
W tym numerze Poradnika przedstawię ćwiczenia domowe kształtują-
ce percepcję wzrokową. Zacznę jednak od problemów z widzeniem u 
dzieci  i  tego jakie to ma znaczenie dla osiągania sukcesów w szkole.
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PORADNIK TERAPEUTYCZNY 
DLA RODZICÓW 

WAŻNE TEMATY: 

 Niegrzeczne dzieci. 

 Po czym poznać, że 
dziecko ma wadę 
wzroku lub problemy 
w obuocznym widze-
niu. 

 Jak wzrok wpływa 
na uczenie się dziec-
ka. 

 Zabawy pomagające 
kształtować percep-
cję wzrokową. 

 

                           NUMER 4           

Bardzo często spoty-
kam się z określeniami 
dzieci, które mają słabe 
wyniki w szkole, pro-
blemy z koncentracją 
uwagi, są ruchliwe - 
jako niegrzeczne, nad-
pobudliwe lub leniwe. 
Powodem tego mogą 
być problemy wzroko-
we dziecka. Pierwsze 
lata nauki są czasem 
stresującym dla dziec-
ka, co w połączeniu 
z zaburzeniami widze-
nia może mieć napraw-
dę bardzo niekorzystny 
wpływ na jego zacho-
wanie. Często dzieci 
mające problemy 
z czytaniem, pisaniem 
lub ogólnym kontak-
tem z rówieśnikami są 
kierowane od razu na 
badania do poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej 
z powodu problemów 

w opanowaniu  umiejęt-
ności szkolnych. Proble-
my wzrokowe utrudnia-
ją także sprawność fi-
zyczną i koordynację 
wzrokowo—ruchową. 
Niestety coraz częst-
szym powodem proble-
mów wzrokowych dzie-
ci jest postęp technolo-
giczny: telefony, kom-
putery, telewizory i co-
raz krótszy czas przeby-
wania dzieci na świe-
żym powietrzu, placach 
zabaw. Praca wzroko-
wa, którą wykonują 
skupia się głównie 
na pracy z bliska, co jest 
przyczyną niewłaściwe-
go rozwoju układu 
wzrokowego, 
a w konsekwencji po-
wodem wielu zaburzeń 
widzenia. Dziecko 
nie widzi prawidłowo, 
a to powoduje ogromne 
problemy z koncentracją 

uwagi, co z kolei spra-
wia, że uczeń wydaje 
się być pobudzony, 
niegrzeczny i nie jest 
zainteresowany ani 
lekcją, ani materiałem, 
a z tego wszystkiego 
zaczyna mieć niskie 
poczucie własnej war-
tości. 

Ważną sprawą jest też 
to, że  nawet dzieci, 
które mają dobrane 
okulary, wcale 
nie widzą w nich do-
brze. Dlaczego? Dlate-
go, że rodzice 
nie zdają sobie sprawy 
z tego, jak szybko mo-
że się zmieniać wada 
wzroku ich dziecka. 
Prawda jest taka, 
że do zmiany okula-
rów często powinno 
dochodzić nawet 
do dwóch, czy trzech 
razy w ciągu roku! 
Jest to prawda!!! 

Rodzicu pamiętaj!!! 

Wczesne badanie wzro-

ku ma kluczowe zna-

czenie, by upewnić się, 

że nasze dziecko widzi 

prawidłowo. Dzięki 

temu będzie lepiej ra-

dziło sobie w szkole. 



Badania przesiewowe przeprowadzane w szkołach nie zawsze dają osta-
teczny i wiarygodny wynik stanu obuocznego  dziecka, ponieważ nie obej-
mują wszystkich jego funkcji. Z tego powodu tak ważna jest czujność rodzi-
ców. W przypadku zauważenia  nieprawidłowości ważne jest zbadanie 
dziecka u okulisty i ortoptysty. 

PO CZYM POZNAĆ, ŻE DZIECKO MA WADĘ WZROKU 
LUB PROBLEMY W OBUOCZNYM WIDZENIU 

SŁAWNI 
DYSLEKTYCY 

STR. 2 PORADNIK TERAPEUTYCZNY 

 

MAŁE DZIECI NIE 
WIEDZĄ JAK 

POWINNY WIDZIEĆ 
PRAWIDŁOWO, 
DLATEGO NIE 

POINFORMUJĄ NAS, 
ŻE MAJĄ PROBLEMY 

ZE WZROKIEM 

Thomas Alva 
Edison  
(1847 - 1931)  

Genialny wynalazca, 
samouk, twórca mię-
dzy innymi: żarówki, 
telefonu, mikrofonu. 
Opatentował ponad 
100 wynalazków. Ni-
gdy nie przyswoił so-
bie zasad ortografii, 
miał też problemy z 
arytmetyką. W szkole 
nie mógł sobie pora-
dzić, o czym pisał w 
pamiętniku. Wspomi-
na: „a ja niemal uwie-
rzyłem, że jestem ma-
tołem... ”.  

8 SYTUACJI WSKAZUJĄCYCH NA WYSTĘPOWANIE PROBLEMÓW 
WZROKOWYCH U DZIECKA 

Konsekwentnie siedzi blisko telewizora lub trzy-
ma książkę zbyt blisko lub prawie dotyka nosem 
zeszyt lub książkę. Te nawyki mogą być oznaką 
problemu z widzeniem. 

Częste pocieranie oczu. Tak, dzieci często przeciera-
ją oczy, gdy są zmęczone lub zdenerwowane. Jeśli 
twoje dziecko trze oczy, podczas próby skoncentro-
wania się na czymś lub gdy jest aktywne, może to 
oznaczać, że ma problem z widzeniem 

Utrata miejsca podczas czytania, gubienie się w 
tekście, używanie palca do śledzenia podczas 
czytania. Na początku nauki czytania dzieci po-
magają sobie palcem, ale ostatecznie powinny 
koncentrować się na tyle, by nie gubić się podczas 
czytania. Jeśli po jakimś czasie dziecko nadal uży-
wa palca, poproś je, aby spróbowało czytać na 
głos bez wskazywania. Jeśli ma kłopoty, może 
mieć problem ze wzrokiem. 

Wrażliwość na światło i / lub nadmierne łza-
wienie. Czy oczy Twojego dziecka są szczegól-
nie wrażliwe na światło wewnętrzne, światło 
słoneczne lub błyski lampy?  

U dzieci ze światłowstrętem lub ekstremal-
ną wrażliwością na światło mogą pojawiać się 
bóle głowy i nudności. 



 
STR. 3 INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

JAK WZROK WPŁYWA NA UCZENIE SIĘ DZIECKA 

Zamykanie jednego oka podczas czytania lub oglądania telewizji. 
Częste zamykanie jednego oka może wskazywać na problemy w wi-
dzeniu związane z wadą lub obuocznym widzeniem, które przeszka-
dzają w komfortowej pracy obu oczu jednocześnie. 

Zamknięcie jednego oka podczas czytania, pisania lub koncentracji na 
innych pracach z bliska może świadczyć  o konkretnym problemie  
zwanym niedomogą konwergencji. 

Otrzymywanie niższych ocen. Jeśli twoje dziecko ma problemy z zo-
baczeniem tego, co nauczyciel pisze na tablicy z powodu słabego 
wzroku jego stopnie mogą być dużo słabsze. Może nie powiedzieć ci 
o tym, że źle widzi, weź je na kompletne badanie wzroku. 

Unikanie używania komputera, ponieważ "męczą się 
oczy". „Cyfrowe napięcie oka” jest powszechne wśród dzieci, które 
często korzystają z komputerów lub innych urządzeń cyfrowych 
(telefonów, tabletów). Trzeba kontrolować czas spędzania przed te-
go typu urządzeniami. Jeśli problemy utrzymują się, zapisz dziecko 
na badanie wzroku. 

Mruży oczy lub przechyla głowę, aby lepiej widzieć tablicę szkolną 
lub zeszyt, książkę. Takie zachowania  mogą świadczyć o występo-
waniu wad wzroku lub problemów z obuocznym widzeniem. 

 Dziecko z problemami wzrokowymi może mieć większe trudności z czytaniem, pisa-
niem niż jego rówieśnicy.  

 Podczas zajęć sportowych ma np. problemy podczas gry w piłkę, nie trafia do celu, z 
trudnością ją łapie. 

 Może sprawiać wrażenie, że jest mało skoncentrowane, leniwe lub nadruchliwe, ma pro-
blemy z utrzymaniem wzroku na jednym punkcie i śledzeniem wzrokiem tego co się 
dzieje wokół niego. 

 Niektóre trudności w uczeniu się wynikają z problemów w umiejętności przetwarzania 
tego, co widzą oczy w uporządkowany sposób. 

 Zaburzenia, takie jak podwójne widzenie, mogą nasilać się w ciągu dnia, praca ucznia 
będzie stopniowo się pogarszać z powodu zmęczenia oczu. 

 Ból głowy, zmęczenie i frustracja są częstymi skutkami ubocznymi problemów ze wzro-
kiem u uczniów. 



Dzieci przedszkolne 
 

1. Co zmieniło swoje miejsce? Dziecko stara się zapamiętać przedmioty np. na półce, zamy-
ka oczy a my zmieniamy położenie jednej rzeczy. 

2. Zgadnij, co to jest? Opisujemy przedmiot,  jak najwięcej szczegółów, dziecko zgaduje 
jaki to przedmiot. 

3. Porównaj te obrazki. Wyszukiwanie podobieństw i różnic między dwoma obrazkami. 

4. Ułóż. Układanie puzzli, składanek klockowych, dopasowywanie przedmiotów. 

5. Narysuj/ uzupełnij. Rysowanie po śladzie, łączenie kropek, uzupełnianie kształtów, 
zamalowywanie płaszczyzn, wyklejanie wycinankami lub plasteliną, kalkowanie. 

6. Odtwarzanie układu elementów. Układamy model przestrzenny  lub obrazki w określo-
nej kolejności. Dziecko układa tak samo, z czasem wykonuje te  czynności z pamięci. 
Zaczynamy od 3-4 elementów, stopniowo zwiększając ilość. 

 

Dzieci szkolne 
 

1. Układanie z części figur geometrycznych—wg wzoru,  z  i bez wzoru. 

2. Uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach. Takie obrazki można samemu przy-
gotować. 

3. Wyszukiwanie różnic i podobieństw miedzy dwoma obrazkami. 

4. Układanie klocków obrazkowych wg wzoru, puzzli, tangramów. 

5. Zabawy konstrukcyjne . Budowanie z klocków. 

6. Zagadki dotykowe. Rozpoznawanie przy pomocy dotyku rzeczy schowanych np. do 
„czarodziejskiego worka”. 

7. Zabawy w klasyfikowanie—wszystkie odmiany gier w „Piotrusia” i „domino”. 

8. Rysowanie, malowanie z wykorzystaniem  technik plastycznych, kalkowanie,  

9. Cięcie i wycinanie nożyczkami. 

10. Porządkowanie historyjek obrazkowych. 

11. Rozsypanki wyrazowe, rozsypanki literowe, układanie podpisów pod obrazkami. 

12. Litery. Układanie pociętych liter , rozpoznawanie danej litery w zbiorze innych, ukła-
danie liter w wyrazy. 

13. Gra „Zapamiętaj” (memory) przygotowujemy kartoniki z parami liter, wyrazów bądź 
obrazków. Gra polega na odwracaniu dwóch obrazków i szukaniu par.  

 

ZABAWY POMAGAJĄCE KSZTAŁTOWAĆ 
PERCEPCJĘ WZROKOWĄ 

W kolejnym numerze Poradnika napiszę jeszcze o problemach ze wzrokiem i obuocznym 
widzeniem. Przedstawię także kolejne ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową, które 

można  wykonywać z dzieckiem w domu . 


