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PoznaWanie śWiaTa Przez dziecko z oPóźnionymi 
 i zaburzonymi funkcjami PodSTaWoWymi  

W młodSzym Wieku Szkolnym

Wstęp

Prawidłowe rozwiązanie zadań osadzonych w sytuacjach życiowych jest uwarun-
kowane poprawnie wykonanymi operacjami intelektualnymi i motorycznymi oraz 
umiejętnościami przetwarzania i kodowania danych1.

Percepcja i motoryka to dwie podstawowe czynności warunkujące egzystencję ludzką: 
orientację w otaczającej rzeczywistości i reagowanie na tę rzeczywistość. Percepcja 
i motoryka stanowią dwa podstawowe ogniwa w procesie regulowania kontaktów czło-
wieka z otoczeniem2.

Pełnią one bowiem istotną rolę w procesie samoorganizacji, polegającym na 
utrwalaniu zmian funkcjonalnych w układzie nerwowym, ponieważ percepcja sta-
nowi czynności orientacyjne utożsamiane z procesami informacyjnymi, natomiast 
motoryka zaliczana jest do czynności wykonawczych. Informacje odebrane przez 
człowieka w tym samym czasie z wielu „wejść”, zostają zintegrowane i dają polisen-
soryczną informację o przedmiocie, co z kolei powoduje pojawienie się reakcji złożo-
nych3. Cieszyńska i Korendo zwracają uwagę także na fakt sygnalizowania opóźnień 
w rozwoju poznawczo-emocjonalno-społecznym poprzez braki w rozwoju moto-
rycznym, co ma głęboki uzasadnienie diagnostyczno-terapeutyczne4.

Namysłowska natomiast podkreśla, że wszystkie koncepcje rozwoju dziecka za-
kładają wzajemną zależność procesów rozwoju fizycznego, przede wszystkim psy-
chomotorycznego oraz rozwoju emocjonalnego i poznawczego. Zwraca również 
uwagę na fakt,

[…] że zadziałanie we […] wczesnych stadiach rozwoju psychicznego człowieka róż-
nego rodzaju niekorzystnych czynników […] stwarza ryzyko nieprawidłowego roz-
woju, a tym samym ryzyko powstania różnego typu zaburzeń […]5.

1 W. Radziwiłłowicz, Rozwój poznawczy dzieci w młodszym wieku szkolnym, Impuls, Kraków 2004.
2 M. Bogdanowicz, Integracja percepcyjno-motoryczna, CMPPP, Warszawa 2000, s. 20.
3 Ibidem.
4 J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2007.
5 I. Namysłowska (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
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Występujące w tym okresie zaburzenia charakteryzują się rozmaitością form wy-
stępowania oraz wieloczynnikowych uwarunkowań. W tym miejscu należy podkre-
ślić, że zaburzenia te często występują łącznie, rozgałęziają się oraz obrastają wieloma 
problemami wtórnymi6. 

W związku z tym również wszelkie zaburzenia lub opóźnienia funkcji podsta-
wowych (percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki, lateralizacji i orientacji prze-
strzennej) stają się przyczyną trudności w funkcjonowaniu dziecka w rzeczywisto-
ści szkolnej, dlatego bardzo ważne jest posiadanie wiedzy na temat symptomów 
opóźnionych i zaburzonych funkcji, co pozwala na wspieranie rozwoju dziecka 
oraz dostosowanie działań edukacyjnych do jego indywidualnych – rzeczywistych 
– możliwości. Poniżej przedstawiono symptomy zaburzeń funkcji podstawowych, 
które ułatwią przeprowadzenie wstępnej diagnozy dziecka, a tym samym pozwo-
lą na uwzględnienie w procesie planowania działań edukacyjnych indywidualnych 
różnic rozwojowych dziecka.

Funkcje podstawowe – symptomy ich opóźnień i zaburzeń

Percepcja to zestaw procesów umożliwiających rozpoznawanie, organizowanie 
i nadawanie sensu wrażeniom otrzymanym od bodźców zewnętrznych, dzięki temu 
możliwe jest ustalenie tego, co rzeczywiste7. „Percepcją będzie więc słuchanie, 
oglądanie, zauważanie, dostrzeganie, przyswajanie. Zaliczamy tu również przyjmo-
wanie i odbieranie odnoszone także do informacji”8. Zaistnienie percepcji warun-
kuje wystąpienie dwóch aspektów – odbioru wrażeń zmysłowych i konieczności 
dokonania ich interpretacji – dlatego możemy wymienić tyle rodzajów percepcji, 
ile zmysłów9.

Percepcja wzrokowa to zdolność do „rozpoznawania i rozróżniania bodźców 
wzrokowych, a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich do-
świadczeń”10. Bierze ona udział we wszystkich działaniach człowieka. Odpowiedni 
jej poziom umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, stosowania reguł ortogra-
fii, wykonywania zadań arytmetycznych oraz rozwijanie umiejętności wymaganych 
w trakcie nauki szkolnej. Jej najbardziej intensywny rozwój przypada na wiek od 3,6 
do 7,6 roku życia. 

Prowadzone badania wykazały, że uczniowie, mający trudności z porównaniem 
ze sobą struktur graficznych prostych i złożonych w czasie czytania i pisania, charak-

6 I. Obuchowska, Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia, [w:] H. Sęk (red.), Psychologia 
kliniczna, PWN, Warszawa 2005.
7 R. Sternberg, Psychologia poznawcza, WSiP, Warszawa 2001; R. Davis, E. Braun, Dar dysleksji, Zysk i S-ka, 
Poznań 2001.
8 W. Kojs, Zadania dydaktyczne w nauczaniu początkowym, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1988, s. 92.
9 M. Pąchalska, Rehabilitacja neuropsychologiczna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
10 M. Frostig, D. Horne, Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom wyższy – podręcznik, Pracownia Te-
stów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1994, s. 5.
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teryzują się opóźnioną analizą i syntezą wzrokową11. Zakrzewska podkreśla, że nie-
zbędnym i koniecznym warunkiem prawidłowej percepcji znaków graficznych i ich 
subtelnego różnicowania jest sprawne funkcjonowanie analizy i syntezy w obrębie 
analizatora wzrokowego12. Jej rozwój jest zsynchronizowany z ogólnym rozwojem 
psychofizycznym13. Ta zależność rozwojowa 

[…] pozwala z jednej strony na podstawie poziomu analizy i syntezy wzrokowej dziec-
ka wnioskować o jego ogólnym rozwoju, z drugiej zaś – stan ogólny rozwoju dziecka 
pozwala przewidywać – w pewnym przybliżeniu – poziom wykonania tych czynności, 
u podstawy których leżą analiza i synteza wzrokowa14.

Zależność ta stanowi pewną podstawę wnioskowania na temat ogólnego rozwoju 
dziecka. 

Tabela 1. Symptomy opóźnień i zaburzeń percepcji wzrokowej

Symptomy opóźnień i zaburzeń percepcji wzrokowej

• trudności w przepisywaniu wyrazów, zdań oraz dłuższych tekstów; 
• trudności pojawiające się w czasie pisania z pamięci oraz ze słuchu;
• niewłaściwe rozplanowanie notatek na stronie zeszytu, nieprzestrzeganie granicy marginesu;
• nierespektowanie wielkich liter na początku zdania;
• mylenie kierunku zapisu – od strony prawej do lewej;
• trudności z zapamiętywaniem liter – mylenie liter dużych i małych o podobnym obrazie graficznym 
(np. a-o, n-m) oraz liter podobnych o odmiennym kierunku i położeniu (np. b-d-p-g; m-w-n-u);
• pomijanie drobnych elementów liter – znaków diakrytycznych (np. haczyków w literach ą, ę) – i inter-
punkcyjnych;
• typowe błędy ortograficzne – ten sam wyraz z trudnością ortograficzną zapisywany np. w jednym zda-
niu lub tekście na różne sposoby (błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad pisowni);
• mylenie liniatury w czasie zapisywania wyrazów/tekstu;
• trudności z kojarzeniem dźwięku (głoski) z odpowiednim znakiem graficznym (literą);
• odgadywanie czytanych wyrazów na podstawie np. ilustracji znajdujących się w czytance, czytanie „na 
pamięć” (domyślanie się treści wyrazu po początkowej sylabie);
• niechęć do czytania;
• trudności z różnicowaniem poszczególnych liter – wolne tempo czytania;
• opuszczanie liter, sylab, wyrazów w trakcie czytania;
• przestawianie liter w wyrazach – inwersja dynamiczna, np. czyta „kolare” zamiast korale;
• długo utrzymujące się literowanie lub sylabizowanie;
• czytanie powoduje duże zmęczenie; 
• trudności ze zrozumieniem czytanego tekstu;
• gubienie się w tekście – dziecko często nie wie, gdzie czyta, dlatego wodzi palcem wzdłuż odczytywanej 
linii i zaznacza początek czytanego wiersza, by go „nie zgubić”;

11 B. Sawa, Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, WSiP, Warszawa 1999; H. Spionek, Zaburzenia rozwoju uczniów 
a niepowodzenia szkolne, PWN, Warszawa 1985.
12 B. Zakrzewska, Moje dziecko źle czyta i pisze, WSiP, Warszawa 1998.
13 Ibidem; H. Spionek, op. cit.
14 Ibidem, s. 129.



202 Joanna Skibska

Symptomy opóźnień i zaburzeń percepcji wzrokowej

• dokładne zapamiętywanie szczegółów z usłyszanych opowiadań lub przeczytanych przez kogoś tekstów;
• niechętne wykonywanie rysunków i ich ubogość w szczegóły, złe rozplanowanie;
• niechętne podejmowanie zabaw konstrukcyjnych;
• duże trudności z układaniem klocków według wzoru lub schematu;
• trudności z układaniem puzzli oraz rożnego rodzaju układanek;
• trudności w wykrywaniu różnic i podobieństw w obrazkach;
• duże trudności w nauce geografii z posługiwaniem się mapą i wskazywaniem kierunków świata;
• trudności w nauce geometrii;
• trudności ze wskazywaniem i określaniem stosunków przestrzennych, np. obok, nad, za, w lewo, w prawo;
• trudności w nauce języków obcych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cieszyńska, Korendo 2007; Oszwa, Borkowska 2007; Wysocka 
2006; Szymańska 2004; Bogdanowicz 2002; Cieszyńska 2001; Rentflejsz-Kuczyk 1999; Czajkowska, Herda 
1998; Waszkiewicz 1997; Skibińska 1996; Zakrzewska 1996; Maciarz 1992; Filipczuk 1989; Sawa 1987; 
Szurmiak 1987.

Percepcja dźwięków jest możliwa dzięki prawidłowo działającemu analizatorowi 
słuchu. Percepcja słuchowa to specyficzna zdolność wyodrębniania, identyfikowania 
i różnicowania dźwięków mowy. Wyodrębnianie odnosi się do słuchowej analizy 
i syntezy wyrazu, za którą odpowiedzialny jest sprawnie działający słuch fonematycz-
ny, natomiast identyfikacja dotycząca różnicowania i wymawiania poszczególnych 
dźwięków mowy odnosi się do słuchu fonetycznego (mownego)15. 

Dziecko, u którego stwierdzono uszkodzenie receptora słuchowego – niedo-
słuch – ma utrudniony odbiór dźwięków płynących z dużej odległości lub zbyt ci-
chych, natomiast dziecko charakteryzujące się zaburzeniami analizy i syntezy słu-
chowej prawidłowo słyszy poszczególne dźwięki, jednak nie potrafi wyróżnić ich 
w potoku mowy. W związku z tym nie należy utożsamiać zaburzeń w procesie analizy 
i syntezy słuchowej z niedosłuchem. Zaburzeniom percepcji słuchowej często także 
towarzyszy słabsza pamięć słuchowa, dlatego stanowią one przyczynę wielu trudno-
ści szkolnych oraz mają negatywny wpływ na rozwój osobowości i przystosowanie 
społeczne. Mają wpływ również na występowanie opóźnień w rozwoju myślenia 
słowno-pojęciowego, przejawiającego się trudnościami w rozumowaniu, wniosko-
waniu i uogólnianiu16. Opóźnieniom i zaburzeniom percepcji słuchowej często to-
warzyszą obserwowalne symptomy, przedstawione poniżej. 

15 L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1977, s. 280.
16 I. Czajkowska, K. Herda, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, WSiP, Warszawa 1998.
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Tabela 2. Symptomy opóźnień i zaburzeń percepcji słuchowej

Symptomy opóźnień i zaburzeń percepcji słuchowej

• trudności w pisaniu ze słuchu;
• trudności w zapisywaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, ubezdźwięcznienia (zamiana w → f, 
b → p, g → k);
• trudności z różnicowanie i – j;
• kłopoty z różnicowaniem nosówek ą, ę od zespołów dźwiękowych -om, -on, -em, -en;
• trudności w analizie zdaniowej – wyodrębnianiu wyrazów w zdaniu;
• trudności z dzieleniem wyrazów na sylaby i głoski;
• „gubienie” liter, zwłaszcza samogłosek;
• w pisaniu pojawiają się często usunięte wady wymowy, mylenie głosek syczących i szumiących, np. 
szalik → salik;
• liczne poprawki w zeszycie wskazują na wspieranie się podczas pisania ze słuchu pamięcią wzrokową;
• trudności w syntezie przeliterowywanych wyrazów;
• zamiany liter podczas czytania;
• przekręcanie wyrazów, np. kołdra → kordła;
• trudności w rozumieniu przeczytanego tekstu;
• rozpraszanie się podczas czytania, gdy do dziecka docierają inne dźwięki, np. rozmowy kolegów, dźwię-
ki zza okna; 
• opóźniony rozwój mowy;
• mały zasób słownictwa, ubogie wypowiedzi;
• trudności w nauce języków obcych;
• trudności z zapamiętaniem: wierszy, piosenek, dni tygodnia, nazw miesięcy, tabliczki mnożenia;
• trudności w rozumieniu dłuższych wypowiedzi słownych;
• trudności z zapamiętaniem i wykonaniem dłuższych – złożonych – poleceń nauczyciela, np.: „przed 
zmazaniem tablicy, poukładaj książki i podlej kwiaty”;
• trudności z powtórzeniem melodii;
• trudności w poruszaniu się w rytm muzyki.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Mirecka 2009; Krasowicz-Kupis 2008; Cieszyńska, Korendo 
2007; Wysocka 2006; Rentflejsz-Kuczyk 1999; Czajkowska, Herda 1998; Skibińska 1996; Maciarz 1992. 

Prawidłowy rozwój ruchowy charakteryzuje się przechodzeniem przez poszcze-
gólne jego etapy: od leżenia poprzez raczkowanie do stawania i chodzenia. Z jego 
opóźnieniem mamy do czynienia, gdy dziecko wolniej osiąga poszczególne etapy 
rozwoju. Opóźnienia mogą mieć charakter całościowy (globalny), gdy odnoszą się do 
całokształtu rozwoju motorycznego, lub fragmentaryczny (wycinkowy), gdy dotyczą 
tylko określonej umiejętności ruchowej. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że defi-
cyty motoryczne w pierwszych miesiącach życia mogą stanowić jedyny zauważalny 
sygnał nieprawidłowości rozwojowych17. W związku z powyższym wszelkie opóź-
nienia rozwojowe motoryki dużej i małej nabierają szczególnego znaczenia, dlatego 
istotnym wydaje się znajomość symptomów opóźnień i zaburzeń motoryki ogólnej 
oraz manualnej (tabela 3 i 4).

17 J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2007.
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Tabela 3. Symptomy opóźnień i zaburzeń sprawności motorycznej ogólnej 

Symptomy opóźnień i zaburzeń motoryki dużej

• mała aktywność ruchowa i unikanie zabaw ruchowych – ogólna niezgrabność ruchowa;
• zbyt duże lub zbyt małe napięcie mięśniowe;
• trudność z utrzymaniem równowagi w trakcie stania, skakania na jednej nodze oraz w czasie wykony-
wania różnych ćwiczeń gimnastycznych;
• zakłócenie koordynacji wzrokowo-ruchowej (ruchu pod kontrolą wzroku);
• trudności w naśladowaniu lub powtórzeniu ruchu;
• niezręczne chodzenie po schodach;
• niezręczność występująca w zabawach piłką (dziecko nie łapie, nie rzuca, ma trudności z kopnięciem 
piłki);
• występują znaczne trudności w jeździe na rowerze, hulajnodze, rolkach, łyżwach;
• mała płynność ruchów; 
• współruchy (synkinezje) określa się zazwyczaj jako udział w określonym ruchu tych mięśni, które 
w danym ruchu nie powinny brać w ogóle udziału, np. zbędne dodatkowe ruchy ramienia towarzyszące 
ruchom dłoni, silne ruchy mięśni twarzy towarzyszące ruchom rąk;
• szybkie zniechęcenie i niekończenie rozpoczętej pracy;
• zaburzenia koncentracji uwagi;
• nienadążanie za rówieśnikami, np. w czasie wykonywania prac plastycznych, pisania sprawdzianów; 
• prace plastyczne są niestaranne, niedbałe – poplamione, pogniecione, zagięte rogi kartki, podarte.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cieszyńska, Korendo 2007; Namysłowska 2007; Wysocka 2006; 
Czajkowska, Herda 1998; Skibińska 1996, Maciarz 1992.

Rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej odbywa się od najmłodszych lat życia 
dziecka, jednak to dzieci przedszkolne oraz w młodszym wieku szkolnym charakte-
ryzują duże trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów, co wynika z niedokoń-
czonego procesu kostnienia dłoni – palce są bardzo giętkie, kości mają zakończenia 
chrząstkowe (skostnienie nadgarstka następuje dopiero około 10–13 roku życia). 
U dzieci 6–7-letnich nerwy mięśnie palców, ręki, przegubu i ramienia nie są rozwi-
nięte w takim stopniu, by mogły wykonywać precyzyjne i skoordynowane ruchy18.

Tabela 4. Symptomy opóźnień i zaburzeń sprawności motorycznej manualnej

Symptomy opóźnień i zaburzeń motoryki małej

• opóźnienie rozwoju praksji – ruchów celowych, np. ubieranie się;
• duży brak samodzielności oraz trudności z wykonywaniem czynności samoobsługowych, jeśli są podej-
mowane, to wykonywane są bardzo wolno;
• trudności z cięciem nożyczkami;
• trudności z zapinaniem guzików oraz wiązaniem butów;
• niechęć do wykonywania czynności manualnych, np. wydzieranek, wylepianek, lepienia z plasteliny/
modeliny; 
• nieprecyzyjne ruchy palców i dłoni;
• zniekształcone pismo, nieczytelne, niemieszczące się w liniaturze, brak prawidłowych połączeń liter 
oraz wolne tempo pisania;
• w zeszytach często występują: plamy, zgięte rogi, skreślenia, poprawki, kleksy;
• nieprawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego;

18 E. Hurlock, Rozwój dziecka, PWN, Warszawa 1985.
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• nadmierne napięcie mięśniowe powoduje zbyt silny nacisk na narzędzie pisarskie oraz łamanie ołówka 
i kredek, natomiast z powodu małego napięcia mięśniowego – linie są prawie niewidoczne; 
• w rysunkach rzadko występują linie faliste oraz owalne;
• niechęć wobec zabaw klockami;
• nieumyślne psucie i niszczenie zabawek oraz innych przedmiotów, np. upuszczanie przedmiotów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Cieszyńska, Korendo 2007; Namysłowska 2007; Wysocka 2006; 
Rentflejsz-Kuczyk 1999; Czajkowska, Herda 1998; Skibińska 1996; Maciarz 1992.

Elementem rozwoju ruchowego dziecka jest prawidłowy rozwój procesu la-
teralizacji oraz orientacji przestrzennej. Lateralizacja to stronność funkcjonalna – 
dominacja narządów występujących parzyście (rąk, nóg, oczu i uszu) – natomiast 
orientacja przestrzenna to umiejętność prawidłowego oceniania układów znajdują-
cych się w przestrzeni oraz stosunków zachodzących między nimi. Zależy od kilku 
sprawności: koordynacji między zmysłami, zdobycia poczucia stałości otaczających 
obiektów, rozwoju sprawności manipulacyjnych i lokomocyjnych oraz przyswojenia 
nazw opisujących relacje przestrzenne19. Wszelkie zaburzenia procesu lateralizacji są 
ściśle powiązane z zaburzeniami orientacji przestrzennej, o czym świadczą obserwo-
walne symptomy (tabela 5).

Tabela 5. Symptomy zaburzeń lateralizacji oraz orientacji przestrzennej

Symptomy zaburzeń lateralizacji i orientacji przestrzennej
• mylenie liter podobnych różnie ułożonych w przestrzeni (inwersja statyczna), np. b-p-g-d, u-n-m-w;
• zmiany kolejności liter w wyrazach, przestawianie ich (inwersja dynamiczna);
• pismo lustrzane (lateralizacja skrzyżowana);
• zniekształcanie liter oraz trudności z utrzymywaniem się w liniaturze;
• pisanie szlaczków i liter od strony prawej do lewej;
• niewłaściwe rozmieszczanie tekstu na stronie oraz w linijkach zeszytu;
• przestawianie liter, sylab w wyrazie oraz wyrazów w zdaniu;
• wolne tempo czytania;
• zwierciadlane odczytywanie cyfr, np. 6 → 9;
• w czasie kolorowania zmiany kierunku kreski, prace sprawiają wrażenie niestarannych oraz złe rozpla-
nowanie rysunku na stronie;
• trudności z przerysowywaniem figur lub elementów różnie ułożonych w przestrzeni;
• trudności z odtwarzaniem figur złożonych;
• trudności w uczeniu się geografii, np. praca z mapą, wskazywanie kierunków świata;
• trudności występujące na lekcjach geometrii;
• trudności w orientacji w schemacie ciała;
• problemy z określaniem stosunków przestrzennych, mylenie określeń, np. obok, pod, za, przed.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Wysocka 2006; Rentflejsz-Kuczyk 1999; Skibińska 1996; Ma-
ciarz 1992.

Chcąc poznać jak liczna jest grupa dzieci przekraczających próg szkoły, cha-
rakteryzujących się opóźnieniami funkcji podstawowych, przeprowadzono badania 
w jednej z katowickich szkół, polegające na ocenie percepcji wzrokowej, percepcji 

19 M. Kielar-Turska, Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), 
Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa 2003, s. 89.
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słuchowej, motoryki małej oraz lateralizacji i orientacji przestrzennej. Badaniami była 
objęta grupa 71 uczniów klas pierwszych – 7-latków.

Wykres 1. Opóźnienia funkcji podstawowych w grupie 7-latków

Źródło: badania własne.

Przedstawione na wykresie wyniki badań pozwalają na wysunięcie następują-
cych wniosków:

Poziom percepcji wzrokowej badanych uczniów, którzy rozpoczęli naukę szkol-
ną, był obniżony w stosunku do wieku u 53,50% dzieci, w związku z tym istnieje duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń zdolności rozpoznawania, rozróżniania 
i interpretowania bodźców wzrokowych.

Percepcja słuchowa w obrębie analizy i syntezy słuchowej była obniżona w sto-
sunku do wieku u 45% badanych uczniów klas pierwszych, dlatego uczniowie ci cha-
rakteryzowali się trudnościami z prawidłowym rozpoznawaniem i różnicowaniem 
najmniejszych elementów składających się na wyraz – fonemów.

Motoryka mała była obniżona w stosunku do wieku u 46,40% badanych uczniów, co 
w znacznym stopniu może wpłynąć na utrudnienia w opanowaniu umiejętności pisania.

Lateralizacja oraz orientacja przestrzenna badanych uczniów była zaburzona 
u 53,4% dzieci, co może wpłynąć na trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych, 
szczególnie czytania i pisania.

W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera wczesna ocena percepcji wzro-
kowej i słuchowej, motoryki oraz lateralizacji i orientacji przestrzennej, co pozwoli na 
wyłonienie grupy dzieci, które w przyszłości będą mogły mieć trudności w uczeniu 
się, wynikające z zaburzeń funkcji podstawowych, i objęcie ich działaniami wspiera-
jącymi oraz wdrożeniem programu terapeutycznego.
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Miejsce diagnozy dojrzałości szkolnej oraz rola strefy najbliższego 
rozwoju w działaniach wspomagających poznawanie rzeczywistości 

przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej

Kształcenie w klasach edukacji wczesnoszkolnej jest łagodnym przejściem od wy-
chowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Kontynu-
acja procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach początkowych polega między 
innymi na utrwalaniu i poszerzaniu wiadomości, umiejętności oraz nawyków, które 
stanowiły treść kształcenia przedszkolnego. Wśród celów edukacyjnych pierwszego 
etapu kształcenia należy wymienić: wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego 
rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy. To 
zachowanie ciągłości dydaktyczno-wychowawczej wynika między innymi z prawi-
dłowości rozwojowych, ponieważ 

[…] przechodzenie z jednego okresu rozwojowego do drugiego nie odbywa się 
w sposób nagły ani kryzysowy, nie istnieją też ostre granice pomiędzy poszczególnymi 
etapami rozwojowymi. Każdy następny etap przygotowywany jest już w okresie po-
przednim przez dokonujące się w nim zmiany zarówno przez stałe komplikowanie 
się procesów psychicznych, wzbogacanie ich treści i kształtowanie nowych form, jak 
i przez rozwój treści, struktury, lecz pod wpływem warunków życia, własnej aktyw-
ności dziecka i odpowiedniego wychowania20.

Żeby proces uczenia się mógł przyczynić się do wspomagania rozwoju umysłowego, 
musi zawierać budulec – doświadczenia – który jest potrzebny dziecku do dokończe-
nia schematów intelektualnych, które ono buduje w swoim umyśle21.

Wrodzony potencjał rozwojowy dziecka ujawnia się podczas właściwej stymula-
cji płynącej z otoczenia, warunkującej proces uczenia się oraz nabywania życiowego 
doświadczenia, ponieważ to dzięki uczeniu się polegającemu na zdobywaniu róż-
norodnych doświadczeń możliwe jest nadanie dziecięcej działalności poznawczego 
charakteru oraz utożsamienie z stymulowaniem rozwoju22.

Powodzenie dziecka we wczesnej nauce czytania, pisania czy liczenia jest o tyle sku-
teczne, o ile nauczyciel potrafi nawiązać do posiadających już przez dziecko doświad-
czeń poznawczo-społecznych, i o ile zdaje sobie sprawę ze zróżnicowania tych do-
świadczeń u każdego dziecka. Bliższe ich poznanie stanowi bowiem podstawę dla 
indywidualizacji ćwiczeń w uczeniu się czytania, pisania i matematyki23.

20 M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1986, s. 185–186.
21 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę 
w szkole, Edukacja Polska, Warszawa 2009, s. 31.
22 E. Wysocka, Diagnoza dojrzałości szkolnej jako podstawa prognozy funkcjonowania dziecka w sytuacji szkolnej, [w:] 
E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problemy i rozwiązania, Żak, Warszawa 2006.
23 B. Wilgocka-Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Żak, Warszawa 2003, s. 7.
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Dziecko poznaje rzeczywistość w relacjach trójczłonowych: dziecko – znak ję-
zykowy – rzeczywistość. W ramach różnych kierunków edukacji, dziecko poznaje 
swoiste języki, dzięki czemu poznaje określone fragmenty rzeczywistości, czyli po-
znając języki, poznaje świat. W trakcie edukacji polonistycznej dziecko poznaje język 
mówiony i pisany, w toku edukacji matematycznej – język symboli matematycznych, 
w czasie edukacji muzycznej – język akustyki, a podczas edukacji plastycznej – język 
sztuki. Elementem integrującym różne kierunki edukacyjne jest język pojęty jako 
system znaków, czyli w aspekcie semiotycznym. 

W procesie edukacji eksponujemy więc przede wszystkim poznawanie przez dzie-
ci zróżnicowanych znaków językowych, umożliwiających zarówno percepcję okre-
ślonych fragmentów rzeczywistości, jak i przekazywanie efektu poznania w ramach 
kontaktów społecznych24.

Jeśli jednak na którymś etapie rozwoju dziecka wystąpią wcześniej przedstawio-
ne symptomy opóźnień i zaburzeń funkcji podstawowych, to poznawanie rzeczy-
wistości w ramach różnych edukacji będzie zagrożone pojawieniem się trudności 
w nabywaniu wiedzy i umiejętności szkolnych, dlatego bardzo istotnym i zasadnym 
jest przeprowadzenie wczesnej diagnozy dojrzałości szkolnej, która powinna być 
rozumiana jako czynnik prognostyczny odnoszący się do funkcjonowania dziecka 
w przestrzeni szkolnej.

Wśród szczegółowych zasady diagnozowania dojrzałości szkolnej, które są spe-
cyficzne dlatego obszaru diagnostycznego, należy wymienić (schemat 1):

Schemat 1. Zasady diagnozowania dojrzałości szkolnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wysocka 2006, s. 196–197.

24 R. Więckowski, Reforma edukacji wczesnoszkolnej w kontekście integracji, [w:] H. Moroz (red.), Edukacja zin-
tegrowana w reformowanej szkole, Impuls, Kraków 2001, s. 93.
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Prawidłowa ocena dojrzałości szkolnej opiera się na postępowaniu diagnostycz-
nym uwzględniającym ocenę funkcji podstawowych oraz funkcjonowanie dziecka. 
Powinna uwzględniać poszczególne etapy (schemat 2), w trakcie których szczególne 
miejsce zajmuje wspomniana zasada obserwacji zachowań oraz emocji towarzyszą-
cych dziecku w czasie badania.

Schemat 2. Etapy postępowania diagnostycznego

Źródło: opracowanie własne.

Rozmowa z dzieckiem powinna dotyczyć znajomości imienia i nazwiska oraz 
adresu zamieszkania. Ocena funkcji podstawowych powinna skupić się na:
• percepcji wzrokowej – umiejętności rysowania figur prostych i złożonych oraz 

znaków literopodobnych; układaniu puzzli oraz mozaiki wg wzoru oraz budo-
wanie z klocków wg schematu;

• percepcji słuchowej – analizie i syntezie wystukiwanych dźwięków, analizie i syn-
tezie sylabowej, wyrazowej i zdaniowej; 

• motoryce manualnej – sposobie trzymania narzędzia pisarskiego oraz jego na-
ciskowi na kartkę papieru; umiejętności rysowania figur prostych i złożonych, 
z uwzględnieniem sposobu rysowania linii prostych, poziomych, falistych, łama-
nych oraz znaków literopodobnych;

• ocenie lateralizacji – wykonywaniu zadań i obserwacji, którą ręką dziecko pisze, 
wrzuca koraliki do butelki, przybija gwoździki (gra Stuku-Puku) lub wyszywa 
(gra Sznurki), rozdaje karty do gry; którym okiem patrzy przez dziurkę od klucza 
w drzwiach, spogląda przez lunetę, do butelki; do którego ucha przykłada słu-
chawkę telefonu, muszlę, by posłuchać szumu morza, tykającego zegara; którą 
nogą kopie piłkę, przeskakuje przeszkodę na jednej nodze, wchodzi na krzesło;

• ocenie orientacji przestrzennej – świadomości stron w schemacie własnego ciała 
oraz w przestrzeni; określaniu położenia przedmiotów w obserwowanym oto-
czeniu.
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Ocena mowy powinna uwzględniać: wyrazistość mowy, wypowiadanie wszyst-
kich głosek oraz poprawność artykulacyjną, prawidłowość budowania zdań oraz py-
tań, odpowiadania na pytania, sposobu formułowania wypowiedzi swobodnych oraz 
na dany temat.

Badanie „dojrzałości do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych” po-
winno uwzględniać25:
• dziecięce liczenie:
– sprawność;
– odróżnianie liczenia błędnego od poprawnego;
– umiejętność wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 „w pa-

mięci” lub na palcach – konkretach;
• rozumowanie operacyjne na poziomie konkretnym w zakresie: 
– uznawania stałości ilości nieciągłych (zdolność do wnioskowania o równoliczności 

mimo obserwowanych zmian w układzie elementów porównywanych zbiorów);
– wyznaczania konsekwentnych serii (zdolność do ujmowania każdego z porządko-

wanych elementów jako mniejszego od nieuporządkowanych i jednocześnie jako 
największego w zbiorze już uporządkowanym);

• zdolność do odrywania się od konkretów i posługiwania się reprezentacjami 
symbolicznymi w zakresie:

– pojęć liczbowych;
– działań arytmetycznych;
– schematu graficznego (np. grafy strzałkowe, drzewka matematyczne, tabele);
• dojrzałość emocjonalną wyrażającą się:
– pozytywnym nastawieniem do samodzielnego rozwiązywania zadań;
– odpornością emocjonalną na sytuacje intelektualnie trudne;
• zdolność do syntetyzowania oraz zintegrowania funkcji percepcyjno-motorycz-

nych, która wyraża się w sprawnym odwzorowywaniu złożonych kształtów, ry-
sowaniu i konstruowaniu.
Ocena zachować społeczno-emocjonalnych powinna skupić się na zdolnościach 

nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z grupą rówieśniczą oraz z osobami 
dorosłymi, emocjonalnym radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych, 
samodzielności oraz przestrzeganiu zasad i norm.

Cieszyńska podkreśla, że prawidłowa diagnoza powinna dostarczyć opisu funk-
cjonowania dziecka w różnych zakresach oraz wyjaśnić obserwowalne zjawiska26. 
Diagnoza, która wskazuje mocne strony dziecka, umożliwi nauczycielowi spojrzenie 
na nie całościowo, czyli wskazuje jego ograniczenia, ale także możliwości oraz po-
zwala na określanie poziomu, od którego należy rozpocząć ćwiczenia oraz ustalenie 
„strefy najbliższego rozwoju” dla poszczególnych funkcji.

„Strefa najbliższego rozwoju” (schemat 3) to

25 E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, WSiP, Warszawa 
2008, s. 20.
26 J. Cieszyńska, Nauka czytania krok po kroku, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2001, s. 29.
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[…] umowny obszar stykający się z osiągniętym przez dziecko poziomem rozwoju 
tu i teraz. Dolna granica tej strefy jest określona zakończonymi już cyklami rozwoju 
i dlatego reprezentuje ją poziom aktualnego rozwoju umysłowego27.

Ustalenie aktualnego poziomu rozwoju oraz strefy najbliższego rozwoju stanowią 
razem to, co nazywamy „normatywną diagnostyką rozwoju”. Jej zadaniem jest wy-
jaśnienie na podstawie norm i standardów stanu rozwoju, zarówno od strony już 
dojrzałego, jak i dojrzewającego procesu28. 

Schemat 3. Relacje między procesem uczenia się a możliwościami poznawczymi dziecka
Źródło: Gruszczyk-Kolczyńska 2008, s. 186.

Wyznaczenie „strefy najbliższego rozwoju” polega na wskazaniu obszaru rozwo-
ju dziecka ograniczonego z jednej strony „dolną granicą strefy najbliższego rozwo-
ju”, tzw. aktualnymi możliwościami dziecka, a z drugiej „górną granicą strefy najbliż-
szego rozwoju”, czyli kresem możliwości dziecka w danym momencie29. Określanie 
strefy najbliższego rozwoju polega na tym, że dziecko, ucząc się przy wsparciu ze 
strony osoby dorosłej, opanowuje umiejętności, które w przyszłości będzie mógł wy-
korzystać w pracy samodzielnej30. Różnica pomiędzy poziomem zadań rozwiązanych 
samodzielnie, a poziomem rozwiązania wykonanych pod kierunkiem osoby dorosłej, 
wyznacza właśnie tą strefę. 

„Strefa najbliższego rozwoju” dziecka wskazuje jego potencjał – mocne stro-
ny oraz te aspekty rozwoju, które wymagają stymulacji. Dlatego szczególne miejsce 

27 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, op. cit., s. 29.
28 L. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, t. 2: Dzieciństwo i dorastanie, Zysk i S-ka, Poznań 2002, s. 88.
29 E. Gruszczyk-Kolczyńska, op. cit.
30 L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971.
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w procesie dydaktycznym powinna zajmować praca z dzieckiem pod kierunkiem na-
uczyciela. Takie podejście daje szansę rozwojową każdemu dziecku, szczególnie jed-
nak temu z zaburzeniami, ponieważ aktywność realizowana „pod okiem” nauczyciela 
pozwala dziecku uwierzyć we własne siły, realizować zadania na poziomie indywidu-
alnych możliwości i predyspozycji, a co za tym idzie – dostosować wymagania eduka-
cyjne do dziecka, by nie było ono skazywane na porażki i ustawiczne niepowodzenia.

Dostosowanie procesu uczenia się do możliwości rozwojowych dziecka przy-
śpiesza rozwój umysłowy poprzez otrzymanie odpowiedniego budulca – osobistych 
i specjalnie dobranych doświadczeń, dzięki czemu możliwe staje się konstruowanie 
umysłowych schematów31.

„Strefa najbliższego rozwoju” zajmuje szczególne miejsce w procesie wspomaga-
nia rozwoju umysłowego dziecka, ponieważ „pozwala […] dotrzeć do wewnętrznych 
przyczynowo-dynamicznych i genetycznych związków, które charakteryzują proces 
rozwoju intelektualnego” 32. Przykładem metody wspomagania opartej na strefie naj-
bliższego rozwoju jest opracowana przez E. Gruszczyk-Kolczyńską33 metoda, której 
podstawę stanowi naprzemienne układanie i rozwiązywanie zadań (schemat 4).

Schemat 4. Naprzemienne układanie i rozwiązywanie zadań 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Gruszczyk-Kolczyńska 2008.

Metoda ta umożliwia wspomaganie rozwoju i korygowanie zachowań poprzez34:
• przedstawienie przez osobę dorosłą sposobu układania i rozwiązania zadania;
• doświadczanie przez dziecko sytuacji bycia słuchanym i docenianym;
• nabywanie przez dziecko umiejętności kierowania swym zachowaniem;
• kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka na sytuacje trudne;

31 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, op. cit.
32 L. Wygotski, op. cit., s. 86.
33 E. Gruszczyk-Kolczyńska, op. cit.
34 M. Kupisiewicz, Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, 
[w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, MEN, Warszawa 2010.
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dziecka zadanie na miarę 

jego możliwości 

dziecko rozwiązuje 
zadanie i układa 

podobne dla dorosłego 

dorosły rozwiązuje 
zadanie i układa zadanie 

o wyższym stopniu 
trudności 

uczeń rozwiązuje 
zadanie o wyższym 
stopniu trudności  

i układa podobne dla 
osoby dorosłej 

dorosły rozwiązuje 
zadanie i podnosi 
stopień trudności 
kolejnego zadania 

proces wykonywania 
zadań trwa, w trakcie 
niego dziecko zawsze 

może liczyć na wsaprcie 
osoby dorosłej 



Poznawanie świata przez dziecko z opóźnionymi i zaburzonymi funkcjami... 213 

• umożliwienie efektywnego uczenia się dzięki wykorzystaniu mechanizmów: na-
śladowania, modelowania oraz obserwacji;

• ustawiczne diagnozowanie dziecka i dostosowanie następnych zadań o podnie-
sionym stopniu trudności do „strefy najbliższego rozwoju”.

Podsumowanie

Podsumowując, nasze poszukiwania w zakresie celów kształcenia i środków ich 
realizacji powinny koncentrować się wokół kształtowania szeroko pojętej samo-
dzielności poznawczej uczniów, ponieważ jest to warunek konieczny współczesnej 
edukacji35. Edukacji nastawionej na przyszłość, aktywność i postęp. Edukacji, która 
w najszerszym znaczeniu, powinna być podejmowana „w celu przekazywania wie-
dzy, kształtowania umiejętności, wielostronnego rozwoju i doskonalenia człowieka, 
a także kreowania, promowania i utrwalania wartości ogólnoludzkich”36. Edukacji 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia – tego z de-
ficytami rozwojowymi, ale również tego, którego rozwój znacznie wykracza poza 
określone normy. Edukacji, w której proces dydaktyczny oparty jest na mocnych 
stronach dziecka oraz działaniach wspierających, ponieważ tylko podmiotowe trakto-
wanie pozwoli na rozwój w indywidualnym tempie, pokonywanie trudności i chętne 
podejmowanie – nie zawsze łatwych – nowych wyzwań, związanych z doświadcza-
niem i poznawaniem otaczającej rzeczywistości.
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