
Dyspraksja

inaczej: rozwojowe zaburzenia koordynacji, syndrom dziecka niezgrabnego, 

specyficzne zaburzenie rozwojowe funkcji motorycznych



Praksja

Dyspraksja

jest zdolnością mózgu do wykonywania zaplanowanych i celowych ruchów. Towarzyszy

nam podczas zapinania guzików, gry w piłkę czy parkowaniu samochodu. Dzięki praksji

jesteśmy w stanie przewidzieć, czy nasz samochód zmieści się pomiędzy jednym a drugim

pojazdem, czy zdążymy zaparkować zanim nadjeżdżający z przeciwka samochód

znajdzie się blisko nas. Nasz mózg szacuje odległość i prędkość z jaką porusza się pojazd

i dzięki temu jesteśmy w stanie proces parkowania zakończyć sukcesem. Nie wykonujemy

żadnych skomplikowanych obliczeń – dzieje się to niejako poza nami.

jest zatem trudnością z planowaniem ruchowym i „dokonywaniem obliczeń”.



Dziecko z dyspraksją może mieć 
trudności z dużą motoryką:

➢ równowagą.

➢ chodzeniem,

➢ bieganiem,

➢ rzucaniem i łapaniem piłki,

➢ wspinaniem się,

➢ kopaniem piłki,

➢ skakaniem,

➢ wchodzeniem i schodzeniem ze schodów.



Dziecko z dyspraksją może mieć 
trudności z małą motoryką:

➢ ubieraniem się,

➢ wycinaniem,

➢ kolorowaniem,

➢ chwytem palcami,

➢ pisaniem,

➢ zapinaniem guzików, zamków.



Dziecko z dyspraksją może mieć 
trudności z obustronną koordynacją:

➢ posługiwaniem się sztućcami,

➢ jazdą na rowerze,

➢ graniem na instrumentach,

➢ wiązaniem sznurówek,

➢ pisaniem.



Dziecko dyspraktyczne…

➢ ma obniżone napięcie mięśniowe

➢ jest niezdarne

➢ ma tendencję do przewracania się 

➢ aktywności ruchowe wykonuje w nieefektywny sposób 

➢ ma słabe umiejętności w zakresie dużej i małej motoryki 

➢ ma problemy z oburęczną koordynacją ruchową oraz z pisaniem

➢ nie potrafi przełożyć instrukcji słownych na czynności ruchowe

➢ wiele czynności wykonuje z dużym wysiłkiem i wolniej niż rówieśnicy

➢ bywa uparte, nieposłuszne i niechętne do współpracy   

➢ sprawia wrażenie zdezorganizowanego

➢ jest spragnione sukcesu



Dyspraksja - konsekwencje

niskie umiejętności

słaba samoocena

wycofanie

zagrożenie dla 
zdrowia fizycznego 

i psychicznego

słaba akceptacja społeczna

wyższy poziom lęku i depresji

duża nadaktywność

problemy z zachowaniem

słaba kondycja fizyczna

zmniejszona siła mięśni



Rodzicu, skonsultuj
z fizjoterapeutą, terapeutą SI, jeśli:

Twoje niemowlę: 

- ma opóźnione kamienie milowe (głużenie, raczkowanie, siadanie),

- nie wykazuje zainteresowania zabawkami, 

- ma niezgrabne ruchy.

Twój przedszkolak:

- ma problemy z obustronną koordynacją (np. wycinaniem),

- wkłada w proste czynności dużo wysiłku,
- jest nadmiernie statyczny.

Twoje dziecko w wieku szkolnym:
- ma trudności z przewidywaniem,

- czynności wykonuje z kontrolą wzrokową,

- potrzebuje strategii, planu, kontroli,
- zastanawia się przed wykonaniem każdego ruchu,

- często gubi przedmioty.



Diagnoza: dyspraksja.

Co dalej?

• zachęć dziecko do noszenia do szkoły ubrań, z którymi nie ma kłopotów (np. dres,

leginsy), zastąp sznurówki rzepami, guziki zatrzaskami (na trening wybierzcie chwilę

bez presji czasu),

• włączaj dziecko w domowe czynności praktyczne, np. nakrywanie do stołu,

• zadawaj dziecku pytania, które pomogą w skupieniu się na kolejnych

czynnościach (np. czego potrzebujesz teraz? co można z tym zrobić?),

• rozpoznaj mocne strony swojego dziecka i wzmacniaj je,



• dziel polecenia na mniejsze części,

• precyzuj i sprawdzaj, czy dziecko zrozumiało,

• dawaj dziecku nie więcej niż 2-3 opcje do wyboru,

• ćwiczcie samoobsługę: wspólnie przygotujcie ubrania, poukładajcie je

w kolejności, w jakiej powinny być założone,

• pamiętaj, że dziecko potrzebuje większej ilości powtórzeń, np. podczas

nauki zapinania guzików czy nabierania jedzenia na widelec w takiej ilości,

żeby zmieściło się w buzi,

• uświadamiaj dziecku upływ czasu i ucz, ile go potrzebuje na daną czynność

(wykorzystaj minutnik, klepsydrę czy budzik),



• pomóż dziecku w zorganizowaniu przestrzeni wokół siebie – wystarczy taśma

przyklejona na stole, która wyznaczy jego osobistą przestrzeń (pozwoli to na

utrzymanie porządku na biurku i zapobiegnie kłótniom w ławce),

• wesprzyj dziecko podczas codziennych czynności porządkowych

i samoobsługowych – przyklej dwie stopki na podłodze łazienki (wyznaczą

one miejsce, z którego najłatwiej będzie umyć ręce bez chlapania

wszystkiego wokół) albo w przedpokoju (określając, gdzie powinny stać

buty),

• rozkładaj czynności, z którymi dziecko ma problem na etapy: obrazkami lub

opisem (np. mycie zębów, pakowanie plecaka, robienie laurki).



Przykładowy algorytm

algorytm pochodzi ze strony 
internetowej: 
pomoceterapeutyczne.pl



• proponuj dziecku gry ruchowe, kładź nacisk na zabawę a nie

współzawodnictwo,

• zapoznaj dziecko z nowymi sportami, ćwiczeniami zanim zmierzy się z nimi

w grupie,

• wspólnie z dzieckiem biegaj, skacz na jednej nodze, podskakuj obunóż,

przeskakuj nad przeszkodami, wskakuj na przeszkodę i zeskakuj z niej.



uczmy dzieci dbania 

o kondycję na co 

dzień



10 ćwiczeń na co dzień
1. Kaczka – marsz w przysiadzie, ramiona wyciągnięte w przód, dłonie 

splecione.

2. Pinokio – marsz na kolanach, ramiona wzdłuż tułowia.



3. Piesek – marsz w pozycji czworaczej.

4. Zając – skoki zajęcze, z podparciem kolejno: dłonie – stopy.



5. Krokodyl – pełzanie na brzuchu, dłonie oparte na wysokości 

barków, nogi złączone.

6. Marsz po kałużach – marsz na piętach.



7. Dziadek – marsz w pozycji półprzysiadu, dłonie na kolanach, 

stopy stawiane najpierw na piętę, potem opuszczane na palce.

8. Kangur – skoki w pozycji półprzysiadu, ramiona wyciągnięte 

w przód, dłonie splecione.



9. Bocian – podskoki na jednej nodze. W połowie ćwiczenia zmiana

nogi.

10. Ślimak – przesuwanie się do przodu w pozycji siadu, kolana ugięte, 

ramiona obejmują kolana.



„Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden 
lek nie zastąpi ruchu”

1. A. Krauze, A. Łucjanek „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i w domu”

2. R. Ossowski „Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji” 

3. G. Platt „Pokonać dyspraksję”

Wojciech Oczko


