysłowych, w procesie prawidłowego rozwoju dziecka: system 
dotykowy, system czucia głębokiego tzw. propriocepcja (czucie 
własnego ciała), układ przedsionkowy, zwany zmysłem równo-
wagi.

Zdaniem Ayers to od właściwej stymulacji przez bodźce do-
tykowe i przedsionkowo-proprioceptywne zależy kształtowanie 
się procesów percepcji wzrokowej i słuchowej oraz koordynacji 
(Odowska-Szlachcic, 2013).

Większość ludzi bez trudności przystosowuje się do nie-
ustannego otrzymywania bodźców z różnych zmysłów, co sta-
nowi podstawę procesu integracji sensorycznej. By zrozumieć 
złożony proces integracji, warto przyjrzeć się, jak działają po-
szczególne zmysły, zarówno te, dzięki którym odbieramy infor-
macje z otoczenia czyli zmysły: dotyku, smaku, słuchu, wzro-
ku, węchu, jak i wewnętrzne układy zmysłowe informujące nas 
o tym, jak się czujemy, do których należą układy: propriocep-
tywny, przedsionkowy, interoceptywny. 

Adriana Kloskowska

Zintegrowany mózg czyli rola stymulacji 
sensorycznej w rozwoju dziecka

dr, nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specja-
lista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ukończyła kurs I-go 
stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej, wykładowca akade-
micki, doradca zawodowy i coach kariery, szkoleniowiec w Impuls do 
Rozwoju, autorka licznych artykułów, pasjonatka ludzkiego mózgu, 
prowadzi na FB stronę Impuls do rozwoju edukacji oraz grupę Impuls 
dla nauczycieli, mama nastolatki.

Dziecko bogate to dziecko bogate w doświadczenia, 
wielomodalne, wielozmysłowe poznawanie świata.

Gerald Huther



38

Nie tylko dla specjalistów 

Pierwszym z rozwijanych przez człowieka układów senso-
rycznych jest dotyk, który małe dzieci poznają, gdy są brane na 
ręce i przytulane. Bodźce dotykowe docierają do mózgu za po-
średnictwem receptorów znajdujących się w  skórze. Człowiek 
wyczuwa: lekki dotyk, taki jak muskanie twarzy przez wiatr; 
głęboki ucisk, na przykład podczas masażu; wibracje, któ-
re są rytmicznym przekazem dotykowym, zwykle odczuwa-
nym jako bardzo przyjemny; odbiór temperatury odbywający 
się przez termoreceptory obecne w skórze, mięśniach szkieleto-
wych i  innych częściach ciała; wrażenie bólu odbierane przez 
nocyceptory, których zadaniem jest informować mózg o urazie. 
Zmysł dotyku oddziałuje na wiele obszarów mózgu, wywiera 
wpływ na inne układy sensoryczne oraz na motorykę. 

Zdaniem Ayres stopień integracji układu dotykowego jest 
dobrym wskaźnikiem poziomu integracji sensorycznej całe-
go organizmu, a utrzymanie mózgu w dobrej formie wymaga 
dostarczanie odpowiedniej ilości bodźców dotykowych. War-
to o  to dbać zwłaszcza w  wypadku dzieci, których mózg jest 
bardzo plastyczny, a zatem gotowy do reorganizacji. Im więcej 
działań podejmowanych przez dzieci związanych będzie z po-
budzaniem zmysłu dotyku, tym lepsze będzie kształtowanie 
planowania motorycznego, tak zwanej praksji, umiejętności 
wyobrażenia sobie i wykonania wcześniej niećwiczonej czyn-
ności. By kształtować zdolność odpowiedniego reagowania ru-
chem, powinniśmy już od narodzin dostarczać dzieciom bodź-
ców dotykowych. Doświadczenia ruchowe pozwalają bowiem 
tworzyć wspomnienia, z których można skorzystać, gdy trzeba 
powtórzyć podobne wzorce ruchowe, a to pozwala wykonywać 
te same czynności w różnych sytuacjach. Ponadto na podstawie 
wcześniejszych planów motorycznych możliwe jest tworzenie 
coraz bardziej rozbudowanych czynności. Dotykając, odbiera-
my od naszego ciała informacje zwrotne na temat jego poło-
żenia względem przedmiotów, co pozwala nam monitorować 
ruchy, a tym samym dostosowywać je do tego, co się stanie. Do-
świadczanie poprzez dotyk otwiera zatem drogę do wykonywa-
nia wielu czynności, takich jak nawlekanie igły czy gra w piłkę, 
a także malowanie, lepienie czy pisanie czyli czynności określa-
nych mianem umiejętności szkolnych.

Z  licznymi neuronami motorycznymi oraz z  wszystkimi 
układami sensorycznymi łączy się niezwykle ważny dla proce-
sów uczenia się kompleks włókiem nerwowych zwany tworem 
siatkowatym, który przekazuje informacje o  bodźcach senso-
rycznych oddziałujących na organizm do odpowiednich obsza-
rów centralnego układu nerwowego, pobudzając organizm do 
działania i  przygotowując do procesu uczenia się. Stymulo-
wanie układu siatkowatego podczas działań terapeutycznych 
w przypadku problemów z koncentracją i uważnością, polega 
na wykonywaniu ćwiczeń oddziałujących na zmysł tempera-
tury i dotyku, angażujących stawy i mięśnie oraz dostarczają-
cych stymulacji wzrokowej, słuchowej, smakowej i zapachowej. 
Do układu siatkowatego trafiają również dane z układu przed-
sionkowego, którego niedostateczna aktywność wiąże się z bra-
kiem skupienia i hiperaktywnością. Niezwykle ważne jest zatem 
takie organizowanie czasu dzieciom, by korzystały z hamaków, 
huśtawek, deskorolek, przyrządów do skakania, obracania się, 
poruszania się na boki oraz do przodu, a  tym samym wspo-
magały rozwój zmysłu równowagi i zapobiegały często subtel-
nym i trudno uchwytnym problemom w zachowaniu i rozwoju 
umiejętności szkolnych (Maas, 2016). Ponadto zdaniem Ayres 

to właśnie układ przedsionkowy przygotowuje do działania cały 
układ nerwowy, zbierając informacje z innych układów senso-
rycznych, dlatego w konsekwencji zaburzeń jego funkcjonowa-
nia, wiele dzieci ma trudności w zakresie płynnych ruchów ga-
łek ocznych i szybkiego ogniskowania wzroku. Ma to wpływ na 
koordynację ręka-oko, a zatem przejawia się trudnościami w pi-
saniu i rysowaniu, a także trudnościami w czytaniu, ponieważ 
zamiast płynnych ruchów gałek ocznych, występuje przeska-
kiwanie wzrokiem, co utrudnia odczytywanie tekstu, a  co za 
tym idzie jego rozumienie. Należy wówczas wspomagać dziec-
ko używaniem linijki czy palca podczas czytania, skupianiem 
wzroku na przedmiocie, np. na piłce podczas zajęć wychowania 
fizycznego, a także wzmacniać odruchy posturalne, co zdaniem 
badaczy poprawia kontrolę mięśni gałek ocznych. Wskazane są 
zatem takie ćwiczenia, jak na przykład leżenie w pozycji wypro-
stowanej na plecach lub na brzuchu podczas ćwiczeń na desko-
rolce, a przez to wzmacnianie percepcji wzrokową w procesie in-
tegracji sensorycznej.

Mózg odbierając, interpretując i  przetwarzając bodźce, 
funkcjonuje jako całość, a  zatem by pojawiła się reakcja ada-
ptacyjna, czyli żeby na przykład szybko wycofać rękę, gdy do-
tknie się gorącej powierzchni, zmysły muszą ze sobą współ-
pracować. Jeśli ta współpraca jest zaburzona, człowiek nie jest 
w stanie sprostać wybranym czynnościom dnia codziennego. 
Dzieje się to w różnym stopniu. Niekiedy zaburzenia nieznacz-
nie utrudniają funkcjonowanie, innym razem uniemożliwiają 
wręcz samodzielne funkcjonowanie. Badania wskazują, że 15-
45% populacji ma różne niezdiagnozowane dysfunkcje, które 
utrudniają naukę w szkole i  zdobywanie umiejętności rucho-
wych, a także przejawiają się w tak zwanych problemach emo-
cjonalnych i behawioralnych (Maas, 2016). Oznacza to, że warto 
znać cechy charakterystyczne dysfunkcji układów zmysłowych, 
by obserwować, jak rozwijają się dzieci i  jeśli jest potrzeba, to 
w jak najmłodszym wieku rozpocząć wspomaganie ich rozwo-
ju, minimalizując tym samym skutki dezintegracji sensorycz-
nej, zarówno poznawcze, emocjonalne, jak i społeczne.

Cechy charakterystyczne dysfunkcji dotykowej

Dziecko nadreaktywne, unikające bodźców sensorycznych 
czyli nadwrażliwe dotykowo, ma trudności z biernym doty-
kiem czyli z byciem dotykanym, a zatem może:
• Reagować negatywnie lub emocjonalnie na delikatne wraże-

nia dotykowe, okazując lęk, wrogość lub agresję. 
• Cofać się przed lekkim dotykiem oraz drapać lub pocierać 

miejsca dotknięcia.
• Irytować się, gdy inne osoby są blisko niego, np. podczas usta-

wiania w szeregu.
• Reagować emocjonalnie, gdy ktoś zbliża się od tyłu lub kiedy 

dotyk jest poza polem jego widzenia, np. gdy czyjaś stopa mu-
śnie jego stopę pod stołem.

• Przejawiać reakcję „walcz lub uciekaj” po dotknięciu jego twa-
rzy i na przykład myć od razu twarz.

• Reagować emocjonalnie, gdy włosy na jego ciele (rękach, no-
gach, twarzy, plecach) są ułożone inaczej niż zazwyczaj czyli 
„wytarte w drugą stronę” np. po myciu lub przez wiatr.

• Reagować emocjonalnie, gdy włosy na głowie są inaczej uło-
żone niż zazwyczaj, np. po wizycie u fryzjera, po szczotkowa-
niu.



Nie tylko dla specjalistów 

39

• Reagować zbyt silnie na odczuwany ból fizyczny, robiąc duży 
problem np. z niewielkiego zadrapania.

• Reagować nieadekwatnie do bodźca, np. reakcja na kroplę 
deszczu taka, jak na kolec.

• Wyraźnie uciekać przed dotykiem u fryzjera, dentysty, lekarza.
• Sprawiać wrażenie usztywnionego, upartego, aroganckiego.
• Odrzucać pieszczoty, koleżeńskie poklepywania, odtrącać 

dotyk innych osób, zwłaszcza obcych.
• Rozpraszać się, zachowywać niespokojnie.
• Nie lubić pocałunków.
• Stanowczo sprzeciwiać się obcinaniu paznokci.
• Nie lubić niespodzianek.

To samo nadreaktywne dziecko, które unika bodźców sen-
sorycznych, może mieć również trudności z czynnym doty-
kiem, a zatem może:
• Nie chcieć myć zębów.
• Preferować określoną konsystencję pokarmów.
• Nie chcieć jeść posiłków ciepłych lub zimnych.
• Nie zgadzać się na kąpiel lub nalegać, by woda była bardzo cie-

pła lub bardzo zimna.
• Chodzić na palcach, aby zminimalizować kontakt z podło-

żem.
• Awanturować się o ubrania, np. szorstkie, sztywne tkaniny, 

kołnierzyki, czapki, szaliki, rękawiczki, gumki w pasie, szelki.
• Złościć się z powodu butów i skarpetek.
• Mieć potrzebę ciągłego dotykania określonych faktur.
• Unikać brudzącej zabawy z użyciem kleju, piasku, gliny itp.
• Stać nieruchomo lub poruszać się pod prąd w zadaniach gru-

powych.
• Nie radzić sobie z nawiązywaniem relacji.
• Mieć trudności w sytuacjach społecznych.

Dziecko podreaktywne, które ignoruje bodźce sensoryczne, 
może wykazywać nietypowe reakcje na bierny i czynny do-
tyk, a więc może:
• Nie zauważać dotyku, chyba że jest bardzo silny.
• Być nieświadome brudu na twarzy, szczególnie wokół ust 

i nosa, nie zauważać paproszków na twarzy.
• Nie zdawać sobie sprawy, że ma np. potargane włosy. 
• Nie zwracać uwagi na gorąco, zimno, zmianę temperatur.
• Reagować w niewielkim stopniu lub wcale na ból spowodo-

wany zadrapaniem, siniakami, skaleczeniem lub uderzeniem.
• Wymagać silnej stymulacji dotykowej, aby zaangażować się 

w toczące się wokół niego życie. 
• Ranić inne dzieci lub zwierzęta podczas zabawy, sprawiać 

wrażenie że nie ma z tego powodu wyrzutów sumienia, w rze-
czywistości jednak nie rozumieć bólu odczuwanego przez in-
nych.

Dziecko pragnące i szukające bodźców sensorycznych potrze-
buje dodatkowych bodźców dotykowych, zarówno biernych, 
jak i czynnych, a zatem może:
• Prosić, aby je łaskotać lub drapać po plecach.
• Czerpać radość z wibracji lub ruchu dostarczającego silnych 

doznań sensorycznych.
• Mieć potrzebę dotykania i czucia wszystkiego, co widzi, na 

przykład może wpadać na innych i  ich dotykać, przesuwać 
dłonią po meblach i ścianach. 

• Często zdejmować skarpety i buty.
• Sprawiać wrażenie, że czuje przymus dotykania lub chodze-

nia na boso po niektórych powierzchniach i fakturach, uwa-
żanych przez innych za niewygodne lub powodujące ból.

• Dążyć do wykonywania czynności, często długotrwałych, 
podczas których może się pobrudzić.

• Rzucać się na jedzenie, często wkładając za dużo pokarmu do 
ust.

Cechy charakterystyczne dysfunkcji przedsionkowej

Dziecko nadreaktywne, które przejawia nietolerancję rucho-
wą, może:
• Nie lubić zabawy na placu zabaw.
• Być ostrożne, poruszać się powoli, preferować aktywności sie-

dzące, wahać się przed podjęciem ryzyka.
• Sprawiać wrażenie niezdary.
• Wydawać się nieposłuszne i niechętne do współpracy.
• Odczuwać spory dyskomfort w windach, na schodach rucho-

mych.
• Domagać się ciągłego wsparcia fizycznego zaufanego dorosłe-

go.

Dziecko z niepewnością grawitacyjną może:
• Obawiać się upadku, nawet jeśli nie występuje realne zagro-

żenie.
• Mieć lęk wysokości nawet na lekko uniesionych powierzch-

niach.
• Bać się wchodzić po schodach i  schodzić z  nich, kurczowo 

trzymać się poręczy. 
• Czuć się zagrożone, kiedy jego głowa jest odwrócona, zwisa 

w dół lub jest odchylona jak na przykład podczas mycia wło-
sów nad umywalką.

• Mieć niską świadomość położenia własnych stawów i mięśni 
w przestrzeni oraz niski poziom propriocepcji i dyskrymina-
cji wzrokowej.

Dziecko podreaktywne na odczucia przedsionkowe oraz 
ignorujące bodźce sensoryczne może:
• Nie zauważać, że ktoś nim porusza lub sprzeciwiać się temu.
• Sprawiać wrażenie, że brakuje mu „wewnętrznej chęci” do ru-

chu.
• Kiedy zostanie wprawione w ruch, huśtać się długo bez od-

czuwania zawrotów głowy.
• Nie zauważać, że spada, nie reagować skutecznie, aby chro-

nić się przed upadkiem poprzez rozstawienie nóg i rozpostar-
cie rąk.

Dziecko szukające bodźców sensorycznych i  mające zwięk-
szoną tolerancję na ruch może:
• Odczuwać potrzebę ciągłego ruchu, aby mogło funkcjono-

wać. 
• Wielokrotnie i energicznie kręcić głową, kołysać się w przód 

i w tył, podskakiwać.
• Pragnąć intensywnych doznań ruchowych, takich jak odbija-

nie się od mebli, kręcenie się na krześle obrotowym, przyjmo-
wanie pozycji do góry nogami, kładzenie głowy na podłodze 
i obracanie ciała dookoła niej.

• Nie mieć zawrotów głowy nawet po szybkim wirowaniu.
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Dziecko wiotkie sensorycznie, z  czuciowo uwarunkowa-
nym zaburzeniem posturalnym, które wpływa na ruchy 
głową, utrzymanie równowagi, napięcie mięśniowe i koor-
dynację obustronną, może:
• Tracić równowagę, jeśli obie stopy nie stoją pewnie na pod-

łożu.
• Poruszać się w nieskoordynowany sposób.
• Mieć zbyt rozluźnione ciało i pozwolić jego częściom zwisać.
• Mieć wiotkie ciało, kiedy je podnosisz, kiedy unosisz jego 

ręce, aby pomóc mu się ubrać.
• Mieć trudności z utrzymaniem równowagi na równoważni.
• Osuwać się lub pokładać na krześle lub stole. 
• Woleć leżeć zamiast siedzieć prosto.
• Ciągle podpierać głowę ręką.
• Mieć trudności z jednoczesnym unoszeniem głowy, ramion 

i nóg podczas leżenia na brzuchu.
• Mocno/ luźno chwytać przedmioty.
• Słabo kontrolować regularne ruchy palców.
• Mieć słabą ogólną sprawność ruchową.
• W wieku 4, a nawet 5 lat nie określić, która ręka jest domi-

nująca.
• Unikać przekraczania linii środkowej.

Cechy charakterystyczne dysfunkcji proprioceptycznej

Dziecko nadreaktywne na bodźce proprioceptywne może:
• Woleć bezruch.
• Denerwować się biernym ruchem własnych kończyn.
• Irytować się, kiedy musi rozciągnąć lub napiąć mięśnie.
• Unikać zadań, które wymagają przeniesienia ciężaru ciała. 

np. skakania, podskakiwania, biegania, czołgania się, turla-
nia.

• Być wybredne w jedzeniu.

Dziecko podwrażliwe może:
• Mieć rozluźnione napięcie mięśniowe.
• Przyciskać łokcie do żeber podczas pisania lub ściskać ko-

lana podczas stania, żeby zrekompensować niskie napięcie 
mięśniowe.

• Łatwo niszczyć zabawki.

Dziecko szukające bodźców sensorycznych może:
• Umyślnie wpadać na przedmioty w swoim otoczeniu, np. 

skakać z wysoka, wchodzić innym ludziom w drogę.
• Tupać lub uderzać nogami, gdy idzie.
• Obijać pięty o podłogę lub krzesło.
• Lubić ciasno owijać się kocem.
• Lubić ciasno zapięte paski, zawiązane sznurowadła.
• Ciągle coś żuć, np. mankiety, sznurki od kaptura, ołówki, 

zabawki, gumę.
• Lubić ciągnące pokarmy.

Dziecko cierpiące na słabo rozwiniętą dyskryminację, za-
burzenia posturalne i dyspraksję, może:
• Mieć trudności z planowaniem i wykonywaniem ruchu.
• Mieć trudności z  odpowiednim ułożeniem ciała np. przy 

ubieraniu się.
• Okazywać strach przed poruszaniem się w przestrzeni.

Cechy charakterystyczne dysfunkcji wzrokowej

Dziecko z  zaburzonymi podstawowymi umiejętnościami 
wzrokowymi może:
• Odczuwać bóle głowy.
• Mieć nadwerężony wzrok, piekące, swędzące, zaczerwienio-

ne oczy.
• Trzeć oczy lub je mrużyć.
• Widzieć podwójnie.
• Narzekać, że słowa „tańczą” na kartce.
• Trzymać książkę zbyt blisko oczu.
• Mieć trudności z  przenoszeniem wzroku z  przedmiotu na 

przedmiot.
• Często się gubić podczas czytania.
• Omijać liczby, litery, słowa.
• Mieć trudności z odnalezieniem się w tekście.

Dziecko ze słabo rozwiniętą dyskryminacją wzrokową może:
• Mieć trudności z  widzeniem trójwymiarowym (postrzega-

niem głębi).
• Zdawać się przytłoczone poruszającymi się przedmiotami lub 

ludźmi, ponieważ trudno oddzielić to, co się rusza od tego, co 
się nie rusza.

• Mieć trudności z oceną względnych odległości między obiek-
tami.

• Nie rozumieć pojęcia: góra – dół, do przodu – do tyłu, przed – 
po, pierwszy – drugi.

• Z trudem radzić sobie z uprawianiem sportów zespołowych, 
które wymagają świadomości własnej pozycji zajmowanej na 
korcie lub boisku oraz pozycji i ruchów pozostałych członków 
zespołu.

• Nie zauważać podobieństw i różnic między obrazami, słowa-
mi, symbolami, przedmiotami oraz mieć trudności z odróż-
nianiem cech przedmiotów.

• Ciągle mylić podobne początki lub końce słów, np. brzask – 
trzask, grypa – grupa, wiosna – wiosło.

• Mieć trudności z wykonywaniem zadań, które dotyczą roz-
miaru liter, zachowywania odstępu między słowami w wersie, 
układami liczb w porządku.

•  Nie dostrzegać różnicy między przedmiotami znajdujący-
mi się na pierwszym planie a tymi w tle, co jest umiejętnością 
niezbędną, by rozróżniać słowa na stronie lub twarze w tłu-
mie (wzrokowe różnicowanie figura – podłoże).

• Nie być w stanie ujrzeć w myślach przedmiotów i  ludzi lub 
tworzyć w głowie scenariuszy, wyobrażać sobie tego, co czyta 
lub słyszy, lub odnosić obrazów i słów do „prawdziwych rze-
czy” (wizualizacja).

• Mieć trudności z opisywaniem myśli i czynów, zarówno ust-
nie, jak i pisemnie.

• Nie radzić sobie z zapamiętywaniem tego, co właśnie zrobiło 
lub zobaczyło wcześniej danego dnia.

Dziecko z  nierozwiniętymi umiejętnościami wzrokowo-
-motorycznymi może:
• Nie mieć dobrze rozwiniętej koordynacji oko-ręka niezbęd-

nej do tego, by się ubierać, pisać, manipulować zabawkami 
i narzędziami.

• Nie umieć wodzić oczami za ruchem rąk, co jest potrzebne 
do dokładnego umiejscowienia rysunków i słów na stronie.
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• Nie potrafić kolorować bez wyjeżdżania poza linie, pisać 
koślawe litery, nie zachowywać odpowiednich odstępów 
między literami i słowami.

• Mieć trudności z wykonywaniem precyzyjnych zadań do-
tyczących relacji przestrzennych, takich jak układanie puz-
zli, cięcie wzdłuż linii.

• Mieć niedostatecznie rozwiniętą koordynację oko-stopa 
i trudności z wchodzeniem po schodach lub kopaniem pił-
ki.

• Mieć słabo rozwinięte ogólne umiejętności ruchowe.
• Mieć trudności z ćwiczeniami rytmicznymi.
• Mieć słabą koordynację i poczucie równowagi.
• Wycofywać się za aktywności grupowych.

Cechy charakterystyczne dysfunkcji słuchowej

Dziecko mające trudności z modulowaniem odczuć słucho-
wych może:
• Być zaniepokojone, kiedy słyszy hałas, w  tym również 

dźwięk głosu.
• Być zaniepokojone, kiedy słyszy nagły hałas, np. grzmot, 

alarm pożarowy, syrenę lub pękający balon.
• Być zaniepokojone, kiedy słyszy brzęczące lub metalicz-

ne dźwięki, np. dobiegające z ksylofonu lub pobrzękiwanie 
sztućców.

• Być zaniepokojone, kiedy słyszy wysokie dźwięki, np. wy-
dobywające się z gwizdków lub skrzypiec, dźwięk sopranu, 
zgrzytanie kredy.

• Być zaniepokojone, kiedy słyszy dźwięki, które nie prze-
szkadzają innym ludziom, takie jak spłukiwanie toalety, de-
likatna muzyka w tle.

Dziecko ze słabo rozwiniętą dyskryminacją słuchową może:
• Sprawiać wrażenie, że nie wie, skąd dochodzą dźwięki, lub 

rozglądać się dookoła, żeby znaleźć źródło dźwięku.
• Nie potrafić dobrze rozróżniać poszczególnych dźwięków, 

takich jak głosy lub odgłos przejeżdżającego samochodu.
• Mieć trudności ze śledzeniem dźwięku w otoczeniu, np. od-

głosu kroków.
• Mieć trudności z przypominaniem sobie i powtarzaniem 

słów, wyrażeń, rozmów, tekstów piosenek lub instrukcji 
oraz nawiązywaniem do nich zarówno natychmiast (pa-
mięć bezpośrednia) jak i później (pamięć odroczona).

• Mieć trudności z  rozróżnianiem dźwięków, np. bliskiego 
i dalekiego odgłosu dudnienia, zagniewanego i przyjemne-
go głosu, niskiego i wysokiego tonu.

• Nie być w  stanie się skoncentrować lub utrzymać uwagi 
na głosie, rozmowie, opowieści lub dźwięku tak, aby inne 
dźwięki go nie rozpraszały.

• Mieć trudności z kojarzeniem nowych dźwięków z już zna-
nymi lub symboli odbieranych wzrokowo (liter, cyfr, nut) 
z przypisanymi dźwiękami.

• Mieć trudności ze słuchaniem lub czytaniem: dowcipów, 
mówionych zadań matematycznych, definicji haseł krzy-
żówkowych lub dyskusji, oraz rozumieniem, w jaki sposób 
wszystkie informacje się ze sobą wiążą.

• Mieć słabe wyczucie czasu i rytmu podczas klaskania, ma-
szerowania, śpiewania, skakania na skakance lub grania na 
instrumentach perkusyjnych.

Dziecko może mieć kłopoty z rozumieniem mowy i dlatego 
może:
• Nie rozróżniać podobnie brzmiących dźwięków w słowach, 

szczególnie spółgłosek na początku lub końcu wyrazów, np. 
kot – kod, bar – bal, dom – tom.

• Nie być w stanie długo utrzymać koncentracji podczas słu-
chania opowieści lub czytania.

• Błędnie interpretować pytania lub prośby.
• Potrafić wykonywać tylko jedno lub dwa polecenia serii.
• Często prosić o powtórzenie lub rzadziej niż inni prosić o wy-

jaśnienie niezrozumiałych poleceń lub opisów.
• Z trudem rozpoznawać rymy.
•  Z trudem uczyć się nowych języków.

Dziecko może mieć zaburzoną ekspresję mowy i:
• Późno zacząć mówić.
• Z trudem ujmować myśli w słowa mówione lub pisane.
• Mówić nie na temat.
• Z trudem w pełni się komunikować, to znaczy odpowiadać na 

pytania i uwagi innych, kiedy jest o to proszone.
• Z trudem poprawiać lub powtarzać to, co powiedziało, żeby 

inni mogli to zrozumieć.
• Posługiwać się małym zasobem słownictwa.
• Z trudem wymyślać rymy.
• Nie najlepiej czytać, zwłaszcza na głos.
• Potrzebować więcej czasu niż inne dzieci, aby zareagować na 

dźwięki i głosy.

Wiele kłopotów może sprawiać dziecku mowa i artykulacja, 
dlatego może:
• Nie potrafić mówić na tyle wyraźnie, żeby zostało zrozumia-

ne.
• Mówić monotonnie.
• Mówić bardzo głośno albo bardzo cicho.
• Mówić szorstkim, chrapliwym, ostrym, słabym, dyszącym 

głosem.
• Mówić bez płynności i rytmu (Koomar i in., 2014).

W  ramach wspomagania rozwoju należy włączać dziecko 
w aktywności funkcjonalne, uwzględniające jego indywidual-
ne potrzeby, przy czym niezwykle ważne jest, by karmić zmysły 
dziecka cały czas, stosując stymulację sensoryczną, dzięki której 
sensoryczne potrzeby dziecka zostaną zaspokojone. Główna za-
sada, pozwalająca zminimalizować frustrację dziecka, polega na 
tym, że dostarczamy mu właściwych bodźców w kontrolowa-
nych dawkach. Nie ma jednego przepisu na dietę sensoryczną, 
ale warto wiedzieć, jak na co dzień stymulować układy senso-
ryczne, by na każdym etapie rozwoju: niemowlęcym, dziecię-
cym, nastoletnim czy w wieku dorosłym odnosić korzyści z die-
ty sensorycznej. 

Jak stymulować układ dotykowy?
• Robienie z  dziecka „kanapki” – mocne naciskanie na jego 

ręce, nogi i plecy przez poduszki.
• Robienie „naleśnika” – zawijanie dziecka mocno w koc.
• „Wałkowanie ciasta na kopytka” – toczenie dużej piłki po 

każdej kończynie i z powrotem, wywieranie nacisku na nogi 
i ręce dziecka.

• U małych dzieci: korzystanie z piaskownicy, zabawa pianko-
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wymi puzzlami, zabawa w wodzie, zabawa mydłem, farbami, 
piaskiem

• Zagniatanie ciasta.
• Dotykanie różnych faktur.
• Przesadzanie roślin.
• Wykorzystywanie wibracji: szczoteczka do zębów, masażer 

do stóp, wibrująca poduszka.
• Rzeźbienie, szycie, szydełkowanie, tkanie, robienie na dru-

tach.
• Bardzo zimny lub bardzo ciepły prysznic.
• Jedzenie strzelających cukierków, picie wody z  bąbelkami, 

próbowanie potraw o różnej konsystencji, spożywanie bardzo 
zimnych, a nawet mrożonych produktów, co pobudza skórę 
wewnętrzną jamy ustnej.

• Zapewnienie głębokiego ucisku poprzez masaże, mocne 
niedźwiedzie uściski całego ciała, przygniatanie poduszką czy 
piłką (w stopniu akceptowalnym przez dziecko).

• Mocne naciskanie na wewnętrzną stronę dłoni i  podeszwy 
stóp dziecka.

• Szczotkowanie pod nadzorem terapeuty integracji sensorycznej.

Jakie działania stymulują układ proprioceptywny?
• Skakanie na trampolinie.
• Wbijanie drewnianych kołków w  deskę z  otworami, maj-

sterkowanie i  tworzenie konstrukcji, przygotowywanie kru-
szonego lodu – wkładanie kostek lodu do plastikowej torby 
i miażdżenie ich gumowym lub zwykłym młotkiem.

• Rzucanie zapewnia stawom dużą dawkę trakcji / rozciągania, 
np. woreczków z grochem do wiadra, kamieni do stawu, pił-
ki do kosza.

• Pchanie np. wózka, kosiarki.
• Podskakiwanie na piłce gimnastycznej, skakanie na piłce 

z uchwytami.
• Zabawy takie jak przeciąganie liny, gra w klasy, jazda na rowe-

rze, robienie pompek.
• Gra na talerzach, bębnach.
• Prace domowe takie jak mycie okien, odkurzanie, załadowy-

wanie i rozładowywanie pralki i zmywarki.
• Rzucanie i łapanie balonów wypełnionych wodą, piłek obcią-

żeniowych czy nawet dużej piłki gimnastyczne, gra w gorące-
go kartofla.

• Korzystanie z przyrządów obciążeniowych: kocyka, kamizel-
ki, poduszki na uda pod nadzorem terapeuty integracji sen-
sorycznej.

Jakie działania stymulują układ przedsionkowy?
• Powolne, rytmiczne bujanie w  celu uspokojenia, a  szybkie 

i nieregularne w celu pobudzenia.
• Korzystanie z  huśtawek: standardowych na placach zabaw, 

z opony, typu hamak, sznurkowych, a przez to zapewnienie 
ruchu liniowego.

• Kręcenie się wokół własnej osi, np. na krześle obrotowym, 
huśtawce typu hamak czy dysku obrotowy, co zapewnia ruch 
obrotowy.

• Bieganie w kółko, robienie gwiazdy, jazda na karuzeli, wisze-
nie głową w dół na drabinkach, toczenie się w dół z trawia-
stego szczytu lub wzgórza pokrytego śniegiem, jazda na san-
kach, rowerze, łyżwach.

• Z małym dzieckiem złapanie za ręce i kręcenie dookoła.

• Huśtanie lub ciąganie dookoła w mocnym prześcieradle lub 
kocu.

• Wożenie dookoła na taczce.
• Zjeżdżanie na czterokołowej deskorolce rehabilitacyjnej po 

rampie o odpowiednim kącie nachylenia i wpadanie w gąb-
ki/[poduszki.

• Turlanie się na piłce rehabilitacyjnej na brzuchu i  plecach, 
podskakiwanie na piłce robienie na niej „samolotu”.

Jak stymulować słuch?
• Zachęcaj dziecko do wsłuchiwania się w odgłosy otaczającej 

je rzeczywistości.
• Rozpoznawajcie odgłosy przyrody na tle muzyki.
• Grajcie w słuchanie: bądźcie możliwie najciszej i  rozpozna-

wajcie docierające do was dźwięki.
• Słuchajcie nagrań przygotowanych specjalnie do osiągnięcia 

spokoju, koncentracji, pobudzenia energii.
• Eksperymentujcie z różnymi rodzajami muzyki, zarówno z tą 

wykonywaną na żywi, jak i z nagraniami.
• Grajcie na instrumentach.
• Wykorzystujcie maszynę generującą biały szum, miniaturo-

wą fontannę skalną lub akwarium.

Jak stymulować wzrok?
• Podczas odpoczynku przyciemniajcie światło. 
• Wypróbujcie kolorowe żarówki oraz typy: żarowa, pełnospek-

tralna, halogenowa i sprawdźcie, które odpowiadają dziecku.
• Szanujcie preferencje kolorystyczne dziecka: kolory zabawek, 

ubrań, przyborów codziennego użytku.
• Wprowadzajcie zabawy rozwijające umiejętności wzrokowe, 

takie jak zabawa w chowanego z latarkami, gra w bierki, łącze-
nie kropek, kreślenie po śladzie.

Jak stymulować zmysł węchu?
• Badajcie zapachy i poznawajcie preferencje dziecka.
• Korzystajcie z ulubionego zapachu, gdy dziecko jest pobudzo-

ne lub przemęczone.
• Grajcie w zapachy – rozpoznawajcie je z zawiązanymi oczami.

Jak stymulować zmysł smaku?
• Przed wprowadzeniem nowej potrawy pozwólcie dziecku 

zjeść miętówkę, kwaśnego żelowego miśka lub inna przeką-
skę o intensywnym smaku.

• Grajcie w smaki – rozpoznawajcie je z zawiązanymi oczami.
• Zapraszajcie dzieci do smakowania nowych produktów pod-

czas przygotowywania posiłków. (Biel, Peske, 2017).
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Każdego dnia wykonujemy wiele czynności, nie zasta-
nawiając się nad tym, co wówczas dzieje się w mózgach, na-
tomiast naszą uwagę zwracają zachowania odbiegające od 
normy, czyli te, które w jakiś sposób różnią się od zachowań 
wykonywanych i  obserwowanych u  większości ludzi. Sko-
ro nasze codzienne życie oparte jest na ruchu, większa część 
ludzkiego mózgu zajmuje się właśnie przygotowaniami do 
ruchu, a ponieważ ruch angażuje liczne procesy mózgowe, 
ruchy odbiegające od normy, są konsekwencją różnych zabu-
rzeń pracy mózgu I choć mózgów nie widzimy, widzimy za-
chowania, dlatego warto im się przyjrzeć zarówno z punktu 
widzenia prawidłowego rozwoju, jak i zaburzeń.

Dotyk i ruch pierwszymi nauczycielami człowieka
Nowo narodzone dziecko odbiera dopływające do niego 

bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, nie jest jednak w sta-
nie ich tak zorganizować, by zareagować w sposób zaplano-
wany, np. podejść do zabawki i chwycić ją do ręki. Maluch 
uczy się stopniowo, jak skupiać uwagę na jednych bodźcach, 
jednocześnie ignorując drugie, jak organizować dopływają-
ce do niego ze świata zewnętrznego wrażenia i odczytywać 
ich znaczenie. Powoli zaczyna kontrolować swoje reakcje, 
a jego ruchy nabierają pewności i płynności. Tak mózg dziec-
ka uczy się organizować procesy sensomotoryczne, co po-
zwala mu wykonywać coraz więcej coraz bardziej złożonych 
czynności, a jednocześnie kontrolować swoje emocje. Zarów-
no sięganie po grzechotkę, jak i układanie klocków, jazda na 
rowerze czy czytanie i pisanie wymagają od dziecka umie-
jętności planowania motorycznego. Za każdym razem cia-
ło dziecka dostosowuje się do bodźców, a więc zanim mózg 
sformułuje odpowiedź adaptacyjną, konieczne jest uporząd-
kowanie wszystkich sygnałów płynących zarówno ze świata 
zewnętrznego, jak i z ciała.

Do tego, by nabywać nowe umiejętności motorycz-
ne, dziecko potrzebuje codziennych doświadczeń rucho-
wych, które nie zawsze są dla niego łatwe. Dzieje się tak na 
przykład w sytuacji, gdy dziecko ma trudności z planowa-
niem ruchów, co określane jest jako dyspraksja rozwojo-
wa, a w sytuacji zupełnego braku planowania jako apraksja. 
Zdaniem Ayres dyspraksja rozwojowa jest jednym z bardziej 
powszechnych objawów dysfunkcji integracji sensorycznej 
występujących u dzieci z zaburzeniami uczenia się lub inny-

mi łagodnymi opóźnieniami rozwojowymi (Ayres 2020).
Określenie dyspraksja z grec. dys – słabe, trudne, praxia 

– ruch. planowanie ruchu oznacza rozwojowe zaburzenie ko-
ordynacji, a  zatem wrodzoną dysfunkcję przejawiającą się 
w słabej koordynacji ruchowej i, jak wskazują badania, silnie 
związaną z osłabieniem mięśni u dzieci, dlatego dla popra-
wy koordynacji i funkcjonowania mięśni zaleca się regularne 
ćwiczenia siłowe pozwalające zmniejszyć lub wyeliminować 
napięcie mięśni (Platt 2016).

Ayers wyjaśniając istotę dyspraksji, podkreśla, że każdy 
człowiek ma „bibliotekę” umiejętności, które może przywo-
łać, gdy tylko ich potrzebuje, przy czym umiejętność to coś, 
co na początku musimy planować ruchowo, aby móc się tego 
nauczyć, a  później możemy już wykonywać spontanicznie. 
Przyswojona umiejętność nie wymaga planowania motorycz-
nego i świadomej uwagi, ale jest ona zintegrowana w ogólnym 
funkcjonowaniu mózgu, dlatego do jej wykonywania nie po-
trzeba już skupienia i wysiłku. Jednak każda nowa umiejęt-
ność musi zostać zaplanowana, ponieważ wymaga świado-
mej uwagi, jest blisko związana z  funkcjami psychicznymi 
i  intelektualnymi. Dziecko, ucząc się nowych umiejętności, 
planuje podniesienie smoczka, przejście przez próg, odpo-
wiadanie na pytania oraz wszystkich tych aktywności, które 
wykonuje po raz pierwszy. Zwraca przy tym uwagę na każdy 
ruch, ale jeśli dana czynność zostanie zautomatyzowana, wy-
konuje ją bez zastanowienia. O ile małe dzieci nie mają jesz-
cze wspomnień sensomotorycznych, do których mogą się od-
woływać, o tyle im człowiek starszy, tym większy jest zbiór 
wspomnień o każdej części ciała i o wszystkich ruchach, ja-
kie one wykonały. Zdaniem Ayers mózg posługuje się sche-
matem ciała podczas planowania ruchów w mniej więcej taki 
sam sposób, jak my posługujemy się mapą w trakcie podróży, 
dlatego niedokładny schemat ciała u osób z dyspraksją powo-
duje zakłócenia ruchu.

Większość dzieci z dyspraksją rozwojową wykazuje pew-
ne trudności w przetwarzaniu bodźców dotykowych przeja-
wiających się na przykład tym, że dziecko czuje, że ma w dło-
ni jakiś przedmiot, ale nie jest w stanie zidentyfikować, czy 
jest to na przykład kapsel czy guzik. Bodźce dotykowe trafiają 
do każdej części mózgu z każdej części naszego ciała, dlatego 
zaburzenia w jakimkolwiek obszarze mózgu będą zakłócały 
różnicowanie dotykowe. Ponadto w kontekście porządkowa-

Adriana Kloskowska

Trudności w planowaniu i wykonywaniu zadań 
ruchowych – jak diagnozować i jak wspomagać? 

dr, nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specja-
lista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ukończyła kurs I-go 
stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej, wykładowca akade-
micki, doradca zawodowy i coach kariery, szkoleniowiec w Impuls do 
Rozwoju, autorka licznych artykułów, pasjonatka ludzkiego mózgu, 
prowadzi na FB stronę Impuls do rozwoju edukacji oraz grupę Impuls 
dla nauczycieli, mama nastolatki.
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nia pracy, mózg potrzebuje stymulacji dotykowej, w przeciw-
nym razie szybko się dezorganizuje.

Jeśli układ dotykowy nie przekazuje precyzyjnych infor-
macji, codzienne funkcjonowanie jest znacznie utrudnione, 
dlatego chcąc lepiej zrozumieć, jak funkcjonują osoby z zabu-
rzeniami planowania motorycznego:
	Zdejmij buty, usiądź i połóż nogi na krześle w taki sposób, 

by palce u nóg niczego nie dotykały. Zamknij oczy i poproś 
kogoś, by dotknął któryś z placów twojej stopy. Większość 
osób z dyspraksją nie wie, który palec został dotknięty, na-
wet jeśli jest to palec dłoni, co często wywołuje frustrację.
	Nakryj do stołu w  grubych rękawiczkach. Niewątpliwie 

to trudne doświadczenie wymagające dużego skupienia 
z uwagi na ograniczony zmysł dotyku, który tym razem nie 
kieruje twoimi rękami.
	Skrzyżuj ręce w nadgarstkach, tak aby dłonie były zwróco-

ne do siebie wnętrzem, spleć palce i zegnij ręce w łokciach, 
obniżając je prawie pod brodę. Poproś kogoś, żeby wska-
zał któryś z sześciu środkowych palców (ale bez dotykania). 
Postaraj się nim poruszyć. Zwróć uwagę na to, że musisz 
się skupić i zastanowić, żeby móc poruszyć odpowiednim 
palcem, ponieważ zabrakło informacji dotykowej, która 
umożliwia wykonywanie schematu rąk (Ayres 2020).

Jak rozpoznać dyspraksję rozwojową
Dzieci z dyspraksją rozwojową na każdą aktywność wy-

datkują wiele czasu i energii. Mimo iż chcą się nauczyć nowej 
umiejętności, przychodzi im to z ogromną trudnością. Sytu-
ację komplikuje dodatkowo słabsze poczucie własnego ciała 
i tego, co mogą z nim zrobić. Wydaje się, że dziecko z dys-
praksją nie ma pomysłu, jak może używać przedmiotów, jak 
się nimi bawić, a wynika to z faktu, że jego schemat ciała jest 
bardzo słabo rozwinięty. Ponadto dzieci z dyspraksją są czę-
sto postrzegane jako niechlujne, niezdarne, co powoduje, że 
mają niskie poczucie własnej wartości, a nawet wpadają we 
frustrację.

Słabe zorganizowanie schematu ciała powoduje nieskoor-
dynowane funkcjonowanie dziecka na placu zabaw, podczas 
aktywności grupowych, a następnie zaburza nabywanie ta-
kich umiejętności jak czytanie, pisanie, rysowanie, kolorowa-
nie. 

Prawidłowy rozwój umiejętności planowania motorycz-
nego dziecka określa poniższa lista zadań kontrolnych, które 
powinni wykonać dziecko na kolejnym etapie rozwoju:
6 miesięcy – bawi się grzechotką, klockami lub sznurkiem, 

zamiast tylko je chwytać, podnosić lub wkładać do buzi;
1 rok – manipuluje przedmiotami, rozkłada je na części, 

wkłada jeden przedmiot w drugi, reorganizuje przedmioty, 
robi hałas, uderzając o siebie przedmiotami, zamiast je tyl-
ko popychać lub ciągnąć;

2 lata – samodzielnie je łyżką, trzyma kubeczek i pije z niego, 
robi znaki kredką;

3 lata – zdejmuje i nakłada płaszczyk lub sukienkę; posługu-
je się widelcem, rozpakowuje gumę do żucia, wyciera ręce 
ręcznikiem;

4 lata – zapina zwykłe guziki; nalewa wodę z  dzbanka do 

szklanki, myje ręce, posługuje się nożyczkami, przechodzi 
pod i nad krzesłami oraz stołami, wchodzi do pudełek, jeź-
dzi na rowerku trójkołowym, podskakuje, trzymając nogi 
razem;

5 lat – zakłada prawie wszystkie ubrania (poza wiązaniem 
sznurowadeł), maluje krzyżyk kredką, korzysta samodziel-
nie z toalety, z mebli i koców buduje dom lub namiot, wy-
cina i wykleja;

6 lat – skacze na jednej nodze, potrafi napisać swoje imię dru-
kowanymi literami, koloruje, nie wychodząc poza linie, 
używa gumki, umie rzucać i chwytać piłkę;

7 lat – bierze kąpiel pod opieką osoby dorosłej, posługuje się 
młotkiem, śrubokrętem, kombinerkami, chociaż idzie mu 
to niezdarnie, smaruje chleb masłem, używając noża, wią-
że sznurowadła;

8 lat – potrafi napisać swoje imię pisanymi literami, spina dwa 
przedmioty agrafką, posługuje się szpilką, igłą, spinaczem;

9 lat – posługuje się nożem kuchennym do cięcia, samo się ką-
pie, sprawnie posługuje się młotkiem, śrubokrętem, kombi-
nerkami, przeskakuje;

10 lat – rozbija jajko i oddziela żółtko od białek, ubija jajko bez 
rozlewania, obiera jabłko nożem, naśladując dorosłego, robi 
przedmiot z papieru.

Dziecko z  dyspraksją ma słabo rozwinięty schemat cia-
ła, co powoduje, że nie doczuwa wyraźnie swojej fizyczności, 
dlatego musi wkładać dużo wysiłku w to, by wykonać czyn-
ność, która dla większości osób wydaje się naturalna. Postrze-
ga otaczającą je rzeczywistość jako winną trudnych sytuacji, 
z którymi przychodzi się mu zmierzyć, dlatego mówi na przy-
kład, że łopatka go uderzyła lub że długopis jest niedobry, bo 
wylatuje mu z ręki. Brak kontroli nad własnym ciałem wzbu-
dza w dziecku złość, a nawet frustrację, a zaburzenia układu 
nerwowego skutkują trudnościami w  funkcjonowaniu psy-
chicznym. Osoby z dyspraksją mają trudności z rozumieniem 
tego, co się dzieje, z rozpoznawaniem i akceptowaniem emo-
cji, z radzeniem sobie z wyzwaniami, co powoduje kryzys toż-
samości, dlatego już od dziecka powinny być otoczone osoba-
mi, które akceptują ich takimi, jakimi są oraz wspomagają ich 
w podejmowaniu codziennych wyzwań (Ayres 2020).

Co mogą zrobić dorośli, by pomóc dziecku rozwinąć 
praksję

Niezwykle ważne jest, by dorośli, zarówno rodzice, jak 
i nauczyciele na co dzień dbali o rozwój praksji – planowania 
motorycznego, a mogą to robić poprzez:
	Przewidywanie trudnych dla dziecka sytuacji i wspieranie 

go w wykonaniu danej czynności, zwłaszcza na początku 
aktywności, co pozwala dziecku odczuć, że odniosło suk-
ces.
	Podejmowanie z dzieckiem działań aktywujących zmysły 

dotyku, położenia, ruchu, a  tym samym pomoc dziecku 
w zorientowaniu się, gdzie znajduje się jego ciało i  jak się 
porusza w przestrzeni.
	Dzielenie aktywności na mniejsze kroki, co pozwala dziec-

ku odczuć, że wykonało zadanie, a tym samym powoduje, 
że dziecko zaczyna wierzyć w swoje możliwości. 
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	Organizowanie dziecku zabaw wspinaczkowych, co po-
zwala dziecku zrozumieć zasady poruszania się w  prze-
strzeni.
	Organizowanie dziecku aktywności polegających na na-

śladowaniu, kopiowaniu ruchów palców i rąk, np. zabawa 
Pociąg czy Idzie kominiarz po drabinie, co pozwala dziecku 
planować działania poprzez obserwację i naśladowanie ró-
wieśników.
	Organizowanie dziecku zabaw, w których proste polecenia 

pozwalają zaplanować działania, np. Pomidor, co pomoże 
dziecku w planowaniu działań bez wskazówek wizualnych.
	Pomaganie dziecku rozwijać umiejętność planowania serii 

czynności, określając i planując etapy poszczególnych ak-
tywności, np. pakowania prezentu.
	Pomaganie dziecku w zajęciach, które wymagają rozplano-

wania czasowego ruchów ciała i przewidywania, gdzie i jak 
się poruszyć, np. skakanie przez skakankę.
	Zachęcanie dziecka do wymyślania nowych zabaw z uży-

ciem zabawek i sprzętów, zmianą pozycji i kierunku aktyw-
ności.
	Wykorzystywanie mocnych stron dziecka, docenianie jego 

wkładu pracy, wspieranie dziecka poprzez wspólne poszu-
kiwanie rozwiązań trudnych sytuacji (Ayres 2020:117).

Jean Ayres podkreśla, że wspomagając rozwój, praksji na-
leży odtwarzać rozwojowo wczesne doświadczenia czucio-
wo-ruchowe, na bodźce somatosensoryczne i przedsionkowe 
oraz na ich integrację i  podaje następujące przykłady ogól-
nych zajęć rozwijających praksję:
	Dziecko zwija się w koc i przetacza się po pomieszczeniu 

z miejsca w miejsce tak, żeby głowa i stopy trafiły w odpo-
wiednie miejsce. Następnie koc umieszczamy na delikat-
nym spadku, a dziecko przetacza się w górę i w dół. 
	Zwijamy koc. Dziecko przechodzi lub przeskakuje kolejne 

długości koca z  lewą stopą po lewej, a z prawą po prawej 
stronie koca, nie pozwalając, żeby nogi go dotknęły.
	Dziecko naciąga na głowę opaskę z  elastycznego nylonu, 

przeciąga ją przez całe ciało i wyswobadza się z niej. Następ-
nie wkłada stopy do środka opaski i naciąga ją od dołu do 
góry. Opaska powinna być na tyle obcisła, żeby dostarczała 
wyraźnego ucisku i żeby przeciśnięcie się przez nią wyma-
gało pewnego wysiłku.
	Dziecko przeczołguje się przez tor przeszkód z kartonów 

i innych przedmiotów, kijków, sznurków zawieszonych na 
różnych wysokościach tak, żeby nie dotknąć tych elemen-
tów.
	Robimy tor przeszkód z kartonów, dziecko przechodzi tak, 

by nie dotknąć żadnego z nich.
	Taśmą malarską zaznaczamy na podłodze miejsca, gdzie 

dziecko ma zacząć skok i gdzie ma wylądować. Zielony ko-
lor symbolizuje start, a czerwony – stop. Punkty mogą znaj-
dować się w różnych odległościach od siebie. Długość paska 
wskazuje miejsce, w którym ma wylądować stopa. Kwadrat 
oznacza, że dziecko ma wylądować na piętach, a trójkąt, że 
na palcach.
	Na podłodze układamy linę w  kręty, powyginany wzór. 

Dziecko chodzi jedną nogą po jednej stronie, drugą po dru-

giej, na palcach lub piętach, nie dotykając liny.
	Na podłodze rozkładamy linę w linii prostej. Dziecko idzie, 

stawiając prawą stopę po lewej stronie liny, a lewą po prawej, 
i przekładając do przodu nogę stojącą z tyłu. 
	Układamy długą linę na podłodze w taki sposób, żeby lina 

często się przecinała. Dziecko idzie po linie, przeskakując 
nad każdym skrzyżowaniem.
	Dziecko wybija prosty rytm na puszkach lub bębenku.
	Korzystając z drewnianych kijków, udajemy koniki; idzie-

my normalnym krokiem, a później kłusem, celowo prze-
nosząc ciężar ciała najpierw na prawą nogę, potem na lewą, 
jakbyśmy skakali z jednej na drugą, lub galopem (zawsze ta 
sama noga jest z przodu).
	Dziecko kopie podwieszoną piłkę, która wisi najpierw za 

nim, a później obok niego.
	Dziecko uderza w plastikowy balon przyczepiony do kasku 

długim kawałkiem gumy.
	Dziecko siedzi na stołku z jedną nogą, twarzą do terapeu-

ty, który opowiada historię, używając wielu gestów, które 
dziecko ma powtarzać.
	Dziecko udaje kota przygotowującego się do skoku na 

myszkę, krokodyla przeprawiającego się przez rzekę, kro-
wę przeżuwającą trawę, skaczącego królika, słonia, który się 
chłodzi, wylewając na siebie wodę z trąby, żółwia przecho-
dzącego przez jezdnię lub owieczkę hasającą w wiosennym 
słońcu (Ayres 2018).

Geoff Platt podkreśla, że dla optymalnego rozwoju dziec-
ka niezbędna jest swobodna zabawa, która sprzyja występo-
waniu pozytywnych czynników, takich jak różnorodność, 
wolność, radość i która pozwala skupić się na odniesionym 
sukcesie. Swobodna zabawa trwa tak długo, aż dzieci poczują 
się zmęczone. Ponadto składa się z różnych aktywności, któ-
re dzieci same wybierają, planując, co będą robiły, dlatego nic 
nie jest w stanie jej zastąpić. Niestety coraz częściej swobod-
na zabawa jest uważana za zbędną aktywność, a dzieci wo-
żone są przez rodziców na szereg zajęć poobiednich, podczas 
których niewiele zależy od dziecka: trener decyduje, ile należy 
przebiec, kiedy jest czas na odpoczynek, a kiedy na intensyw-
ny wysiłek. Dzieci natomiast najbardziej potrzebują sponta-
nicznego ruchu: rzucania piłką, łapania, kopania, obracania, 
turlania się, a przy tym rozplanowywania sobie aktywności 
oraz dokonywania wyboru czasu i formy odpoczynku, a za-
tem dbając o  zaspokajanie potrzeb rozwojowych dziecka, 
warto mieć na uwadze słowa Andre’a Sterna:

Jaka jest pierwsza rzecz, którą robi dziecko, gdy się je zosta-
wia w spokoju? Bawi się. A gdyby dziecku w tym nie przeszka-
dzać, wówczas... już zawsze by się bawiło! Dlaczego więc ciągle 
przeszkadzamy bawiącemu się dziecku? (Stern 2016).
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Studium przypadku dotyczy sześcioletniego chłopca z dys-
praksją – trudnością, z którą borykają się dzieci określane czę-
sto jako leniwe i niezdarne. Na podstawie moich doświadczeń 
w pracy z dziećmi z dyspraksją, dostrzegam potrzebę rozważe-
nia tego problemu nie tylko z punktu widzenia trudności mo-
torycznych, ale również emocjonalnych i osobowościowych.

Dyspraksja obecnie jest definiowana jako trudność pla-
nowania i  wykonywania w  prawidłowej sekwencji niewy-
uczonych, nieuwewnętrznionych zachowań motorycznych 
(Cermark 1991). Należy podkreślić (Ayres 1974b, 1991), że dys-
praksja rozwojowa nie jest zaburzeniem określonych ośrod-
ków mózgu, a raczej zaburzeniem integracji między wieloma 
centrami OUN. Szczególnie między tymi ośrodkami, które 
opracowują informacje dotykowe i proprioceptywne niezbęd-
ne do planowania motorycznego. Ludzki mózg do planowania 
ruchu potrzebuje wielu informacji, tak by najpierw powstał po-
mysł – idea zadania, następnie został określony sposób osią-
gnięcia celu i wreszcie, by zadanie zostało wykonane. U osób 
z dyspraksją zaburzeniu mogą ulec wszystkie z wyżej wymie-
nionych etapów planowania ruchu lub tylko jeden z nich. Zda-
niem Cermarka dzieci z dyspraksją muszą ciągle myśleć, jak 
zaplanować konkretny ruch, co ogranicza ich sprawność i tem-
po uczenia się nowych zadań oraz utrudnia precyzyjne ich wy-
konanie.

Dyspraksja wykracza poza trudności typowo motorycz-
ne. Jej zdiagnozowanie wymaga wykluczenia stanów choro-
bowych jako źródła problemów motorycznych. Dyspraksja 
to trudności z planowaniem i organizacją nie tylko ruchu, ale 
także myśli, czynności i uczuć. Jest problemem, z którego się 
nie wyrasta, ale dotyczy całego życia (dr Amanda Kirby 2010), 
dlatego zamiast oczekiwać, że dziecko z dyspraksją będzie za-
chowywało się tak, jak jego rówieśnicy, należy wsłuchiwać się 
w jego potrzeby i wspomagać je poprzez wspólne odkrywanie 
z dzieckiem jego talentów i zainteresowań, pozwalanie, by wy-
bierało ten rodzaj aktywności, który sprawia mu największą 
przyjemność, niezmuszanie do wykonywania czynności, któ-
rej nie jest w stanie wykonać. Pracując z dzieckiem z dysprak-
sją, należy mieć na uwadze, że niektórych umiejętności nie da 
się nam u dziecka rozwinąć, dlatego zamiast uparcie je ćwi-
czyć, należy poszukać zasobów dziecka – tego, co stanowi jego 
mocne strony. Ich rozwijanie daje dziecku poczucie sprawstwa, 
pozwala mu poczuć się ważnym wśród rówieśników, co jest 
niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju emocjonalnego 

i społecznego, a także daje dziecku możliwość kształtowania 
poczucia własnej wartości. 

Według specjalistów SI w  każdej grupie przedszkolnej 
może być dwoje, troje dzieci mających trudności w wykony-
waniu prawidłowych ruchów. Jak wskazują statystyki ok. 10% 
dzieci cierpi na dyspraksję, przy czym cztery razy częściej pro-
blem ten dotyczy chłopców. Ponieważ zaburzenie to utrudnia 
funkcjonowanie dziecka zarówno w domu, jak i w przedszko-
lu, a następnie w szkole, nauczyciele i specjaliści powinni znać 
jego specyfikę oraz wiedzieć, jak na co dzień wspomagać dzieci 
z dyspraksją.

Czym jest dyspraksja?
Dyspraksja to rozwojowe zaburzenie koordynacji (w skró-

cie DCD – od angielskiego terminu developmental coordina-
tion disorder). Stanowi problem neurologiczny, należący do 
grupy zaburzeń sensomotorycznych, wpływający na trudno-
ści w planowaniu i koordynacji ruchów celowych lub całkowity 
brak takich zdolności. W literaturze funkcjonują również inne 
nazwy dyspraksji, m.in.:
-  syndrom niezdarnego dziecka (clumsy child syndrome),
- minimalna dysfunkcja mózgowa (minimal brain dysfunc-

tion),
- trudności w uczeniu się motoryki (motor learning difficul-

ties),
- dysfunkcja percepcyjno-motoryczna (pereceptual-motor 

dysfunction).
Etiologia dyspraksji nie jest jeszcze do końca poznana. Teo-

rie mające wyjaśnić jej przyczyny opierają się głównie na ob-
serwacji i  przypuszczeniach. Wynika z  nich, że osoby dys-
praktyczne nie wykazują żadnych wad neurologicznych, które 
uzasadniałyby to zjawisko, a  przyczyna wynika najprawdo-
podobniej z niedojrzałości rozwoju neuronów motorycznych 
w ich mózgu.

Neurony motoryczne to komórki nerwowe, które przeka-
zują sygnały z mózgu do mięśni, a co za tym idzie, kontrolują 
nasze ruchy. Jeśli połączenia pomiędzy neuronami nie są pra-
widłowe, przekazywanie sygnału elektrycznego z  mózgu do 
mięśni jest mniej efektywne.

Diagnozowanie dyspraksji jest procesem interdyscyplinar-
nym, który należy rozpocząć od wizyty u neurologa w celu wy-
kluczenia innych zaburzeń przebiegających z podobnymi ob-
jawami.

Klaudyna Kłosek

Studium przypadku
Sześcioletni chłopiec z dyspraksją

pedagog specjalny (socjoterapia, oligofrenopedagogika, 
tyflopedagogika, surdopedagogika, terapeuta integracji 
sensorycznej, członek PSTIS 
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Charakterystyka dziecka zgłoszonego przez mamę na 

konsultacje SI
Chłopiec w wieku 6 lat ma poważne kłopoty z koordyna-

cją ruchów – dotyczy to zarówno motoryki dużej, jak i małej. 
Z wywiadu z mamą wynika, że Jaś jest niezgrabny ruchowo, 
często potyka się, nawet o  własne nogi, potrąca przedmioty 
i osoby, nie może usiedzieć w miejscu. Ma problemy ze słucho-
wym wyróżnieniem dźwięków z tła, szczególnie w sali przed-
szkolnej, gdzie bardzo intensywnie oddziałujące dystraktory 
przeszkadzają mu w słuchaniu ze zrozumieniem i pełnym sku-
pieniu się na wypowiedziach nauczycielek. Dlatego – mimo, że 
jego rozwój intelektualny chłopca, jest prawidłowy – wymaga 
on znacznie więcej pomocy ze strony dorosłych niż inne dzie-
ci z jego grupy. Oto niektóre charakterystyczne objawy, jakie 
można zaobserwować w przedszkolu i w domu u Jasia.

Chłopiec nie potrafi:
- skakać na jednej nodze, rzucać i chwytać piłki
- kolorować, trzymać ołówek, wycinać nożyczkami
- pisać drukiem własnego imienia
- czekać na swoją kolej w trakcie rozmowy
- akceptować hałasu
- opanowywać emocji (często, gdy coś je rozprasza, reaguje 

wybuchem negatywnych emocji
- wiązać sznurówek
- samodzielnie myć się w wannie
- aktywne spędzać czas (słabo radzi sobie w grach z piłką, póź-

no uczy się jazdy na rowerze)
Z dyspraksji się nie wyrasta. Jeżeli takie dzieci, jak Jasiu, nie 

otrzymają odpowiedniego wsparcia, jeszcze bardziej izolują się 
od świata, a ich problemy z radzeniem sobie w życiu i samooce-
ną się pogłębiają. Intelektualnie mogą być na wyższym pozio-
mie niż rówieśnicy, ale emocjonalnie są daleko w tyle.

Wybrane wnioski z przeprowadzonej diagnozy Jasia:
Charakterystyczne wyniki w badaniu i Obserwacji Klinicz-

nej (wg Jean Ayres):
	krótki czas utrzymania pozycji zgięciowej 
	trudności w próbie palce-kciuk
	trudności w szybkiej rotacji przedramion
	trudności w próbie naśladowania ruchów ust i języka
	trudności w próbie rotacji tułowia czy też w naśladowaniu 

ruchów całego ciała
	obniżony poziom umiejętności w zakresie samoobsługi
	obserwowania przez rodziców niezgrabność ruchowa, np. 

na rytmice 
	zabawa na placu zabawa czy sali gimnastycznej, dość sche-

matyczna i mało kreatywna
	problemy w zabawach konstrukcyjnych
	obniżone wyniki w wystandaryzowanych testach oceniają-

cych praksję (np. z baterii testów Południowokalifornijskich 
– test Imitacja Pozycji)

Jaką formą terapii objąć przedszkolaka z dyspraksją?
Najlepsze rezultaty we wspomaganiu dzieci z  dyspraksją 

przynosi stosowanie terapii integracji sensorycznej (SI), która 
może być prowadzona w  ramach zajęć korekcyjno-kompen-

sacyjnych. Aby dziecko odpowiednio interpretowało sytuację 
i na nią reagowało, musi korzystać nie tylko ze wszystkich swo-
ich zmysłów, ale konieczna jest ich odpowiednia współpraca. 
Terapia SI służy właśnie pobudzeniu zmysłów w celu ich zinte-
growania. To bardzo ważne w przypadku dyspraksji, gdyż wła-
śnie z koordynacją zmysłów: wzroku, ruchu, czucia, dziecko 
ma największy problem. 

Nauczyciel terapeuta przygotowuje dla dziecka indywidu-
alny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem za-
sady stopniowania trudności. Dziecko coraz częściej doświad-
czając poczucia sukcesu przy coraz bardziej skomplikowanych 
zadaniach, podnosi swoją samoocenę i  chętniej uczestniczy 
w zajęciach. Tego typu doświadczenia w kierowaniu swoim za-
chowaniem zaczyna przenosić również na inne sytuacje poza 
salę terapeutyczną. Zmienia się obraz dziecka i jego funkcjo-
nowanie w środowisku. Terapia SI jest zazwyczaj dla dziecka 
przyjemną zabawą z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu, 
takiego jak: zjeżdżalnie, platformy do huśtania, liny do wspi-
nania, koła do wskakiwania, trapezy do huśtania. Tak też te-
rapię postrzegają dorośli, właśnie jako zabawę. Jest to jednak 
jednocześnie ciężka praca: pod kierunkiem wykwalifikowa-
nego terapeuty malec podejmuje określone aktywności, a tym 
samym jest w stanie osiągnąć sukces, który prawdopodobnie 
byłby niemożliwy do osiągnięcia podczas spontanicznej zaba-
wy. Jeśli w przedszkolu nie ma specjalisty w zakresie prowadze-
nia terapii integracji sensorycznej, to w ramach zajęć korekcyj-
no-kompensacyjnych, obok ćwiczeń usprawniających różne 
funkcje, można wprowadzać elementy terapii zajęciowej. Po-
może ona dziecku z dyspraksją opanować podstawowe umie-
jętności motoryczne i manualne na zasadzie treningu. Rodzice 
wspólnie z terapeutą winni jednak ustalić, które czynności są 
dziecku niezbędne, a które pozwolą na większą samodzielność. 
Trzeba mieć wówczas na uwadze, że opanowanie choćby zwy-
kłego zawiązywania sznurowadeł dla dyspraktyka może być 
nie lada wyzwaniem.

Co mogą zrobić rodzice? 
Najważniejsze jest budowanie pewności siebie u  dziecka. 

Rodzicom trudno zaakceptować, że dziecko ma takie zaburze-
nie i często za wszelką cenę chcieliby znaleźć sposób, za pomo-
cą którego mogliby je zniwelować. Nie ma jednak takiego spo-
sobu, dlatego warto skupić się na kształtowaniu umiejętności 
niezbędnych dziecku w codziennym funkcjonowaniu. Ważne, 
by doceniać dziecko, jego zaangażowanie i wysiłek, a tym sa-
mym wzmacniać i zachęcać do podejmowania kolejnych wy-
zwań. 

Przykładowe wskazówki oraz ćwiczenia do wykorzysta-
nia w pracy z dyspraktykiem

Usprawnianie motoryki małej i dużej:
 – rysownie w powietrzu, skakanie, stanie na jednej nodze, pły-

wanie, jazda na hulajnodze, zabawy z balonem, podrzucanie 
piłki, chwytanie, ugniatanie i  wyrabianie ciasta, nawleka-
nie koralików, budowanie konstrukcji z klocków, malowa-
nie palcami, rysowanie oburącz, darcie gazety, formowanie 
kulek z  gazety lub bibuły, obrysowywanie szablonów, ko-
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lorowanie, naśladowanie różnorodnych ruchów, gry pan-
tomimiczne, ćwiczenia tułowia (np. skłony i skręty), mani-
pulowanie palcami stóp, np. zawijanie chusteczki, ściskanie 
piłeczek, bazgranie, rysowanie w piasku, ryżu, kaszy.

Usprawnianie pamięci słuchowej:
- Podpowiedz dziecku, że podczas nauki na pamięć może 

uczyć się tekstu, śpiewając go w rytmie ulubionej piosenki.
- Stosuj różnorodne gry i zabawy pamięciowe, np. głuchy te-

lefon, powtarzanie ciągu wyrazów zaczynających się na taką 
samą literę.

- Dziel materiał dla ucznia z dyspraksją na mniejsze partie.
- Podczas głośnego czytania stosuj pytania kontrolne, mają-

ce na celu rozpoznanie poziomu zrozumienia tekstu przez 
ucznia.
Usprawnianie pamięci wzrokowej:

- Pokaż dziecku jakiś przedmiot i poproś, aby zapamiętało jak 
najwięcej szczegółów, następnie zadawaj pytania kontrolne 
– możesz wykorzystać w tym celu również obrazki lub ciąg 
kształtów.

- Wykorzystuj różnorodne ćwiczenia, np. wyodrębnianie róż-
nic na obrazkach, grę memo, zapamiętywanie ciągu kształ-
tów.

Skupienie uwagi na nauczycielu – terapeucie: 
- Daj dziecku wybrane materiały do zadania i kilka minut na 

zabawę badawczą.
- Zanim wydasz małemu dyspraktykowi jakiekolwiek słowne 

polecenie, upewnij się, że dziecko siedzi spokojnie i nie bawi 
się bezmyślnie zabawkami.

- Powiedz jego imię, nawiąż kontakt wzrokowy, a następnie 
wydaj proste i krótkie polecenie.

- Następnym krokiem jest przyciągnięcie uwagi dziecka z dys-
praksją, gdy jest aktywnie zaangażowane w  realizację da-
nego zadania – powiedz jego imię, dodając słowa popatrz, 
posłuchaj, ale nie wydając żadnego polecenia, zanim nie po-
patrzy Ci w  oczy. Od początku pilnuj, aby polecenia były 
proste, np. Naśladuj mnie, zrób to. Dodaj do tego gesty i ru-
chy rąk. Dziecko potrzebuje wskazówek wizualnych, a zatem 
istotne jest, by nie tylko mówić o czynności, jaką ma ono wy-
konać, ale także dokładnie ją zademonstrować.

1. Źródło online: www.szkolaniezwykla.org.pl
2. A.Kirby, Dyspraksja: rozwojowe zaburzenia koordynacji. 
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Wprowadzanie 
W  ciągu życia organizm człowieka nieustająco odbiera 

i przetwarza różnorodne informacje płynące ze środowiska. 
Proces ten, określany jako przetwarzanie sensoryczne, odno-
si się do spostrzegania, przetwarzania i interpretowania infor-
macji odbieranych przez zmysł smaku, dotyku, węchu, wzro-
ku czy słuchu, w celu wytworzenia najbardziej adaptacyjnej 
reakcji organizmu na pojawiające się bodźce. Nieprawidło-
wości w przetwarzaniu sensorycznym, określane jako zabu-
rzenia integracji sensorycznej są częstą cechą wielu zaburzeń 
rozwojowych. W połowie lat 60-tych ubiegłego wieku ame-
rykańska psycholog i terapeutka A. Jean Ayres, na podstawie 
obserwacji zachowania dzieci z  trudnościami w uczeniu się, 
opracowała metody terapii badanych dzieci. Przez kolejne lata 
terapia zaburzeń integracji sensorycznej znalazła uznanie te-
rapeutów i pedagogów, jako efektywna metoda terapeutycz-
na dzieci z różnymi zaburzeniami neurorozwojowymi, jak na 
przykład: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ang. at-
tention deficit hyperactivity disorder, ADHD), czy zaburzenia 
ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder, ASD). 
Należy jednak zauważyć, że chociaż terapia SI, popularna tak 
w Polsce jak i na świecie, przynosi wymierne korzyści w po-
staci poprawy funkcjonowania wielu dzieci, to jednak wzbu-
dza ona wiele naukowych dyskusji. Jednym z powodów owej 
dyskusji jest problem z klasyfikacją zaburzenia przetwarzania 
sensorycznego jako oddzielnej jednostki chorobowej, a co się 
z tym wiąże nie sprecyzowanie jak dotąd mózgowego podło-
ża zaburzenia. Środowisko naukowe zwraca także uwagę na 
nieprecyzyjne metody diagnostyczne zaburzenia integracji 
sensorycznej. W poniższym opracowaniu przedstawiono uję-
cie zaburzeń integracji sensorycznej, nawiązujące do modelu 
interakcji sensoryczno-motorycznej, w  którym główną rolę 
przypisuje się wzajemnym oddziaływaniom kory mózgu, ją-
der podstawy i móżdżku.

Dawne i współczesne założenia integracji sensorycznej 
Termin „integracja sensoryczna” (ang. sensory integration, 

SI) wprowadzony przez amerykańską psycholog i terapeutkę 
A. Jean Ayres (1972) odnosi się do zdolności reagowania na po-

1/  Metody neuroobrazowe pozwalają uzyskać obraz struktury mózgu (np. Jądrowy Rezonans Magnetyczny, ang. Magnetic Resonance Ima-
ging, MRI), jak i aktywności mózgu 
(np. Funkcjonalny Rezonans Magnetyczny, ang. Functional Magnetic Resonance Imaging, MRI).

2/  Układ limbiczny tworzy zespół struktur korowych i podkorowych mózgu, które biorą udział w regulacji zachowań emocjonalnych tak rado-
ści jak i strachu. Pierwotnie był kojarzony wyłącznie ze zmysłem węchu

jawiające się bodźce tj. do wytwarzania motorycznych, beha-
wioralnych reakcji. W jednej z pierwszych prac (1972), Autor-
ka opisała zachowania dzieci z zaburzeniami uczenia się (ang. 
learning disabilities) i wskazała, że niektóre z nich przejawiały 
wzmożoną, a inne obniżoną wrażliwość na bodźce zmysłowe. 
Dzieci, które unikały dotyku czy głośnych dźwięków, badacz-
ka określiła się jako hiperaktywne (nadreaktywne), zaś dzieci, 
które dążyły do ciągłej stymulacji jako hiporeaktywne (pod-
reaktywne). Jednocześnie badaczka zwróciła uwagę, że obser-
wowane zachowania/dysfunkcje nie wynikają z niesprawnego 
działania narządów zmysłów np. wady słuchu czy wady wzro-
ku, ale z nieprawidłowego funkcjonowania mózgu. Autorka 
sklasyfikowała te dysfunkcje jako „niedobór integracji senso-
rycznej”, określone później jako zaburzenie integracji senso-
rycznej (Ayers, 2005). Wg. A Jean Ayres zaburzenia integracji 
sensorycznej przejawiały się u dzieci z ASD w problemach z: 
•	rejestracją (wykrywaniem i interpretacją bodźców), 
•	modulacją (hamowaniem lub propagacją sygnałów), 
•	 interakcją z określonymi obiektami i/lub motywacją.

Chociaż w swoich badaniach, ze względu na brak w tam-
tych czasach dostępności metod obrazowania1 mózgu, A. J. 
Ayres nie zidentyfikowała mózgowego podłoża zaburzeń in-
tegracji sensorycznej, to na podstawie obserwacji dzieci oraz 
wiedzy na temat neurofizjologicznego podłoża rozwoju zało-
żyła, że zarówno zaburzenia rejestracji jak i modulacji bodź-
ców wynikają przede wszystkim z  zaburzonego działania 
dwóch systemów neuronalnych tj. układu limbicznego2 oraz 
układu przedsionkowego i proprioceptywnego. 

Archiwalne dokumenty autorstwa badaczki, dostępne 
w  bibliotece Uniwersytetu Południowej Kalifornii (UCLA) 
wskazują, że ostatecznie zaburzenia modulacji badaczka tak-
że łączyła z nieprawidłowym działaniem układu limbicznego. 
Pomimo upływu wielu lat od sformułowania pierwszych zało-
żeń odnośnie zaburzeń integracji sensorycznej oraz dostępno-
ści metod obrazowania mózgu, jak dotąd nie określono pre-
cyzyjnie mózgowego podłoża zaburzeń SI. Nie dostarczono 
również dowodów, które potwierdzałyby zmiany na poziomie 
neuronalnym w  wyniku podejmowanej terapii, szczególnie 
u dzieci z ASD, na co wskazywała A. J. Ayers. 

Krystyna Rymarczyk dr hab., prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS
Katedra Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydział Psy-
chologii Warszawa

Neuroanatomiczne podłoże zaburzeń integracji 
sensorycznej – przegląd badań i możliwe hipotezy
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Współczesne rozumienie integracji sensorycznej
Współcześnie termin zaburzenia integracji sensorycz-

nej (ang. sensory integration disorder, SID) stosowany jest 
zamiennie z  określeniem zaburzenie przetwarzania senso-
rycznego (ang. sensory processing disorder, SPD) i  dotyczy 
dzieci, u których występują nietypowe reakcje behawioral-
ne na stymulację sensoryczną. W obrębie SPD wskazuje się 
zaburzenia modulacji sensorycznej (ang. sensory modulation 
disorder, SMD) przejawiające się nadwrażliwością (ang. hy-
perresponsiveness) lub podwrażliowścią (ang. hyporesponsi-
veness) na bodźce (Koziol, Budding, Chidekel , 2011). Oso-
by, które wykazują hipereaktywność na bodźce zmysłowe 
wymagają zatem intensywniejszej stymulacji sensorycznej, 
aby wywołać u nich reakcję, podczas gdy ci, którzy wykazują 
hyporeaktywność często postrzegają bodźce, skądinąd nie-
szkodliwe, jako ekstremalne lub nawet zagrażające. 

Zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami diagnostycz-
nymi3 SPD / SID / SMD nie są wyróżnione jako samodzielne 
jednostki chorobowe. Mimo, że termin zaburzenie integracji 
sensorycznej chętnie używany jest przez terapeutów zajęcio-
wych i fizjoterapeutów, to neurologia, psychiatria i neurop-
sychiatria nie wyróżnia pacjentów z  zaburzeniami SI jako 
odrębnej grupy (Koziol, Budding, Chidekel , 2011). Praw-
dopodobnie stan ten wynika ze zróżnicowanego charak-
teru zaburzenia. Innymi słowy, zaburzenia przetwarzania 
sensorycznego mogą objawiać się w  dowolnej modalności 
sensorycznej (tj. słuchowej, wzrokowej, czuciowej, węchowej, 
smakowej, przedsionkowej i propriocepcji) lub ich kombina-
cji. A co więcej, SPD mogą obejmować zarówno zaburzenia 
podstawowych funkcji sensorycznych jak i zaburzenia ich in-
tegracji. Badacze wskazują także, że objawy SPD pokrywają 
się z wieloma objawami, które są wspólne dla innych zabu-
rzeń neurorozwojowych, stąd też zaburzenie to nie może być 
traktowane jako oddzielna jednostka chorobowa. 

Kolejna dyskusyjna kwestia odnosi się do diagnozy za-
burzeń integracji sensorycznej. Nieprawidłowości w  prze-
twarzaniu sensorycznym są diagnozowane głównie za po-
mocą kwestionariuszy dla rodziców / opiekunów, takich jak 
np. profil sensoryczny (Dunn, 1997). Chociaż narzędzia te są 
skuteczne w określaniu czy dana osoba wykazuje zaburzenia 
czucia, mają one jednak kilka ograniczeń. 
	Określenie tzw. profilu sensorycznego dziecka wskazuje 

raczej obszary, z którymi dziecko ma problem, a nie na je-
den deficyt, który miałby określone mózgowe podłoże. 
	Profil odnosi się do różnych aspektów przetwarzania sen-

sorycznego tj. z jednej strony, przetwarzania słuchowego, 
wzrokowego, dotykowego, zaś z drugiej do modulacji sen-
sorycznej.
	Profil zawiera ocenę zachowań wykraczających poza za-

kres typowo rozumianego przetwarzania sensorycznego 
tj. odnosi się również do oceny reakcji emocjonalnych.
	Profil sensoryczny nie mierzy jednego, konkretnego defi-

3/  ICD-10 – Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ang. International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems); opracowana przez WHO. 
DSM-V – Klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego APA (ang. Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders) 

cytu, co dla wielu badaczy jest niewystarczającą miarą do 
postawienia diagnozy SPD oraz uznania zaburzenia jako 
samodzielnej jednostki chorobowej.

Warto dodać, że obecnie dostępne są także testy, w przy-
padku których zanotowano wysoką zgodność miedzy wy-
nikami uzyskanymi w badaniu kwestionariuszowym i testo-
wym. 

Obecnie szacuje się, że zaburzenie przetwarzania senso-
rycznego występuje u 5% dzieci w ogólnej populacji oraz od 
40% do 80% u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (za: Ko-
ziol, Budding, Chidekel, 2011). Wykazano na przykład, że 
nadwrażliwość dotykowa, która jest charakterystyczną cechą 
SID/SPD/SMD, występuje także u dzieci z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu i wiąże się z nasileniem stereotypowych 
zachowań w tej populacji (Wiggins i in., 2009). W przypadku 
dzieci z ADHD nadwrażliwość dotykowa wynika ze zwięk-
szonego poziomu nadpobudliwości, co wiąże się z obniżo-
nym poziomem dopaminy (Reynolds, Lane, 2009). Inne za-
burzenia rozwojowe, w których stwierdzono występowanie 
nadwrażliwość dotykowej to globalne opóźnienie rozwojowe 
(Baranek i in., 2007) oraz porażenie mózgowe (Cascio, 2010). 
Powyższe obserwacje sugerują, że u podłoża SID/SPD/SMD, 
ADHD, autyzmu i  innych wskazanych powyżej zaburzeń 
neurorozwojowych mogą leżeć dysfunkcje w obrębie tych sa-
mych mechanizmów mózgowych.

W świetle współczesnej wiedzy neurobiologicznej niemal 
niemożliwe jest wskazanie jednej struktury mózgu, której 
uszkodzenie lub dysfunkcja, prowadziłaby do wszystkich de-
ficytów wymienianych w zaburzeniach przetwarzania sen-
sorycznego. Z tego samego powodu niemożliwe jest określe-
nie mózgowego podłoża, które byłoby specyficzne tylko dla 
zaburzeń integracji sensorycznej. Dostępne wyniki badań 
neuroanatomicznych, psychofizjologicznych i neuroobrazo-
wych pozwalają obecnie wyłącznie na stawianie hipotez od-
nośnie mózgowego podłoża SPD. 

Mózgowe podłoże zaburzeń integracji sensorycznej 
Celem organizmu jest przetrwanie. Przetrwanie jest osią-

gane poprzez interakcję ze środowiskiem. Ta interakcja opie-
ra się na ruchu, percepcji i reprezentacjach mentalnych, czyli 
pomysłach i planach. Wiele z tego, co robimy – być może 95% 
zachowań dorosłych – jest rutynowe i często automatyczne 
(Bargh, Chartrand, 2005). Czasami jednak, gdy realizujemy 
rutynowe czynności, sytuacja wymagam od nas zmiany spo-
sobu działania. Proces ten możliwy jest dzięki świadomej, 
poznawczej kontroli. Oczywiście gdy nowe czynności/zacho-
wania są powtarzane wówczas zmniejsza się udział kontro-
li poznawczej, co w rezultacie umożliwia ich automatyczne 
generowanie. Automatyzacja często pojawiających się za-
chowań pozwala mózgowi na oszczędzanie energii, a jedno-
cześnie „uwalnia” świadomy system kontroli poznawczej do 
zarządzania nowymi doświadczeniami. Można zatem po-
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wiedzieć, że mózg funkcjonuje zgodnie z zasadą, aby to co 
jest nowe zamienić na znane tj. zautomatyzowane. Ten mo-
del funkcjonowania mózgu zakłada ciągłą interakcję pomię-
dzy poszczególnymi obszarami tak korowymi jak i podko-
rowymi (Hikosaka, Isoda, 2010). Rozwój dziecka przebiega 
zgodnie z  rosnącą kontrolą poznawczą jaką dziecko może 
sprawować nad układem ruchu (Marcovitch, Zelazo, 200). 
Wraz z rozwojem dziecka zachodzi zautomatyzowanie czyn-
ności ruchowych co oznacza, że wiodąca staje się kontrola 
poznawcza.

Model interakcji sensoryczno-motorycznej
Model interakcji sensoryczno-motorycznej zakłada stałą 

interakcję między poszczególnymi obszarami mózgu, dzięki 
której zachowania mogą być modyfikowane w czasie rzeczy-
wistym „on-line” (Cisek, Puskas, 2009). Ponieważ różne obja-
wy zaburzonego zachowania występujące w SID/SPD/SMD 
są związane z ruchem i percepcją, autorzy modelu (Koziol, 
Budding, Chidekel, 2011) proponują wyjaśnienie ich w opar-
ciu o model funkcjonalny mózgu, który charakteryzuje się 
dynamicznymi interakcjami, które zachodzą pomiędzy korą 
mózgu, jadrami podstawy i móżdżkiem. Warto podkreślić, 
że w wielu zaburzeniach neurorozwojowych, w których wy-
stępują charakterystyczne objawy SPD stwierdzono nietypo-
wą strukturę i/lub aktywność, szczególnie w odniesieniu do 
jąder podstawy i móżdżku. 

W ogólnym założeniu modelu interakcji sensoryczno-mo-
torycznej kora mózgu, która działa głównie na zasadzie po-
budzenia, pozostaje we wzajemnej interakcji z jądrami pod-
stawy, które działają jak masywny układ hamujący. A zatem 
prawidłowe funkcjonowanie jąder podstawy zapewnia selek-
cję bodźców, które przekazywane są do kory mózgu i tym 
samym zapewnia optymalne zachowanie. W  przypadku 
nieprawidłowej aktywności jąder podstawy i/lub zakłóceń 
połączeń pomiędzy jądrami podstawy a korą mózgu, wszyst-
kie bodźce, zarówno te pochodzące z organizmu jak i ze śro-
dowiska, prowadzą do aktywacji kory mózgu, co skutku-
je nadwrażliwością lub podwrażliwością. Z kolei 
móżdżek, do którego dochodzą projekcje tak 
z kory jak i jąder podstawy, pośredniczy w sposo-
bie wykonania danej czynności tj. ma znaczenie 
z  jaką siłą doświadczamy bodźce. Reasumując, 
jądra podstawy pobudzają korę mózgu, która wy-
daje polecenie „co” zrobić, a móżdżek odpowiada 
za to „jak” – z jaką siłą i precyzją dana czynność 
zostanie wykonana. Nieprawidłowości w  obrę-
bie móżdżku i/ lub zakłóceń połączeń móżdżko-
wych mogą prowadzić np. do zbyt dużej lub zbyt 
małej siły podczas wykonywania czynności. 

Ponieważ wczesne objawy SPD są przejawami 
zaburzeń w interakcjach kory nowej, jąder pod-
stawy i  móżdżku, można założyć, że będą one 
współistnieć z  deficytami poznawczymi. Dzieje 
się tak, ponieważ anomalie przetwarzania senso-
rycznego są subtelnymi wskaźnikami deficytów 
w  szeroko rozumianej „kontroli wykonawczej”. 

Prawdopodobnie deficyty te pojawią się wcześniej, niż moż-
na je zmierzyć, co tłumaczy dlaczego u małych dzieci z dia-
gnozą SID / SPD / SMD w późniejszych latach życia zdia-
gnozowano zaburzenia funkcji wykonawczych, objawiające 
się zaburzeniami uwagi/hamowania, małą pojemnością pa-
mięci roboczej, słabą kontrolą emocji a nawet słabymi kom-
petencjami społecznymi. Wczesne wykrycie zaburzeń SPD 
oraz wdrożenie odpowiedniej terapii może zatem wpłynąć 
pozytywnie na późniejsze funkcjonowanie dziecka.

System hamowania w  mózgu czyli o  funkcjach jąder 
podstawy

Jądra podstawy to skupiska istoty szarej, zlokalizowane 
obupółkulowe, podłożone w wewnętrznych partach mózgu 
(Rys. 1). Główna funkcja jąder podstawy utożsamiana jest 
z ruchem. Przyjmuje się, że odpowiadają one za:
	zwiększenie precyzji ruchu,
	kontrolę mięśni szkieletowych – kontrola ruchów zauto-

matyzowanych,
	nieświadome uczenie się poprzez wykonywanie danej 

czynności ruchowej,
	realizację wyuczonych sekwencji ruchów np. gra na piani-

nie – pamięć proceduralna, 
	inicjowanie/rozpoczynanie ruchu, 
	utrzymywanie postawy ciała, 
	koordynacje ruchów naprzemiennych, 
	koordynację ruchów mięśni zewnętrznych gałki ocznej 

(za: Sadowski, 2005). 
W  rzeczywistości pod nazwą jądra podstawy kryje się 

grupa mniejszych struktur, które pełnią zróżnicowane 
funkcje (Rys). Badania neuroobrazowe pokazały, że oprócz 
funkcji bezpośrednio związanych z ruchem, jądra podstawy 
odpowiadają za selekcję bodźców związanych z  wyborem 
behawioralnym, podejmowaniem decyzji a także zawiadują 
procesami poznawczymi i emocjonalnymi (Weintraub, Za-
ghloul, 2013). 

Rys.1. Lokalizacja jąder podstawy w mózgu. 
Źródło: https://healthiack.com/encyclopedia/pictures-of-basal-ganglia; opra-
cowanie własne. 
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Jądra podstawy posiadają liczne połączenia z  innymi 
strukturami mózgu m.in. z korą oraz ze wzgórzem. Są to 
tak zwane projekcje bezpośrednie i pośrednie, tzw. (Rys. 2). 
Projekcje bezpośrednie to takie, w którym aksony komórek 
kory przesyłają informacje do jąder podstawy, a stamtąd do 
wzgórza, które z kolei wysyła swoje projekcje z powrotem do 
kory. Oprócz projekcji bezpośrednich istnieją także projek-
cje pośrednie tj. kora-jądra podstawy-jądra podwzgórza-ją-
dra podstawy (gałka blada). Projekcje te nie wracają zwrot-
nie do kory. Aktywność w  obrębie ścieżki bezpośredniej 
skutkuje zniesieniem hamowania jąder podstawy (gałki bla-
dej) na wzgórze, które aktywuje określony region kory, przez 
co realizowane jest dana czynność, zachowanie. Aktywność 
w  obrębie szlaku pośredniego skutkuje zwiększeniem ha-
mowania jąder podstawy (gałki bladej) na wzgórze, a tym 
samym tłumieniem aktywności korowej. Istnieje również 
szybkie, bezpośrednie połączenie kory czołowej i wzgórza, 
którego rolą jest natychmiastowe hamowanie reakcji (za: 
Middleton, Strick , 2001). 

Przyjmuje się, że takie procesy jak podejmowanie de-
cyzji, wybór czynności ruchowej czy zmiana zachowania, 
możliwe są przy prawidłowej aktywności wszystkich struk-
tur wchodzących w skład obwodu bezpośredniego: kora mó-
zgu – jądra podstawy – wzgórze – kora mózgu. Zaburzenia 
wskazanych procesów mogą wynikać z zakłóceń w tym ob-
wodzie lub w którejś ze struktur tworzących obwód. Zakłó-
cenie funkcji obwodu może wynikać z uszkodzenia struktu-
ry jak również z niewłaściwego stężenia neuroprzekaźników 
w synapsach komórek danego obwodu. Tak na przykład zbyt 
niskie stężenie dopaminy osłabia selekcję bodźców, co wią-
że się z zaburzeniami uwagi (za: Bonelli, Cummings, 2007).

4/  Zaburzenia eksternalizacyjne dotyczą szerokiego zakresu objawów o charakterze impulsywności, agresji, używania substancji psychoak-
tywnych, zachowań ryzykownych, destrukcyjnych, antyspołecznych, często przestępczych, prowadzących do konfliktów z prawem.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a jądra podsta-
wy 

Jak wiadomo, niektóre dzieci z rozpoznaniem SPD wydają 
się „zauważać” zbyt wiele bodźców. Innymi słowy dziecko ma 
problem z pomijaniem bodźców o słabym natężeniu lub bodź-
ców nieistotnych dla danego zadania, co w rezultacie skutkuje 
słabym skupieniem uwagi. W rezultacie zaburzeniu ulega prze-
twarzanie sensoryczne, ponieważ bodźce sensoryczne działają 
w sposób konkurencyjny a nie kooperacyjny. Przyjmuje się, że 
ten problem wskazuje na dysfunkcję w obrębie jąder podstawy, 
które niewystarczająco dobrze hamują aktywność kory. Jak 
wspominano powyżej informacje z obszarów kory przekazy-
wane są do jąder podstawy, gdzie zachodzi selekcja bodźców. 
Następnie bodźce znaczące na zasadzie sprzężenia zwrotne-
go, przekazywane są poprzez wzgórze do kory mózgu, której 
pobudzenie wywołuje określoną reakcję, zachowanie. Badacze 
twierdzą, że w przypadku SPD zaburzeniu ulega proces bram-
kowania informacji „co” i  „kiedy”, co w  rezultacie prowadzi 
do nieefektywnej selekcja bodźców (Yin, 2010). Tym samym 

wszystkie bodźce, te istotne i te nieistotne, są jednako-
wo ważne. W rezultacie dochodzi do: 
	odhamowania w obszarach ruchowych – co skut-

kuje wzmożoną aktywnością, 
	odhamowania w obszarach czuciowych – co skut-

kując nadwrażliwością. 
Powyższy typ argumentacji zgodny jest z  zało-

żeniami Jamesa i  współpracowników (2011), którzy 
opisali podtyp SMD, charakteryzujący się nadpobu-
dliwością, impulsywnością, zachowaniami ekster-
nalizującymi4, upośledzeniem funkcjonowania po-
znawczego i społecznego. Przyjmuje się, że powyższy 
mechanizm mózgowy tj. upośledzonej selekcji bodź-
ców (na poziomie jąder podstawy) może tłumaczyć 
objawy SPD występujące w  takich zaburzeniach jak 
ADHD (np. Samango-Sprouse, 2009), zespół Touret-

te’a, czy choroba Parkinsona (Maia, Frank, 2011).
Należy zauważyć, że dzieci z  zaburzeniami prze-

twarzania sensorycznego są także opisywane jako dzie-
ci podwrażliwe, czyli takie, których wszędzie jest pełno. 

Dzieci te mają nieustającą potrzebę dotykania różnych przed-
miotów, a czasem nawet obcych osób, co bywa uciążliwe dla 
otoczenia i może być odbierane jako niedostosowanie społecz-
ne. Dzieci te określa się również jako poszukujące stymulacji 
(ang. sensory seeking). W klasycznym podejściu do integracji 
sensorycznej przyjmuje się, że dziecko nie doświadcza wystar-
czająco silnie bodźców i dlatego aktywnie poszukuje stymu-
lacji sensorycznej jako kompensacji pewnego rodzaju deficytu 
przetwarzania dotykowego. Chociaż ta intuicyjna interpretacja 
wydaje się zasadna, to jednak jak dotąd nie ma podstaw nauko-
wych. Przeciwnie, uważa się, że niewystarczające hamowanie 
w obrębie jąder podstawy (gałki bladej) prowadzi do pobudze-
nia wzgórza, co skutkuje aktywacją kory czuciowej i ruchowej, 
co objawia się zachowaniami, które w przyrodzie określa się 
jako zachowania „związane z bodźcem” (ang. stimulus-bound) 

Rys.2. Schemat projekcji bezpośrednich i pośrednich pomiędzy korą 
mózgu a strukturami podkorowymi.
Źródło: https://accessphysiotherapy.mhmedical.com; opracowanie wła-
sne. 
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a nie „poszukiwanie sensoryczne”. Wytłumaczenie tego zacho-
wania pochodzi także z obserwacji pacjentów, u których do-
szło do uszkodzenia kory czołowej (Lhermitte, Pillon, Serdaru, 
1986). Pacjenci przejawiają tak zwane „zachowania użytkow-
nika” tj. używają sztućców pomimo braku jedzenia; dotykają 
i zaczynali używać każdego przedmiotu, który jest w zasięgu 
ich wzroku, rąk. Zachowanie tych pacjentów jest reaktywne, 
często nieodpowiednie do danej sytuacji i kontekstu. Jak wspo-
minano wcześniej jądra podstawy posiadają silne połączenia 
z korą czołową. Przyjmuje się, że w przypadku uszkodzeń kory 
przedczołowej dochodzi do zaburzenia pętli korowo-podko-
rowej: kora przedczołowa – prążkowie (gałka blada)-wzgórze-
-kora, która zapewnia niezbędną kontrolę poznawczą. W przy-
padku dziecka z diagnozą zaburzeń integracji sensorycznej, nie 
jest ono w stanie poznawczo kontrolować zachowania rucho-
we, co podobnie jak w przypadku dzieci ze wzmożoną aktyw-
nością ruchową, wynika z zaburzenia mechanizmów bramko-
wania, hamowania, selekcji bodźców w obrębie jąder podstawy.

Podsumowując, wypracowanie odpowiednich reakcji na 
zdarzenia wymaga od nas ciągłej aktualizacji, zmiany odpo-
wiedzi oraz uczenia się dostosowywania swoich zachowań na 
bieżąco „on-line”, gdy nowe dane tj. nowe informacje senso-
ryczne ze „środowisk” zewnętrznych lub wewnętrznych stają 
się dostępne. Krótko mówiąc, adaptacja wymaga stałej interak-
cji sensomotorycznej z otoczeniem. Zasadniczą rolę w proce-
sie owej adaptacji spełniają jądra podstawy, które zapewniając 
mechanizm selekcji bodźców wpływają na procesy uwagi i ak-
tywność ruchową. 

W przypadku dzieci uczenie się nowych zachowań ma za-
sadnicze znaczenie dla ich rozwoju. Jak wskazują obserwacje, 
dzieci z  zaburzeniami SPD przejawiają zaburzenia tej zdol-
ności. Wskazanie, która część obwodu korowo-podkorowego 
ulega zaburzeniu u danego dziecka, mogłoby mieć kluczowe 
znaczenie dla nowego zdefiniowania zaburzeń integracji sen-
sorycznej. 

Mały mózg czyli o funkcjach móżdżku 
Móżdżek, położony w tylnej części mózgu, odgrywa ważną 

rolę w kontroli motorycznej tj. odpowiada za równowagę, na-
pięcie mięśniowe, reguluje siłę, precyzję i czas wykonania ru-
chu, chociaż sam nie inicjuje ruchu. Przykładowo, kiedy wi-
dzimy duży karton najczęściej zakładamy że będzie on ciężki. 
Móżdżek decyduje zatem, jaka siła jest potrzebna do przenie-
sienia kartonu. Gdy jednak karton jest pusty w środku, wów-
czas w  ułamku sekundy móżdżek redukuje przyłożoną siłę, 
zmienia napięcie mięśni szkieletowych, aby przywrócić rów-
nowagę ruchu i właściwe napięcie mięśni. Móżdżek powiązany 
jest także z „siłą”, z jaką doświadczamy bodźce zmysłowe. Do-
stępne badania sugerują, że stężenie zapachu i objętość wącha-
nia są odwrotnie proporcjonalne (Sobel i in., 1998). Wykaza-

5/  W obrębie każdej z półkul wyróżnia się trzy płaty:
•	 przedni – docierają tu informacje z tak zwanych wrzecionek mięśniowych, dzięki którym móżdżek reguluje napięcia mięśni;
•	 tylny – ta część odpowiada za koordynację ruchów pomiarowych, docierają tu informacje z kory nowej; 
•	 grudkowo-kłaczkowaty – ten płat odbiera informacje od układu przedsionkowego i odpowiada za utrzymanie równowagi.

6/  Komórki Purkiniego to neurony o działaniu hamującym (GABA-ergiczne). Aksony tych komórek dochodzą do istoty białej móżdżku i ule-
gają przełączeniu na jądra móżdżku i jądra przedsionkowe.

no, że większe stężenie zapachu, wiąże się z mniejszą objętością 
wąchania. Móżdżek otrzymuje informację węchową o stężeniu 
zapachu w celu modulacji lub regulacji siły węchu, co wpły-
wa na późniejsze doświadczenia węchowe (Zatorre, Jones-Got-
man, Rouby, 2000). Ponieważ móżdżek ma wzajemne projek-
cje w  prawie każdym układzie sensorycznym (Parsons, Fox, 
197), można oczekiwać, że nadwrażliwość będzie objawiać się 
w zakresie różnych modalności. 

Badania ostatnich lat wskazały, że móżdżek zawiera on 
około 69 mld neuronów, czyli aż 80% wszystkich neuronów 
mózgu, a zatem łac. określenie cerebellum, co dosłownie ozna-
cza mały mózg, jak najbardziej wydaje się zasadne. Anato-
micznie móżdżek ludzki to oddzielna struktura umocowana 
do podstawy mózgu, schowana pod półkulami mózgowymi, 
złożona z dwóch półkul przedzielonych strukturą, zwaną ro-
bakiem móżdżku (Rys. 3). W półkulach5 móżdżku wyróżnia 
się kilka typów komórek nerwowych, pośród których za naj-
ważniejsze uważa komórki Purkiniego6. Zasadniczą funkcją 
tych komórek jest hamowanie pobudzenia, które dochodzi do 
móżdżku. Dzięki temu możliwe jest modyfikowanie sygnałów 
w zależności od ruchu, który jest właśnie wykonywany. Taki 
obwód nerwowy umożliwia korygowanie na bieżąco odchyle-
nie wykonywanego właśnie ruchu od jego zaplanowanej wcze-
śniej wersji (Tafil-Klawe i in., 2009). Robak móżdżku to struk-
tura, obejmująca somatyczny układ czuciowy, odpowiedzialna 
jest przede wszystkim za postawę ciała i poruszanie się. Dzięki 
prawidłowemu funkcjonowaniu robaka móżdżku ruchy czło-
wieka są płynne i precyzyjne. Jest to możliwe dzięki otrzymy-
waniu informacji płynących z różnych obszarów mózgu, np. 
układu motorycznego.

Rys.3. Anatomiczny podział móżdżku. Widok z góry na „rozwi-
nięty” móżdżek z robakiem rozpostartym w jednej płaszczyźnie. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org; opracowanie własne.



Tajemnice ludzkiego mózgu 

54

Móżdżek to bardzo złożona tak pod względem bu-
dowy jak i funkcji struktura. Najsilniejsze argumenty za 
przypisaniem móżdżkowi konkretnych funkcji pocho-
dzą z badań nad skutkami uszkodzeń móżdżku. Wyka-
zano, że osoby z uszkodzonym móżdżkiem przejawiają 
przede wszystkim tożstronne zaburzenia kontroli moto-
rycznej. Mimo, że pacjent ma zachowaną siłę mięśniową, 
to jednak jego ruchom brak jest precyzji, wydają się one 
nieskoordynowane, niedokładne, czy niezgrane w czasie. 
Standardowy test badający skutki uszkodzenia móżdżku 
polega na dotknięciu celu palcem z odległości ramienia 
np. czubka nosa. Zdrowa osoba takie polecenie wykona-
na bez problemu tj. szybko po linii prostej sięgnie palcem 
celu. Natomiast osoba z uszkodzeniem móżdżku zrobi to 
wolniej, nierówno, wielokrotnie korygując ruch ręki. De-
ficyty innych niż motoryczne funkcji móżdżku są trud-
niejsze do wykrycia. Wobec tego od dekad za główną 
funkcję móżdżku uważa się kalibrację ruchów precyzyj-

7/  Zespół Schmahmanna (ang. Cerebellar Cognitive Affective Syndrome – CCAS)

8/  Pamięć proceduralna – to rodzaj pamięci umożliwiający opanowanie jakiejś umiejętności, jak np. jazda na rowerze czy, szydełkowanie.

9/  Pamięć operacyjnej – to magazyn informacji nowych i starych tj. zbiór informacji niezbędnych do wykonywanie aktualnego zadania.

nych, a nie rozpoczynanie ruchów czy decyzję o momen-
cie ich rozpoczęcia (Glickstein, Strata, Voogd, 2009).

Warto zauważyć, że podobnie jak w  przypadku ją-
der podstawy, móżdżek nie jest strukturą monolityczną, 
a  składa się raczej z  wielu regionów, które nie są łatwe 
do opisania zgodnie z  jedną zasadą funkcjonalną (Cer-
minara, Apps, 2010). Dlatego też badacze opisując dzia-
łanie móżdżku często odwołują się do podziału funkcjo-
nalnego (Rys. 4; Tab.1). Podział ten stanowi jednocześnie 
podział filogenetyczny, wskazujący kolejność pojawiania 
się i  kształtowania poszczególnych struktur na drodze 
ewolucyjnej. 

Przez wiele lat, do ostatniej dekady XX wieku, funk-
cje móżdżku wiązano wyłącznie z  motoryką. Jednak 
nowsze badania z wykorzystaniem metod obrazowania 
mózgu wskazują na jego udział także w procesach doty-
czących języka, uwagi i pamięci a  także emocji (Strick, 
Dum, 2009). Przykładem obrazującym udział móżdż-
ku w  wyższe funkcje psychiczne jest móżdżkowy ze-
spół poznawczo-emocjonalny (ang. zespół Schmahman-
na, CCAS)7 (Manto, Mariën, 2015), w  którym dorosły 
lub dziecko przejawia trudności w  skupieniu uwagi ze 
skłonnością do łatwego rozpraszania się, podwyższoną 
męczliwość podczas wykonywania operacji umysłowych 
(niższa wydolność i potrzeba częstszych przerw i dłuż-
szego odpoczynku), zaburzenia funkcji wykonawczych, 
mogące wpływać m.in. na zdolność planowania, wnio-
skowania, elastyczności myślenia czy hamowania reakcji 
impulsywnych, a także zaburzenia funkcji językowych – 
głównie w postaci utrudnionego dostępu do słów („mam 
to na końcu języka”) oraz orientacji przestrzennej i funk-
cji wzrokowo-konstrukcyjnych. U pacjentów obserwuje 
się również obniżoną sprawność uczenia się procedural-
nego8 i zaburzenia pamięci operacyjnej9. Oprócz deficy-
tów funkcji poznawczych elementem CCAS są również 
zaburzenia sfery afektywnej. Niektórzy pacjenci do-
świadczają chwiejności emocjonalnej, mogą pojawiać się 
stany depresyjne i  lękowe, niekiedy, choć znacznie rza-

Nazwa Struktura Funkcja
móżdżek przedsionkowy płat móżdżku (kłaczkowo-grudkowy) – połą-

czony z układem przedsionkowym
•	utrzymanie równowagi 
•	kontrola ruchów gałek ocznych 

móżdżek rdzeniowy robak móżdżku – związany z odbieraniem 
bodźców z rdzenia kręgowego

•	utrzymywanie napięcia mięśni 
•	dostosowywanie programów motorycznych 

do różnych warunków np. podczas chodzenia 
i biegania 

móżdżek nowy
(korowy)

boczne części półkul móżdżku – odbiór infor-
macji z kory mózgu. 

•	planowanie spontanicznej aktywności ruchowej 

Tab.1. Funkcjonalny podział móżdżku

Rys. 4. Funkcjonalny podział móżdżku. 
Źródło: https://openlibrary.org/publishers/Thomson_Higher_
Education; opracowanie własne.
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dziej – objawy wytwórcze (omamy i urojenia). Dość czę-
sta jest też impulsywność, skłonność do gwałtownych, 
nie zawsze przemyślanych reakcji, czy „wybuchów” emo-
cjonalnych. U pacjentów z CCAS spotykane bywają też 
deficyty z zakresu tzw. poznania społecznego10, przez co 
mogą czuć się oni nierozumiani przez innych, częściej 
wdawać się w sytuacje konfliktowe, popełniać gafy, czy 
też nieadekwatnie odczytywać intencje drugiej osoby.

Powyższy obraz zaburzenia wskazuje na duże zróż-
nicowanie funkcjonalne móżdżku, które w  dużej mie-
rze wynika ze specyfiki jego połączeń z poszczególnym 
obszarami kory. Co istotne jednak, do określonych stref 
kory móżdżku, poprzez jądra mostu w pniu mózgu, do-
chodzą oddzielne projekcje z obszarów przedczołowych, 
czołowych, ciemieniowych i górnych obszarów skronio-
wych (np. Krienen, Buckner, 2009). Z tego względu funk-
cje móżdżku najlepiej rozważać w  kontekście połączeń 
neuronalnych. Jeśli połączenia wejściowe i  wyjściowe 
danego modułu wiążą go z obszarami ruchowymi, będą 
uczestniczyć w zachowaniach związanych z ruchem. Je-
śli jednak połączenia wiodą do obszarów związanych nie 
z ruchem, a z funkcjami poznawczymi, inne będą beha-
wioralne korelaty działania tego modułu. Takie podej-
ście funkcjonalne pozwala zrozumieć, dlaczego móż-
dżek odpowiada nie tylko za funkcje stricte motoryczne, 
ale włącza się także w regulację emocji i funkcji poznaw-
czych.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego a  móż-
dżek

Na podstawie analizy połączeń móżdżku można 
przyjąć, że jest to kolejna, obok jąder podstawy, istot-
na struktura dla procesu integracji sensorycznej. Można 
założyć, że wcześnie dojrzewający móżdżek przedsion-
kowy (obecny odruch przedsionkowo-oczny) stanowi 
platformę dla rozwoju sensomotorycznego tj. wspiera 
proprioceptywne sprzężenie zwrotne niezbędne dla wy-
stąpienia asymetrycznego odruchu tonicznego szyi i sy-
metrycznego odruchu tonicznego. Te odruchy wspierają 
motoryczny rozwój dziecka tj. równowagę, naukę cho-
dzenia, a następnie koordynację ręka-oko (Walker i in., 
20210). Wczesne zaburzenia w tym układzie mogą łatwo 
zakłócić rozwój sensomotoryczny dziecka. Jako przykład 
możne tu posłużyć stosunkowo powszechne schorzenie 
jakim jest przewlekłe zapalenie ucha środkowego, któ-
re zakłóca aktywność jądra przedsionkowego, funkcjo-
nalnie należącego do móżdżku przedsionkowego. Dzie-
ci, które w  pierwszym roku życia często zapadają na 
zapalenie ucha środkowego przejawiają szereg objawów 
charakterystycznych dla SPD, a w konsekwencji w okre-
sie wczesnoszkolnym mają trudności w nauce czytania, 
co może być związane z nieprawidłowym ruchem gałek 
ocznych tj. brakiem wergencji, która zapewnia prawidło-

10/  Poznanie społeczne – to zbiór funkcji ułatwiających nam życie wśród ludzi. Obejmuje takie obszary jak: rozpoznawanie emocji u innych 
osób oraz własnych, teoria umysłu (czyli umiejętność oszacowania co w danej sytuacji mogą myśleć lub czuć inni ludzie), znajomość i rozu-
mienie norm społecznych, czy sposoby interpretowania zdarzeń i ich przyczyn (style atrybucji).

wą zbieżność osi obu oczy podczas czytania (za: Koziol, 
Budding, Chidekel, 2011). 

Innym przykładem zakłócenia funkcji móżdżku 
przedsionkowego jest nadmierna aktywność noradre-
nergiczna, która prowadzi do nadmiernego pobudzenia 
organizmu. Taka aktywność prawdopodobnie zaburza 
wzorzec pobudzenia – hamowania w  korze móżdżku, 
przyczyniając się w ten sposób do nadreaktywności czu-
ciowej, objawiającej się przesadną reakcją na stymulację 
czuciową. Jako przykład można tu przywołać zaburzenie 
ze spektrum autyzmu, w  którym stwierdzono zmniej-
szoną liczbę komórek Purkinjiego, które jak wspomnia-
no znajdują się w korze móżdżku i mają działanie hamu-
jące. Nadmierna aktywność noradrenergiczna łączona 
jest także z występowaniem lęku oraz rozregulowaniem 
emocjonalnym (Emul i in., 2010).

Jak wspomniano wczesnej, móżdżek rdzeniowy od-
powiada za utrzymanie napięcia mięśniowego, równo-
wagę, adaptację postawy i  wykonywanie rutynowych, 
automatycznych czynności. Na wczesnym etapie rozwo-
ju dziecka prawidłowe funkcjonowanie móżdżku rdze-
niowego zapewnia sekwencyjne ruchy pełzania i  cho-
dzenia. Zaangażowanie móżdżku rdzeniowego w rozwój 
integracji sensorycznej pozostaje zgodny z  opisany-
mi zaburzeniami kontroli postawy u dzieci z SMD (Su 
i  in., 2010). Odnotowano także, że dzieci z  ADHD ce-
chuje mniejsza objętość robaka móżdżku – należącego 
do móżdżku rdzeniowego – co korespondowało z nasi-
leniem objawów typowych dla tego zaburzenia (Mackie 
i in., 2007). Nieprawidłowości w móżdżku rdzeniowym 
mogą leżeć także u  podłoża dysleksji (Fawcett, Nicol-
son, 2007). Wielokrotnie odnotowano, że dzieci z pew-
nym podtypem dysleksji o tzw. deficycie móżdżkowym, 
wykazują trudności w utrzymaniu równowagi, szczegól-
nie w warunkach aktywności poznawczej (np. odliczanie 
wstecz), w porównaniu z grupą kontrolną (np. Stoodley 
i in., 2005). Jak wskazują obserwacje, trudności z równo-
wagą są często poprzedzone opóźnieniem w rozwoju mo-
torycznym tj. dzieci później siadają, raczkują, jak i póź-
nej zaczynają chodzić. Brak precyzyjnej kontroli u tych 
dzieci, dotyczyć będzie także kontroli nad mięśniami 
aparatu artykulacyjnego, co w  konsekwencji może po-
wodować błędy w artykulacji, które z kolei mogą przy-
czyniać się do deficytów w  przetwarzaniu fonologicz-
nym (Nicolson i  in., 2010). Podobny związek pomiędzy 
rozwojem ruchowym dziecka a  zdolnościami poznaw-
czymi dotyczy rozwoju umiejętności arytmetycznych. 
Wykazano, że u dzieci w wieku od 8 do 10 lat słaba rów-
nowaga wiązała się ze słabymi działaniami arytmetycz-
nymi (Lonnemann, 20212). 

Móżdżek ma także kluczowe znaczenie dla kodowa-
nia i integrowania informacji sensorycznych i czasowych 
niezbędnych do kontroli motorycznej oraz do nabywa-



Tajemnice ludzkiego mózgu 

56

nia nowych umiejętności proceduralnych. Tak na przy-
kład, podczas wykonywania zadań czuciowo-ruchowych 
takich jak rysowanie czy odręczne pisanie, zachodzi jed-
nocześnie aktywacja móżdżku, kory ruchowej i  kory 
ciemieniowej oraz obszarów asocjacyjnych (Galea i  in., 
2010). Móżdżek odgrywa tu znaczącą rolę zarówno w re-
gulacji proprioceptywnego sprzężenia zwrotnego – nie-
zbędnego podczas wykonywania czynności motorycz-
nych, jak i  w  „integrowaniu” bodźców sensorycznych 
oraz w  przewidywaniu skutków aktywności motorycz-
nej / czuciowo-ruchowej. Zakłócenia w  tej sieci mogą 
skutkować deficytami precyzji wzrokowo-ruchowej, czę-
sto obserwowanymi w  zaburzeniach integracji senso-
rycznej, a  także w  innych zaburzeniach neurorozwojo-
wych, jak ADHD, ASD czy w dyspraksji.

Podsumowując, na podstawie literatury możemy 
przyjąć, że funkcjonalne procesy móżdżku leżą u pod-
staw automatyzacji wszystkich zachowań, czy to zwią-
zanych z  kontrolą motoryczną, czy z  aktywnością po-
znawczą. W kontekście zaburzeń integracji sensorycznej 
krytyczna wydaje się podstawowa funkcja móżdżku po-
legająca na modulacji danych wejściowych do przetwa-
rzania sensorycznego.

Podsumowanie
Zaproponowany model funkcjonowania mózgu za-

kłada stałą interakcję między korą nową, jądrami pod-
stawnymi i móżdżkiem, dzięki której zachowania mogą 
być modyfikowane w  czasie rzeczywistym „on-line”. 
Każdy z wymienionych regionów mózgu ma charaktery-
styczny i unikalny wkład w percepcję, procesy poznaw-
cze, emocje oraz adaptację motoryczną. Można przyjąć, 
że zaburzenia w przetwarzaniu sensorycznym mogą wy-
stąpić w wyniku nieprawidłowej budowy i / lub neuro-
chemii w jądrach podstawy mózgu i / lub móżdżku. Wy-
daje się to logiczną hipotezą, ponieważ te podkorowe 
regiony mózgu dojrzewają znacznie wcześniej niż kora 
nowa, a objawy SID / SPD / SMD są widoczne we wcze-
snym dzieciństwie, co sugeruje pewien stopień nieprawi-
dłowości podkorowych.

Objawy zaburzonej integracji sensorycznej mogą 
mieć jednak różną etiologię. Na przykład wykazano, że 
nawet stosunkowo niewielkie podwyższenie poziomu bi-
lirubiny w okresie okołoporodowym może powodować 
nieprawidłowości w mózgu, szczególnie w jądrach pod-
stawy mózgu (Ahlfors, 2010). Wskazuje się, że zaburze-
nia neurotoksyczne wywołane bilirubiną są często zwią-
zane z zaburzeniami uczenia się, problemami z uwagą, 
które odzwierciedlają zaburzenia w mechanizmach ha-
mowania/ selekcji bodźców przez jądra podstawy mózgu 
(Amin, Prinzing, Myers, 2009).

Podobnie wcześniactwo i  niska masa urodzeniowa 
są wyraźnymi czynnikami ryzyka wystąpienia zabu-
rzeń rozwojowych (Allen, 2008). Pośród wskazywanych 
nieprawidłowości w wielu obszarach mózgu, najczęściej 
wymienia się te w móżdżku (np. Allin i in., 2001). Wyka-

zano, że nawet stosunkowo łagodne wcześniactwo, defi-
niowane w przedziale od 37 do 38 tygodnia ciąży, wiąza-
ło się z nieprawidłowościami strukturalnymi móżdżku, 
które łączono z zaburzeniami uczenia się [224]. Co wię-
cej okazało się, że te nieprawidłowości mogą wystąpić 
w różnych obszarach móżdżku, z których każdy rozwija 
się w różnym tempie, w okresie prenatalnym i postnatal-
nym (Petrini i in., 2009). Nie można także wykluczyć, że 
objawy charakterystyczne dla SI odzwierciedlają szerszy 
zakres zmienności w  dojrzewaniu neurorozwojowymi. 
Oznaczałoby to, że spontanicznie ustąpią one w okresie 
dojrzewania układu nerwowego. 

Podsumowując, jak dotąd nie ustalono spójnej neu-
ranatomii zaburzeń integracji sensorycznej. Prawdopo-
dobnie dane, które pozwolą nam lepiej zrozumieć zabu-
rzenia przetwarzania sensorycznego, nie będą pochodzić 
z pojedynczego obszaru badania. Jak dotąd jednak neu-
rologia koncentruje się przede wszystkim na rozpozna-
waniu / leczeniu objawów procesu chorobowego; neu-
ropsychiatria kładzie nacisk na zrozumienie procesów 
biochemicznych, które leżą u  podstaw patologii beha-
wioralnych zdefiniowanych w  klasyfikacji DSM; neu-
ropsychologia często wykorzystuje „testy”, które mają 
ograniczoną ważność ekologiczną i  które podkreślają 
funkcjonowanie kory, mierząc raczej statyczne niż dyna-
miczne relacje mózg-zachowanie; dziedziny terapii zaję-
ciowej i fizjoterapii stosują testy motoryczne i sensorycz-
ne oraz programy szkoleniowe, niekoniecznie skupiając 
się na ustalaniu podstaw neuroanatomicznych warun-
ków lub leczenia. Tym samym aby wyjaśnić mechanizm 
zaburzenia SI konieczna jest współpraca specjalistów 
z wielu obszarów badawczych. 

Literature cytowana
Ahlfors CE. Predicting bilirubin neurotoxicity in 

jaundiced newborns. Curr Opin Pediatr. 2010;22(2):129. 
Allen MC. Neurodevelopmental outcomes of preterm 

infants. Curr Opin Neurol. 2008;21(2):123.  
Allin M, Matsumoto H, Santhouse AM i  in. Cogni-

tive and motor function and the size of the cerebellum 
in adolescents born very pre-term. Brain. 2001;124(Pt 
1):60–6.  

Amin SB, Prinzing D, Myers G. Hyperbilirubine-
mia and language delay in premature infants. Pediatrics. 
2009;123 (1):327–31. 

Ayres AJ. Types of sensory integrative dysfunc-
tion among disabled learners. Am J Occup Ther. 
1972;26(1):13–8.

Ayres AJ. Sensory integration and the child. Los An-
geles: Western Psychological Services; 2005.  

Baranek GT, Boyd BA, Poe MD i in. Hyperresponsi-
ve sensory patterns in young children with autism, de-
velopmental delay, and typical development. Am J Ment 
Retard. 2007;112(4):233–45. 

Bargh JA, Chartrand TL. The unbearable automati-
city of being. Social cognition: key readings. 2005;228. 



Tajemnice ludzkiego mózgu 

57

Bonelli RM, Cummings JL. Frontal–subcorti-
cal circuitry and behavior. Dialogues Clin Neurosci. 
2007;9(2):141. 

Cerminara NL, Apps R. Behavioural significance of 
cerebellar modules. The Cerebellum. 2010;1–11.  

Cascio CJ. Somatosensory processing in neurodeve-
lopmental dis – orders. Journal of Neurodevelopmental 
Disorders. 2010;2(2):62–9. 

Cisek P, Puskas GA, El-Murr S. Decisions in chan-
ging conditions: the urgency-gating model. J Neurosci. 
2009;29 (37):11560–71  

Dunn W. The Sensory Profile: a discriminating me-
asure of sensory processing in daily life. Sens Integr Spec 
Interest Sect Q. 1997;20(1):1–3. 

Emul M, Yilmaz I, Asik A i  in.. Co – occurrence of 
psychiatric symptoms with cerebellar venous malfor-
mation: a case report. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 
2010;22(4):451-d. 

Fawcett AJ, Nicolson RI. Dyslexia, learning, and 
pedagogical neuroscience. Dev Med Child Neurol. 
2007;49(4):306–11.  

Galea JM, Vazquez A, Pasricha N i  in. Dissociating 
the roles of the cerebellum and motor cortex during ada-
ptive learning: the motor cortex retains what the cerebel-
lum learns. Cerebral Cortex 2010. 

Glickstein M, Strata P, Voogd J. Cerebellum: history. 
Neuroscience. 2009;162(3):549–59.  

Hikosaka O, Isoda M. Switching from automatic to 
controlled behavior: cortico-basal ganglia mechanisms. 
Trends Cogn Sci. 2010;14(4):154–61.  

James K, Miller LJ, Schaaf R i in.. Phenotypes within 
sensory modulation dysfunction. Comprehensive Psy-
chiatry; 2011.  

Koziol LF, Budding DE, Chidekel D. Sensory integra-
tion, sensory processing and sensory modulation disor-
ders: putative functional neuroanatomic underpinnings. 
Cerebellum. Springer Science, 2011.

Krienen FM, Buckner RL. Segregated frontocerebel-
lar circuits revealed by intrinsic functional connectivity. 
Cereb Cortex. 2009;19(10):2485–97.  

Lhermitte F, Pillon B, Serdaru M. Human autonomy 
and the frontal lobes. Part I: imitation and utilization be-
havior: a  neuropsychological study of 75 patients. Ann 
Neurol. 1986;19 (4):326–34.  

Lonnemann J. Relations between balancing and ari-
thmetic skills in children—evidence of cerebellar invo-
lvement? Journal of  Neurolinguistics 2011.  

Mackie S, Shaw P, Lenroot R i in. Cerebellar develop-
ment and clinical outcome in attention deficit hyperacti-
vity disorder. Am J Psychiatry. 2007;164(4):647–55.  

Maia TV, Frank MJ. From reinforcement learning 
models to psychiatric and neurological disorders. Nat 
Neurosci. 2011;14 (2):154–62.  

Manto M, Mariën P. Schmahmann’s syndrome – 
identification of the third cornerstone of clinical ataxio-
logy. Cerebellum & Ataxias. 2015;2.

Marcovitch S, Zelazo PD. A hierarchical competing 
systems model of the emergence and early development 
of executive function. Dev Sci. 2009;12(1):1–18.  

Middleton FA, Strick PL. A revised neuroanatomy of 
frontal– subcortical circuits. Frontal–subcortical circu-
its in psychiatric and neurological disorders. 2001;44–58. 

Nicolson RI, Fawcett AJ, Brookes RL i  in. Procedu-
ral  learning and dyslexia. Dyslexia. 2010;16(3):194–212.  

Parsons LM, Fox PT. Sensory and cognitive func-
tions. W: Schmahmann. The cerebellum and cognition. 
San Diego: Academic; 1997. 

Petrini JR, Dias T, McCormick MC i  in. Increased 
risk of adverse neurological development for late preterm 
infants. J Pediatr. 2009;154(2):169–76. 

Reynolds S, Lane S. Diagnostic validity of sensory 
over – responsivity: a review of the literature and case re-
ports. J Autism Dev Disord. 2008;38(3):516–29 

Sadowski B. Biologiczne mechanizmy zachowania się 
ludzi i zwierząt. PWN, Warszawa, 2005.

Samango-Sprouse C. Frontal lobe development in 
childhood. The human frontal lobes: functions and di-
sorders. 2007;576– 93.  

Sobel N, Prabhakaran V, Hartley CA i  in. Odorant-
-induced and sniff-induced activation in the cerebellum 
of the human. J Neurosci. 1998;18(21):8990– 9001.  

Stoodley CJ, Fawcett AJ, Nicolson RI i  in. Impa-
ired  balancing ability in dyslexic children. Exp Brain 
Res. 2005;167  (3):370–80.  

Strick PL, Dum RP, Fiez JA. Cerebellum and nonmo-
tor function. Annu Rev Neurosci. 2009;32:413–34.  

Su CT, Wu MY, Yang AL i  in. Impairment of stan-
ce control in children with sensory modulation disorder. 
Am J Occup Ther. 2010;64(3):443.  

Tian J, Shan X, Tamargo RJ i in. The cerebellar nodu-
lus/uvula integrates otolith signals for the translational 
vestibulo-ocular reflex. PLoS ONE. 2010;5(11): e13981.  

Tafil-Klawe K. Wykłady z  fizjologii człowieka, Wy-
dawnictwo Lekarskie PZWL, [cop. 2009], ISBN 978-83-
200-3194-2, OCLC 750511370

Weintraub DB, Zaghloul KA. The role of the subtha-
lamic nucleus in cognition. Rev. Neurosci. 2013;24, 125–
128. 

Wiggins LD, Robins DL, Bakeman R. Brief report: 
sensory abnormalities as distinguishing symptoms of 
autism spectrum disorders in young children. J Autism 
Dev Disord. 2009;39(7):1087–91. 

Yin HH. The sensorimotor striatum is necessary for 
serial order learning. J Neurosci. 2010;30(44):14719–23.  

Zatorre RJ, Jones-Gotman M, Rouby C. Neural me-
chanisms involved in odor pleasantness and intensity 
judgments. Neuroreport. 2000;11(12):2711–6. 



Warto wiedzieć

58

Warto wiedzieć
Wybór i opracowanie 

Adriana Kloskowska

dr, nauczyciel dyplomowany, polonista, pedagog specjalny, specjali-
sta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ukończyła kurs I-go 
stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej, wykładowca aka-
demicki, doradca zawodowy i coach kariery, szkoleniowiec w Impuls 
do Rozwoju, autorka licznych artykułów, pasjonatka ludzkiego mó-
zgu, prowadzi na FB stronę Impuls do rozwoju edukacji oraz grupę 
Impuls dla nauczycieli, mama nastolatki.

Najlepiej znanym badaczem wykorzystującym neu-
rostymulację w badaniu funkcji mózgu był Wilder Pan-
field, amerykański neurochirurg pracujący w Kanadzie 
w  pierwszej połowie dwudziestego wieku. Za pomocą 
neurostymulacji badał neuroanatomię kory mózgowej 
pod względem jej funkcji. Wyniki swych badań przed-
stawił w formie tak zwanych homunkulusów korowych. 
Homunkulus Panfielda to przerysowana postać ludzka, 
niczym z  historyjki obrazkowej, leżąca na powierzch-
ni mózgu. Każda część jego iałą wskazuje odpowiedni 
obszar kory mózgowej odpowiedzialny za jej kontrolę 
motoryczną lub przetwarzanie. Odbieranych przez nią 
bodźców zmysłowych. Poszczególne części ciała są wo-
bec siebie karykaturalnie nieproporcjonalne. Homunku-
lus ma ogromny kciuk i wielgachny język, a równocze-
śnie bardzo mały tors. Te różne wielkości pokazują, o ile 
większy obszar korowy jest zaangażowany w motorykę 
lub odbiór bodźców danej części ciała. 

Źródło: Suzanne O’Sullivan, (2019). Burze w mózgu. 
Opowieści ze świata neurologii. Kraków: Wydawnictwo 

Uniwersytety Jagiellońskiego, s. 65-66.

* * *

Umiejętność rozpoznawania twarzy ma dla człowieka 
ogromne znaczenie i olbrzymia większość z nas potrafi 
rozpoznać tysiące twarzy albo bez trudu dostrzec zna-
jome twarze w tłumie. Potrzeba szczególnego doświad-
czenia, aby było to możliwe, a doświadczenie to stano-
wi powszechną cechą nie tylko ludzi, ale także innych 
naczelnych. Jak więc radzą sobie osoby z prozopagnozją? 

W ostatnich kilku dziesięcioleciach wiele się dowie-
dzieliśmy o plastyczności mózgu, poznając, jak jego część 
albo pewien układ przejmuje funkcje innych w razie wa-
dliwego działania albo uszkodzenia. Wydaje się jednak, 
że nie dzieje się tak w wypadku prozopagnozji lub agno-
zji topograficznej; te zaburzenia zwykle utrzymują się 
przez całe życie, nie ustępując z wiekiem. Z tego powodu 
osoby z prozopagnozją muszą się wykazywać pomysło-

wością oraz inicjatywą i wynajdować strategie, sposoby 
umożliwiające obejście tych deficytów, na przykład po-
znawać kogoś po niezwykłym nosie albo brodzie, oku-
larach lub charakterystycznej odzieży. Wiele osób z pro-
zopagnozją rozpoznaje osoby po głosie, postawie albo 
chodzie. Naturalnie ważną rolę odgrywają także kon-
tekst i oczekiwania. Spodziewamy się bowiem studentów 
na uczelni, kolegów w pracy i  tak dalej. Takie strategie 
– świadome i nieświadome – stają się tak automatyczne, 
że osoby z umiarkowaną prozopagnozją mogą sobie na-
wet nie zdawać sprawy, jaki kiepsko sobie radzą z rozpo-
znawaniem twarzy. Są przez to zaskoczeni, gdy im się to 
ukazuje podczas testów (na przykład pokazujących zdję-
cia, na których nie dodatkowych wskazówek, takich jak 
włosy czy okulary).

Źródło: Oliver Sacks, (2010). Oko umysłu. 
Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, s. 109-110

* * *

Na podstawie badań autorzy stwierdzili, że w zabu-
rzeniach rozwojowych współwystępowanie jest raczej re-
gułą niż wyjątkiem. Chcąc dowieść istnienia wspólnych 
mechanizmów u  podłoża różnych zaburzeń rozwojo-
wych, Brookes, Nicolson i Fawcett (2007) opublikowali 
badanie pod tytułem Pryzmaty rzucają światło na zabu-
rzenia rozwojowe. Poprosili grupę nastolatków z dyslek-
sją, z dysleksją i współwystępującą dyspraksją, wyłącznie 
z dyspraksją oraz grupę kontrolną o wykonanie zadania 
w  znacznej mierze angażującego móżdżek. Uczestnicy 
mieli nauczyć się celnie rzucać kulkami, patrząc przez 
pryzmat, który zmieniał sposób widzenia. Wszyscy bada-
ni zaadaptowali się do patrzenia przez pryzmat, ale mło-
dzieży z dysleksją i z dyspraksją zajęło to znacznie więcej 
czasu. Wyniki mają potwierdzać, że oba te zaburzenia 
są związane z dysfunkcjami móżdżku. Jeśli rzeczywiście 
zaburzenia rozwojowe mają tak podobne przyczyny, to 
dlaczego powstało tyle różnych kategorii tych zaburzeń 
i czemu są traktowane jako rozdzielne jednostki diagno-
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styczne? Jeszcze w  latach 70. popularne było raczej po-
dejście zintegrowane. Mówiło się wtedy o minimalnych 
dysfunkcjach mózgowych i  „miękkich” oznakach roz-
wojowych. Począwszy od lat 80. w wyniku zwiększającej 
się świadomości społecznej zaczęły powstawać oddziel-
ne dla każdego zaburzenia organizacje, grupy wsparcia, 
sposoby badania, metody diagnostyczne, czasopisma na-
ukowe, konferencje i grupy nacisku żądające finansowa-
nia. Większość z  nich odniosła spektakularny sukces. 
Poskutkowało to jednak fragmentaryzacją wiedzy i osła-
bieniem kontaktów między grupami, które mogłyby 
wiele osiągnąć, współpracując. Szczególnie prowadzenie 
dalszych badań nad naturą zaburzeń wymaga ponowne-
go rozważenia nie tylko różnic między nimi, lecz tak-
że podobieństw, najlepiej na gruncie systemów neuronal-
nych (np. system uczenia się proceduralnego).

Źródło: prof. Angela Fawcett opracowanie w języku 
polskim Joanna Kamykowska. Specyficzne trudności 

w nabywaniu umiejętności szkolnych i ich podłoże 
neuropsychologiczne. Biuletyn Polskiego Towarzystwa 

Dysleksji Nr 3/Zima 2013, s. 10-11.

* * *

Gdy mózg zostaje uszkodzony, może w pewnych sy-
tuacjach być w stanie wykonywać to samo zadanie, uży-
wając innych połączeń neuronów. Naukowcy kiedyś my-
śleli, że wspomnienia lub umiejętności przetwarzane są 
w  dyskretnych małych lokalizacjach w  mózgu. Ale La-
shley pokazał, że często nie o to chodziło. Jego najsłyn-
niejsze eksperymenty obejmowały uczenie zwierzę-
cia takiego jak szczur wykonywania skomplikowanych 
czynności, by uzyskać nagrodę. Następnie badacz uszka-
dzał tkankę mózgową zwierzęcia w  części kory, która 
przetwarzała tę umiejętność. Co zaskakujące, zwierzę 
wciąż mogło wykonywać czynność, choć mogło to trwać 
dłużej, a czynność mogła być mniej precyzyjna. Wystę-
powanie tego skutku jest otwarte na interpretację, ale 
dzięki pracy Lashley’a naukowcy dowiedzieli się, że wiele 
umiejętności wymaga szerzej rozprzestrzenionych sieci 
neuronalnych, niż wierzono. Jego eksperymenty wyka-
zały również, że sieci te posiadają spory nadmiar, ponie-
waż, choć ich części mogą być usunięte, zwierzę wciąż 
będzie wykonywało zadanie.

Zazwyczaj obserwuję poniższe etapy neuroplastycz-
nego uzdrowienia. Często występują one w przedstawio-
nej tu kolejności, ale nie zawsze musi tak być; niektórzy 
pacjenci, aby wyzdrowieć, muszą przejść jedynie kilku 
z tych etapów, zaś inni muszą przejść wszystkie.

Korekta ogólnych funkcji komórkowych i komórek gle-
jowych – etap, który skupia się na ogólnym zdrowiu neu-
ronów i  funkcjach komórkowych, które mają wspólne 
z  innymi komórkami. W przypadku wieku problemów 
z mózgiem, mózg zostaje „błędnie przeprogramowany”, 
ponieważ neuronom i  komórkom glejowym przeszko-
dziło źródło zewnętrzne (jak infekcja, toksyna metalu 

ciężkiego, pestycyd, lek lub nadwrażliwość pokarmowa).
Neurostymulacja – pozwala obudzić uśpione obwody 

w zranionym mózgu i prowadzi do drugiej fazy procesu 
uzdrawiania: poprawionej zdolności szumiącego mózgu 
do przeregulowania i przemodulowania się, by osiągnąć 
homeostazę. Światło, dźwięk, prąd, wibracja, ruch i myśl 
(która uruchamia pewne sieci), wszystkie one dostarcza-
ją neurostymulacji. 

Neuromodulacja – szybko przywraca równowagę po-
między pobudzeniem a zahamowaniem sieci neuronal-
nych i wycisza szumiący mózg. Ludzie z różnorodnod-
nymi problemami z  mózgiem nie potrafią właściwie 
regulować wrażeń. Często są zbyt wrażliwi na stymulację 
zewnętrzną lub odwrotnie, zupełnie są na nią niewrażli-
wi. Neuromodulacja przywraca równowagę. Jednym ze 
sposobów działania neuromodulacji jest przestawienie 
ogólnego poziomu pobudzenia mózgu poprzez branie 
pod uwagę dwóch układów podkorowych. Pierwszym 
jest twór siatkowaty (RAS), znajdujący się w  pniu mó-
zgu ( w obszarze pomiędzy rdzeniem kręgowym a pod-
stawą mózgu), rozciągający się do najwyższych części 
kory, regulujący poziom świadomości człowieka, ogólny 
poziom pobudzenia i cykl snu-czuwania. Przestawienie 
RAS poprzez stymulację światłem, dźwiękiem i  wibra-
cją sprawia, że u pacjentów mających problemy ze snem, 
poprawia się cykl snu, a mózgowi przywrócone zostają 
zapasy energii. Neuromodulacja wpływa także na auto-
nomiczny układ nerwowy, w który wbudowane są auto-
matyczne, mimowolne reakcje układu nerwowego. Na 
układ autonomiczny składają się dwie gałęzie. Pierwsza 
z nich to reakcja „uciekaj albo walcz”, która mobilizuje 
człowieka do działania poprzez uwolnienie dużej ilości 
energii i zwiększenie metabolizmu. Wiele osób mających 
zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu, w tym trudności 
w nauce, często nie mogąc nadążyć za tym, co się dzieje, 
przejawiają reakcję ”uciekaj albo walcz”. Drugą gałąź sta-
nowi układ przywspółczulny nazywany układem napra-
wy „odpoczywaj i  traw”, wyłączający układ współczul-
ny i wprowadzający człowieka w stan spokoju. Wywołuje 
on liczne reakcje chemiczne, które wspomagają wzrost, 
oszczędzają energię i zwiększają ilość snu. Ładuje mito-
chondria – źródła energii w komórkach, wzmacniając je. 
Ostatnie badania zespołu Michaela Hasselmo pokazu-
ją, że wyłączenie układu współczulnego zdaje się popra-
wiać stosunek sygnału do szumu w  obwodach mózgo-
wych, dlatego włączenie układu przywspółczulnego jest 
prawdopodobnie innym sposobem wyciszeni szumiące-
go mózgu. 

Źródło: Norman Doidge, (2015). Jak naprawić 
uszkodzony mózg. Białystok: Vital Gwarancja Zdrowia, 

s. 120-125.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami, chłop-
cami i dziewczynkami interesują ludzi od wielu lat. Po-
wstały na ten temat liczne historie, a niektóre z nich za-
korzeniły się na dobre w  społeczeństwie, dlatego też, 
jak twierdzi Lise Eliot w  książce Różowy mózg, niebie-
ski mózg, jak tylko rodzice poznają płeć dziecka, zaczyna 
się malowanie pokoi na kolor różowy lub niebieski, pla-
nowanie tego, co dziecko będzie robiło, jak trochę doro-
śnie, i tak rodzice chłopców (to nic, że są jeszcze w łonie 
matki) planują treningi piłkarskie, podczas gdy plany ro-
dziców dziewczynek są związane z tańcem czy baletem. 
Wielu dorosłych, zarówno rodziców, jak i nauczycieli, na 
co dzień promuje różnice związane z  płcią, tłumacząc 
tym na przykład trudności z mówieniem u chłopców czy 
problemy z matematyką u dziewczynek. Stereotypy pod-
sycane są przez niektórych wielu autorów książek popu-
larnonaukowych, którzy powołują się na wyniki badań 
przeprowadzanych na dorosłych osobach, a nie na dzie-
ciach. Do grona badaczy podkreślających morfologicz-
ne zróżnicowanie mózgów chłopców i dziewczynek na-
leży na przykład Louann Brizendine, którego zdaniem 
kobiety mają większe niż mężczyźni umiejętności wer-
balne i  interpersonalne, podczas gdy mężczyźni mogą 
poszczycić się lepszymi umiejętnościami przestrzenny-
mi i  analitycznymi., jak twierdzi badaczka Lise Eliot, 
neurobiolog z Chicago Medical School, autorka licznych 
specjalistycznych publikacji na temat rozwoju mózgu, 
matka trojga dzieci – dziewczynki i  dwóch chłopców, 
w książce Różowy mózg, niebieski mózg stawia sobie jako 
cel zaprezentować prawdziwe rozmiary i wielopłaszczy-
znowość różnic między chłopcami a dziewczynkami tak, 
by można było lepiej wykorzystywać ludzki potencjał i te 
rodzaje inteligencji, które warto promować u  obu płci. 
W swojej książce badaczka pokazuje różnice miedzy obu 
płciami w kolejnych fazach rozwoju: od poczęcia aż do 
okresu dojrzewania. 

Eliot zwraca uwagę, że sami naukowcy przestali trak-
tować geny i wychowanie jako zwalczające się siły. Nie-
wątpliwie chłopcy i dziewczynki różnią się między sobą, 
przychodząc na świat, jednak cechy każdego człowieka 
kształtują się pod wpływem środowiska, które działa na 
lub przez geny, co nauka określa mianem epigenetyki. 
Autorka podkreśla, że nasz świat potrzebuje ludzi, którzy 
potrafią łączyć cechy męskie i kobiece, takie jak umie-
jętność czytania, mówienia, pisania, orientację prze-
strzenną, umiejętności z zakresu techniki i fizyki, a tak-

że asertywność i  dyplomację. Dorośli powinni zatem 
kształtować przestrzeń rozwojową dzieci tak, by miały 
one możliwość wszechstronnego doświadczania świata. 
Jest to związane z plastycznością mózgu czyli jego zdol-
nością do zmieniania się pod wpływem tego, co robi-
my i czego nie robimy. Mózg jest najbardziej plastyczny 
u małych dzieci, dlatego ważne, by dorośli pamiętali, że 
ludzki mózg będzie taki, jak go ukształtujemy w dzieciń-
stwie, zatem jeśli chłopcy i  dziewczęta podejmują inne 
aktywności, ma to wpływ na funkcjonowanie ich mó-
zgów. 

 W  kolejnych częściach Eliot omawia różnice mię-
dzy chłopcami i dziewczynkami w okresie prenatalnym, 
w okresie niemowlęctwa, w wieku przedszkolnym oraz 
wczesnoszkolnym. Fragmenty książki poświęca także 
opisowi różnic w zakresie umiejętności werbalnych oraz 
matematycznych i fizycznych. 

Lise Eliot, Różowy mózg, niebieski mózg
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Autorka twierdzi między innymi, że:

	Różnice płciowe pojawiają się w  połowie pierwszego 
trymestru ciąży. Mózgi dziewcząt i  chłopców, mimo 
iż nie można tego zobaczyć za pomocą USG czy KTG, 
różnią się od siebie budową już w okresie prenatalnym, 
a kształtowane są pod wpływem genów i hormonów.

	 Im większy jest mózg, tym mniej instynktowne za-
chowania i  tym większy wpływ uczenia się na jego 
możliwości.

	Biorąc pod uwagę to, jak testosteron wpływa na póź-
niejsze zachowania chłopców, można założyć, że ujaw-
nia się też w  ich zachowaniach płodowych. Chłopcy 
bez wątpienia są po urodzeniu bardziej ruchliwi niż 
dziewczynki i  ta różnica pogłębia się we wczesnym 
dzieciństwie. 

	W łonie matki chłopcy rosną szybciej. W momencie 
urodzenia są więksi, ciężsi, mocniejsi niż dziewczyn-
ki, które z kolei szybciej dojrzewają, co daje im wyraź-
ną przewagę pod koniec ciąży. Dziewczynki są lepiej 
przygotowane na to, by zmagać się z  przeciwnościa-
mi życia, gdyż chłopcy łatwiej ulegają chorobom, mają 
większe problemy poznawcze i behawioralne, częściej 
też umierają w okresie prenatalnym i wczesnym pre-
natalnym.

	Dziewczynki zaczynają mówić szybciej niż chłopcy. 
Większość osób powtarza to zdanie niczym mantrę, 
kiedy pytamy je o różnice u dzieci. Jest to prawda, cho-
ciaż podobnie jak w wypadku innych różnic, jest ona 
niewielka i można tu znaleźć wiele wyjątków. Odkry-
to, że podobnie jest u małp rezusów – ich małp sami-
ce częściej wydają głos i  są w  tym lepsze od małych 
samców. Bardzo możliwe, że różnice płciowe, gdy cho-
dzi o  początki wokalizacji, są uwarunkowane biolo-
gicznie, ale od pierwszych dźwięków i gaworzenia jest 

jeszcze długa droga do w pełni wykształconego słow-
nictwa.

	Przeprowadzone w Szwecji badania pokazały, ze pół-
toraroczne dziewczynki używają o 5 % więcej gestów 
niż chłopcy. Jednak niektóre z nich są już nacechowa-
ne płciowo – dziewczynki między ósmym a  szesna-
stym miesiącem życia częściej powtarzają gesty ”ro-
dzicielskie”, takie jak przytulanie czy kołysanie lalek. 
Chłopcy w tym wieku udają, że czytają, prowadzą sa-
mochód, wbijają gwoździe. Po gestach przychodzą 
słowa i  język ekspresyjny. Tu również dziewczynki 
utrzymują prowadzenie i  do dwudziestego drugie-
go miesiąca życia używają przeciętnie trzystu pięć-
dziesięciu słów, zaś chłopcy potrzebują od jednego do 
dwóch miesięcy, by dojść do takiej liczby. 

	Dziewczynki i  chłopcy zaczynają się różnic mię-
dzy trzecim a  szóstym miesiącem życia, jeśli chodzi 
o ekspresję twarzy. Obie płcie okazują emocje, jednak 
dziewczynki częściej unoszą brwi, otwierają usta i po-
ruszają językiem, żeby okazać zainteresowanie.

	Zanim jeszcze dzieci zetkną się a  naszą nacechowa-
na płciowo kulturą, ich mózgi są już przygotowane do 
tego, by odpowiadać na różne sygnały. Wystarczy za-
początkować ten proces, a dzieci same dostosują się do 
stereotypów, co w duży stopniu wpływa na ich przy-
szły rozwój. 

	Robert Plonim z  King’s College w  Londynie prze-
prowadził na bliźniętach szeroko zakrojone badania, 
z  których wynika, że typowe dla określonej płci za-
bawy są w mniej więcej 50% dziedziczne, co oznacza, 
że na pozostałe 50% ma wpływ środowisko z różnymi 
grupami nacisku.

Adriana Kloskowska

13 marca 2021 r. odbyła się pierwsza konferencja edu-
kacyjna PSTIS SI prowadzona w  formie on-line, skie-
rowana do nauczycieli. Konferencję otworzyła Prezes 
PSTIS Jolanta Kazanowska, która podkreśliła, że nie-
zwykle ważne jest to, by nauczyciele mieli rzetelne infor-
macje na temat integracji sensorycznej, stymulacji senso-
rycznej oraz terapii integracji sensorycznej. Pani Prezes 
w swoim pierwszym z dwóch wystąpień zatytułowanym 
Integracja sensoryczna – przedstawiamy fakty, obalamy 
mity, wyjaśniła, jak należy rozumieć integrację senso-
ryczną według dr Jean Ayres, czym jest terapia integracji 

sensorycznej, a także przybliżyła podstawowe zagadnie-
nia dotyczące trzech bazowych układów sensorycznych: 
propriocepcji, układu przedsionkowego, dotyku oraz po-
zostałych układów: wzrokowego, słuchowego, węchowe-
go. Wyjaśniła również, czym są zaburzenia procesów 
sensorycznych. Wykład ten stanowił doskonałą bazą do 
kolejnych wykładów. 

Drugie wystąpienie konferencyjne dotyczyło tema-
tu Integracja sensoryczna a rozwój mowy. Pani Ewa Ro-
manik omówiła różnice między językiem a mową oraz 
w bardzo obrazowy sposób wyjaśniła, w jaki sposób zin-

Sprawozdanie z konferencji edukacyjnej PSTIS SI 
dla nauczycieli 13 marca 2021 r.
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tegrowane systemy zmysłowe w  ośrodkowym układzie 
nerwowym stanowią podstawę mowy. Podczas wykładu 
kilkakrotnie wybrzmiały niezwykle ważne słowa, że za-
burzenia integracji sensorycznej osłabiają rozwój komu-
nikacji i  mowę, co jest spowodowane nieprawidłowym 
przetwarzaniem informacji.

W kolejnym wykładzie dr Adriana Kloskowska podję-
ła temat Obserwacja funkcjonalna podstawą planowania 
wsparcia dzieci i młodzieży, odpowiadając na pytania: Jak 
prowadzić obserwację dziecka, by służyła diagnozie po-
trzeb? Jak monitorować sytuacje uczniów z uwzględnie-
niem ich potrzeb rozwojowych? Jak na co dzień oceniać 
funkcjonowanie dzieci z uwzględnieniem ich indywidu-
lanych możliwości? Jak prowadzić wielospecjalistyczną 
ocenę poziomu funkcjonowania uczniów? Prelegentka, 
powołując się na Jean Ayres, której zdaniem terapia in-
tegracji sensorycznej jest terapią holistyczną, ponieważ 
obejmuje całe ciało, wszystkie zmysły i mózg, podkreśla-
ła, jak ważne jest, by osoby pracujące na co dzień z dziec-
kiem, opierały swoje działania zarówno diagnostyczne, 
jak i  wspomagające, na wiedzy opartej na naturalnych 
dźwigniach umysłu.

Wykład Patrycji Ostrowskiej zatytułowany Zaba-
wa rozwija stanowił omówienie roli zabawy w rozwoju 
dziecka. Prelegentka przedstawiła typy zabaw oraz omó-
wiła cechy zabawy dziecięcej. Zwróciła również uwagę 
na to, jak ważne jest to, by dorosły „zszedł” do pozio-
mu dziecka, a także, by tworzył z dzieckiem fantastyczne 
wspomnienia z wykorzystaniem elementów otaczające-
go świata. Pani Patrycja zwróciła uwagę na dobór zabaw 
stymulujących zmysły, otwierających wyobraźnię dziec-
ka, pozwalających ćwiczyć koncentrację uwagi, kształ-
tujących kompetencje komunikacyjne. Słuchacze mie-
li możliwość poznania wielu rozwiązań metodycznych, 
dzięki którym dziecko może rozwijać się poprzez zaba-
wę. 

Drugi z wykładów Prezes PSTIS SI Jolanty Kazanow-
skiej zatytułowany Agresja czy trudne zachowania po-
ruszał niezwykle ważny temat, z którym mierzą się za-
równo rodzice, jak i nauczyciele i terapeuci. Prelegentka 
zwróciła uwagę na to, że wiele dzieci określanych mia-
nem niegrzeczne, to dzieci, które wykraczają poza zakres 
optymalnego poziomu pobudzenia, z czym nie potrafią 
sobie poradzić, ponieważ nie znają strategii radzenia so-
bie w trudnych dla nich sytuacjach. Niezwykle cennym 
elementem wykładu było odwoływanie się do doświad-
czeń i podawanie przykładów z praktyki terapeutycznej. 

Kolejne wystąpienie Poznaj mózg dziecka. Zaburzenia 
neurorozwojowe przygotowane i  zaprezentowane przez 
dr hab. Krystynę Rymarczyk, prof. USWPS było ogrom-
ną dawką specjalistycznej wiedzy na temat tego, jakie są 
współczesne metody badania mózgu, jakie zmiany za-
chodzą w  mózgach osób z  zaburzeniami neurorozwo-
jowymi, zarówno tymi, które są uwarunkowane gene-
tycznie: ADHD, ASD, dysleksja, jak i środowiskowo, np. 
dyspraksja czy alalia. Prof. Krystyna Rymarczyk wyja-
śniła, na czym polega proces synaptogenezy, jakie zmia-
ny zachodzą na poziomie budowy komórek w przypadku 

zaburzeń oraz jakie znaczenie ma wczesna interwencja. 
Prelegentka podkreśliła niezwykle ważną rolę treningu 
płynnego, dzięki któremu zmiany zachodzące w kolcach 
dendrytycznych są stałe, przy czym ostrzegła przez prze-
trenowaniem dziecka, co zazwyczaj wiąże się ze zbyt du-
żym obciążeniem dziecka licznymi aktywnościami.

Wykład Elżbiety Ekert dotyczył skupienia uwagi 
w  sali przedszkolnej. Prelegentka wyjaśniła, czym jest 
skupienie uwagi, jakie warunki są konieczne do skupie-
nia uwagi oraz wymieniła dystraktory, które utrudnia-
ją ten proces. W dalszej części wystąpienia omówiła za-
burzenia integracji sensorycznej utrudniające skupienie 
uwagi.

Kolejny wykład dotyczył ćwiczeń śródlekcyjnych 
jako sposobu na poprawę koncentracji i uwagi, a zapre-
zentowany został przez Wiceprezesa PSTIS SI Marcina 
Targońskiego. Prelegent podkreślił związek pomiędzy 
ruchem a  koncentracją uwagi, a  następnie omówił rolę 
aktywności ruchowej dziecka w wieku przedszkolnym. 
Zwrócił uwagę na czynniki ograniczające aktywność 
ruchową dzieci, a  także na choroby cywilizacyjne jako 
skutki braku aktywności fizycznej. Zaprezentował pi-
ramidę aktywności fizycznej i podał przykłady działań, 
które warto podjąć w ramach ćwiczeń śródlekcyjnych. 

Dwa kolejne wykłady wygłosiła Ewa Romanik, po-
ruszając tematy dysleksji i  dyspraksji. Zaprezentowa-
ła piramidę uczenia się, podkreślając rolę systemów 
bazowych oraz rozwoju sensoryczno-motorycznego 
i  percepcyjno-motorycznego dla kształtowania umie-
jętności szkolnych. Omówiła objawy zaburzeń przetwa-
rzania sensorycznego u dzieci z trudnościami w uczeniu 
się, zwracając szczególną uwagę na zaburzenia modula-
cji: nadwrażliwość, podwrażliwość, poszukiwanie, a tak-
że na zaburzenia o bazie sensorycznej: zaburzenia postu-
ralne, dyspraksję. Prelegentka wyjaśniła, na czym polega 
to ostatnie zaburzenie, odwołując się do pojęcia praksji 
oraz omawiając rodzaje ruchu wg dr Jane Ayres, a także 
zwróciła uwagę na zależności pomiędzy praksją a osią-
gnięciami szkolnymi dziecka, rozwojem mowy, rozwo-
jem emocjonalno-społecznym. Podczas wykładu słucha-
cze mieli sposobność poznania sposobów wspomagania 
rozwoju dzieci z dysleksją oraz z dyspraksją. 

W  ostatnim wystąpieniu konferencyjnym Artur 
Kownacki poruszył temat dobrostanu nauczyciela, zwra-
cając uwagę na trzy komponenty: zadowolenie z życia fi-
zycznego, psychicznego i społecznego. Wyjaśnił znacze-
nie ruchu dla prawidłowego funkcjonowania człowieka, 
wpływu hipokinezji na organizm człowieka, przywołał 
badania, z których wynika kluczowa rola kręgosłupa dla 
zdrowia oraz omówił, jak zapobiegać problemom z krę-
gosłupem. 

Konferencję zakończyły i podsumowały Prezes PSTIS 
SI Jolanta Kazanowska oraz prowadząca to ważne dla na-
uczycieli wydarzenie Pani Dorota Jankowiak-Dąbrow-
ska.

Adriana Kloskowska
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Zasady publikacji tekstów w Kwartalniku Integracja Sensoryczna

PRENUMERATA KWARTALNIKA INTEGRACJA SENSORYCZNA

Kwartalnik „Integracja sensoryczna” ukazuje się 
od 2000 roku. Jest to pierwsze, i jak dotychczas jedyne 
fachowe czasopismo zajmujące się problematyką tera-
pii integracji sensorycznej. Kierowane jest do wszyst-
kich zainteresowanych tą metodą terapii. Przede 
wszystkim do terapeutów integracji sensorycznej, psy-
chologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, ale 
również do rodziców dzieci mających rozpoznanie za-
burzenia integracji sensorycznej. 

W  piśmie ukazują się artykuły pisane przez pol-
skich terapeutów integracji sensorycznej i  fachow-
ców z różnych dziedzin takich jak autyzm, dysleksja, 
ADHD, zaburzenia mowy itd. „Integracja sensorycz-
na” jest pismem Polskiego Stowarzyszenia Terapeu-
tów Integracji Sensorycznej. 

W trosce o podwyższenie poziomu naszego pisma 
przedstawiamy informacje dla Autorów piszących do 
„Integracji Sensorycznej”, chcąc ułatwić przygotowy-
wanie materiałów w oczekiwanej przez nas formie.

Wymagania merytoryczne 
•	W  kwartalniku Integracja Sensoryczna można pu-

blikować prace dotyczące diagnostyki i  terapii za-
burzeń integracji sensorycznej SI u  dzieci z  normą 
i różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

•	W  Integracji Sensorycznej można ogłaszać prace 
z zakresu neurofizjologii, neuroplastyczności w po-
wiązaniu z rozwojem integracji sensorycznej dziec-
ka. 

•	W kwartalniku jest również miejsce na doniesienia 
z  badań krajowych lub zagranicznych dotyczących 
rozwoju procesów integracji sensorycznej.

•	Publikujemy opisy indywidualnej pracy z dzieckiem 
z formie tzw. studium przypadku w odniesieniu do 
metody integracji sensorycznej.

•	Polecamy też literaturę specjalistyczną dla nauczy-
cieli, wychowawców, terapeutów i rodziców. 

Wymagania formalne 
•	Teksty prosimy nadsyłać na adres Redaktora Naczel-

nego. 
•	Tekst musi być opisany: tytuł publikacji oraz imię 

i nazwisko, zawód, krótka informacja o specjalizacji.
•	Tekst musi być przygotowany w edytorze Word PL, 

rozmiar czcionki 12, Time New Roman, interlinia 
1,5.

•	Wskazane są śródtytuły w tekście.
•	Obowiązuje wskazywanie źródeł w treści przygoto-

wanej publikacji.
•	Przypisy dolne wyłącznie w postaci wyjaśnienia ter-

minów zawartych w tekście. Przypisy w tekście oraz 
bibliografia/literatura/piśmiennictwo (na końcu ar-
tykułu) – informacja poniżej.

•	Fotografie/wykresy/skany muszą być wstawione do 
tekstu i opisane. 

•	Fotografie, obrazy i  skany ilustrujące tekst mu-
szą być dodatkowo zapisane w  formacie, np. JPEG, 
TIFF, PNG i wysłane razem z  tekstem jako załącz-
nik. Przypominamy, że w  przypadku umieszczo-
nych w  tekście fotografii osób wymagana jest zgo-
da na publikację wizerunku. W przypadku umiesz-
czenia w  tekście schematów/diagramów/wykresów/
zdjęć zaczerpniętych z innych źródeł, niezbędne jest 
posiadanie zgody wydawcy danej publikacji. 

•	Tabele musza być opisane i ponumerowane. Nie po-
winny być dodatkowo formatowane. Prosimy nie do-
dawać ozdób, nie zmieniać koloru tła czy czcionki.

Pełne wytyczne do publikacji tekstów znajdują się 
na stronie http://kwartalnikis.edu.pl/

Osoby zainteresowane prenumeratą zapraszamy na stronę https://kwartalnikis.edu.pl/
prenumerata/ oraz do kontaktu z Zarządem PSTIS.
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