
                                                                                                                        

 

KILKA SŁÓW O LATERALIZACJI… 

      Lateralizację można określić jako „stronność” lub przewagę jednej strony ciała nad 

drugą. 

       Większa sprawność funkcjonalna jednej strony ciała od drugiej nie ogranicza się 

wyłącznie do pracy rąk (choć w czynnościach manualnych najłatwiej ją obserwować), ale 

dotyczy również nóg oraz parzystych organów zmysłów: wzroku i słuchu.  

Wyróżniamy następujące rodzaje lateralizacji: 

 JEDNORODNNA – może być prawostronna (dominują kończyny i narządy 

zmysłów po tej samej – prawej stronie ciała, wskazuje na dominację półkuli 

lewej), lub lewostronna (czyli analogicznie – po lewej stronie ciała i świadczy 

o dominacji półkuli prawej); 

 NIEJEDNORODNA (inaczej zwana skrzyżowaną) – polega na wyraźnej 

czynnościowej przewadze narządów ruchu i zmysłu, ale nie po tej samej 

stronie ciała (np. dominuje ręka lewa, a noga, oko i ucho prawe); 

 NIEUSTALONA – brak ustalonej dominacji poszczególnych narządów ruchu 

i zmysłu. 

      Ustalono, że nieprawidłowej lateralizacji bardzo często towarzyszą inne zaburzenia, które 

powodują, że problem ten staje się jeszcze bardziej skomplikowany i trudny do określenia. 

Nieprawidłowa stronność często występuje razem z zaburzeniami orientacji przestrzennej. 

Przejawem tego zaburzenia jest mylenie strony prawej z lewą przy posługiwaniu się 

określeniami stronnymi, oraz błędy popełniane przy odwzorowywaniu asymetrycznych 

kształtów. 

      Jednym z podstawowych następstw dominacji skrzyżowanej w zakresie oka i ręki jest 

zaburzenie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Zarówno u dzieci prawoocznych 

posługujących się lewą ręką, jak i u dzieci lewoocznych posługujących się prawą ręką, 

kontrola wzroku jest utrudniona i często wadliwa. Zaburzenia koordynacji wzrokowo – 

ruchowej można obserwować w wielu codziennych czynnościach dziecka, a manifestują się 

one bardzo wyraźnie w początkowym okresie nauki pisania. 

 

 



     TERAPIA  ZABURZEŃ  LATERALIZACJI 

Sama w sobie nieprawidłowa lateralizacja nie wymaga terapii. Powinno się jednak podjąć nad 

nią pracę, jeśli powoduje dodatkowe problemy: emocjonalne, motoryczne, percepcji 

wzrokowej, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. 

Terapia zaburzeń lateralizacji obejmuje ćwiczenia w ramach terapii ręki: 

 doskonalenie koordynacji wzrokowo–ruchowej; 

 utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała, przestrzeni; 

 usprawnianie analizy, syntezy wzrokowej; 

 trening pamięci wzrokowej (symultanicznej, sekwencyjnej); 

 usprawnianie motoryki ręki (precyzji ruchów); 

 doskonalenie technicznej strony czynności pisania (prawidłowego chwytu narzędzia 

piszącego, doboru odpowiedniej siły nacisku ręki w trakcie pisania); 

 utrwalanie prawidłowych nawyków ruchowych podczas pisania.      

 

Za tydzień o LEWORĘCZNOŚCI… 

 

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DLA DZIECI W RAMACH TERAPII RĘKI 

(pamiętajcie o systematyczności wykonywania ćwiczeń przez dziecko…minimum 3 razy                   

w tygodniu, każde ćwiczenie - poza rozgrzewką- 3 powtórzenia) 

 

 taniec (rozgrzewka) ZUMBA KIDS 

 https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 

 w czasie leżenia na brzuchu dziecko unosi głowę i ręce, aby popatrzeć 

przez papierową lornetkę 

 

 dziecko w leżeniu na plecach dostaje do rąk obręcz (plastikowy talerz), 

udaje, że kieruje kierownicą w czasie trzymania obręczy                                      

w wyprostowanych rękach 

 

 

 

 rysowanie kół w powietrzu, oburącz, raz jedną, raz drugą ręką 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


 odbijanie balona – raz jedną, raz drugą ręką; podbijanie balona 

makaronem pływackim, paletką do tenisa stołowego  

 

 „taczki” – dziecko chodzi na rękach, rodzic trzyma za nogi (za uda) 

 

 

 

 zabawy z użyciem skakanki: przesuwanie sznurka w palcach, kręcenie 

skakanką po podłodze (mobilność nadgarstka), owijanie skakanki wokół 

własnej dłoni 

 

 naśladowanie dyrygenta (poruszanie batutą/ drewnianą łyżką –  raz jedną, 

raz drugą ręką) 

utwór: https://www.youtube.com/watch?v=D9_oeVHzC9E 

Mała Armia Janosika – „DNI KTÓRYCH NIE ZNAMY” 

 

 ugniatanie jedną ręką kul z gazety, bibuły  

 

  

 

 lepienie wałeczków, kule, liter, cyfr z plasteliny  

 

 składanie papieru techniką orgiami – PIES Z PAPIERU 

https://www.youtube.com/watch?v=61yWbBcJP-Q 

 

 ćwiczenia palców – imitowanie gry na fortepianie, padającego deszczu, 

kroczenia owada itp.  

 

 

 

 masowanie ciała dużą piłką, wałkiem do ciasta, masażerem; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9_oeVHzC9E
https://www.youtube.com/watch?v=61yWbBcJP-Q


1. KOLOROWE SPINKI DO WŁOSÓW/ PASEK KARTONU 

 

2. GRZYBEK – DREWNIANY DZIADEK DO ORZECHÓW 

 
 

 

3. ZABAWY PALUSZKAMI: PACYNKI NA PALCE, NA RĘKĘ 
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