
W tym numerze Poradnika opowiem o tym, dlaczego widzenie obuoczne 
jest ważne  i dlaczego wśród dzieci, które spędzają czas przed tabletami, 
smartfonami coraz częściej dochodzi do pogorszenia widzenia, zaburzeń 
obuocznego widzenia, problemów w szkole.       
    
  
   

O PORADNIKU 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR   

INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

WAŻNE TEMATY: 

 Czy wiesz kim jest 
ortoptystka? 

 Dlaczego widzenie 
obuoczne jest ważne? 

 Czym jest zjawisko 
„cyfrowego zmęcze-
nia wzroku”? 

 Nie bądź 
„Tabletowym Ro-
dziecem”. 

 

                           NUMER 6 

Ortoptystka— to mało znany 
zawód, jednakże niezwykle ważny.  
 

Ortoptystka zajmuje się diagno-
zą oraz rehabilitacją niektórych 
funkcji wzrokowych, w szcze-
gólności zaburzeń widzenia 
obuocznego i ruchomości gałek 
ocznych. Prowadzi  także tera-
pię widzenia u dzieci z proble-
mami w czytaniu i pisaniu.  
 

Terapia wzroku jest niezwykle 
pomocna, szczególnie w dobie 
smartfonów i tabletów, kiedy 
nasze oczy narażone są na du-
ży wysiłek podczas patrzenia 
na małe ekrany z bliskiej odle-
głości.  

                           Katarzyna Polewaczyk  

specjalista terapii  pedagogicznej,  pedagog specjalny, dyplomowana ortoptystka  

Jeśli u dziecka  
niepostrzeżenie  

pogorszy się wzrok, 
może to powodować 

nie tylko jego  
dyskomfort, ale  

i problemy z nauką.  

DZIAŁANIA ORTOPTYSTY: 
* zdiagnozowanie tych aspektów widzenia, które nie są diagnozowane podczas 
standardowego badania okulistycznego (czyli m.in.: akomodacja, konwergencja, 
ruchy gałek ocznych, zez ukryty czy widzenie przestrzenne) 
* rehabilitacja wybranych funkcji wzrokowych w zakresie zaburzeń widzenia obu-
ocznego i zaburzeń ruchomości gałek ocznych 
* wspomaganie pracy okulisty w procedurach diagnostycznych dotyczących chorób 
oka i układu wzrokowego.     



DLACZEGO WIDZENIE OBUOCZNE JEST WAŻNE? 

WZROK JEST 

NAJWAŻNIEJSZYM 
ZMYSŁEM 

CZŁOWIEKA. PONAD 
80% BODŹCÓW Z 

OTOCZENIA 
ODBIERAMY PRZEZ 

OCZY. NASZYM 
ZADANIEM JEST DBAĆ 

O NIE I JE 
PIELĘGNOWAĆ.  

STR. 2 PORADNIK TERAPEUTYCZNY DLA RODZICÓW 

WIDZENIE OBUOCZNE JEST TO ZDOLNOŚĆ DO WIDZENIA POJEDYNCZEGO, 
TRÓJWYMIAROWEGO OBRAZU. JEST TO UMIEJĘTNOŚĆ WIDZENIA GŁĘBI, RELACJI   

PRZESTRZENNYCH POMIĘDZY PRZEDMIOTAMI.  

5 zasad „dobrego 

widzenia” 

 

1. Regularnie badaj 
swój wzrok. 

2. Używaj korekcji 
widzenia ściśle 
według wskazań 
specjalisty. 

3. Chroń swój wzrok 
przed słońcem. 

4. Zadbaj o higienę 
wzrokową. 

5. Dostarczaj odpo-
wiednich składni-
ków. 

Do widzenia obuocznego do-
chodzi u każdego człowieka 
mającego prawidłowo funkcjo-
nujący układ wzrokowy już w 
pierwszym roku życia. Nie-
mowlę uczy się koordynacji 
oczu ze swym ciałem, 
oraz oceny odległości przed-
miotów znajdujących się w je-
go otoczeniu. Te, jak się wyda-
je podstawowe umiejętności, 
są zdecydowanie osłabione u 
osób mających kłopoty  
z widzeniem obuocznym.  

Co oznacza brak widzenia 
obuocznego? 

Trudno nam sobie wyobrazić 
świat, który jest płaski. Dzieci, 
które nie mają widzenia obu-
ocznego mają  problemy z: 

•wlewaniem płynów np. do 
szklanki, 

•rzucaniem, łapaniem lub ude-
rzaniem piłki, 

•złą oceną odległości szybko 
zbliżającego się samochodu 
np. podczas przechodzenia na 
drugą stronę ulicy, 

 często, nieprawidłowo osza-
cowaną odległością w  nastę-
pujących sytuacjach: 

- upadki i potknięcia się na 
nierównych powierzchniach 
np: schody i krawężniki, 
ogólna niezdarność, 

- częste upuszczanie i gubie-
nie przedmiotów, 

- wpadanie na drzwi, meble i inne obiekty 
stacjonarne, 

- wypadki sportowe, 

- problemy z utrzymaniem równowagi. 

 planowaniem i budowaniem obiektu trój-
wymiarowego, 

 zadaniami wymagającymi dobrej koordy-
nacji oko-ręka (nawlekanie, prace manu-
alne, pisanie, rysowanie), 

 płynnym czytaniem. 

 

Układ wzrokowy obarczony różnego 
typu wadami potrzebuje profesjonalnej 
pomocy w nauce widzenia obuocznego. 
Nie jest on w stanie od najmłodszych lat 
jakby automatycznie nabyć tych umiejętno-
ści. Najlepiej więc, gdy tylko występują 
pierwsze symptomy zaburzeń widzenia  
u dziecka: „uciekanie” któregoś z oczu 
(zezowanie), mrużenie oczu, zasłanianie 
któregoś z oczu, dziwne ustawianie głowy 
podczas np. oglądania telewizji czy pod-
czas zajęć z bliska, bóle głowy, światło-
wstręt, podwójne widzenie, tarcie 
oczu, udać się do specjalisty w celu zdia-
gnozowania ich przyczyn.  



 
STR. 3 INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

CZYM JEST ZJAWISKO „CYFROWEGO ZMĘCZENIA WZROKU”? 

 Coraz młodsze dzieci zaczynają uży-
wać urządzeń elektronicznych. Ze smartfo-
nów i tabletów korzystają nawet dwulatki 
lub młodsze dzieci. Niestety zbyt wczesne 
zaznajomienie się z technologią może pro-
wadzić do opóźnienia rozwoju mowy i za-
burzeń sprawności manualnej, zaburzeń 
snu, problemów w szkole.  
U dzieci  przesiadujących przed 
„komórkami” pojawiają się problemy z wła-
ściwym trzymaniem przedmiotów. Ręka 
przyzwyczaja się do jednego, charaktery-
stycznego ułożenia. Przez charakterystycz-
ne ustawienie głowy i pochylenie ciała two-
rzą się wady postawy. Dochodzi do tego 
dysgrafia czy dysleksja. Smartfon sam po-
prawia błędy, nie ma więc potrzeby zapa-
miętywać zasad ortografii.  
Dzieci mogą mieć też problemy ze snem. Z 
czego to wynika? Z przebodźcowania, czyli 
nadmiernej ilości bodźców z zewnątrz. Kil-
kulatki mają różne aplikacje do porozumie-
wania się, oglądania itp. Używają ich na-
przemiennie, na bieżąco odpisują na wiado-
mości. Filmy animowane, które oglądają, są 
zazwyczaj bardzo kolorowe z mnóstwem 
dźwięków. Po całym dniu takiej stymulacji 
wieczorem dziecko jest pobudzone, nic 
dziwnego, że nie może spać.   
 

Nasze oczy męczą się patrzeniem na ekrany smartfonów, tabletów i laptopów. 
Grozi nam pogorszenie wzroku spowodowane technologią cyfrową  

Używanie smartfona prowadzi też do agresji. 
I to też bierze się z tego nadmiaru bodźców. 
Gdy dziecko ma milion rzeczy, które zna w 
swoim telefonie, a potem styka się z realnym 
światem, który nie jest tak intensywny, to 
rodzi się w nim napięcie, któremu musi jakoś 
dać ujście.   
Częste patrzenie w ekrany elektronicznych 
gadżetów sprawia, że oczy stają się podraż-
nione zaczerwieniene, występuje również 
rozmazane widzenie oraz gorsza akomoda-
cja. To m.in. efekt tego, że patrząc na ekran 
rzadziej mrugamy niż funkcjonując 
„normalnie". Problemem jest również zbyt 
mała czcionka na ekranie, zmuszająca oczy 
do większego wysiłku. Ekrany elektronicz-
nych gadżetów emitują również wysokoner-
getyczne światło fioletowo-niebieskie, które 
szybciej uszkadza fotoreceptory w oczach.  
 Coraz  częściej do gabinetów specjali-
stów  trafiają dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym z powodów problemów ze wzro-
kiem.  Ich objawami są m.in.: swędzenie i za-
czerwienienie oczu, czasami ból oczu, brak 
komfortu widzenia, podwójne widzenie, czę-
ste bóle głowy, duża męczliwość oczu pod-
czas czytania i pisania, pogorszenie strony 
graficznej pisma, problemy z koncentracją, 
ogólne zmęczenie i rozdrażnienie. Są to obja-
wy, których nie można bagatelizować.  



Cyfrowe Zmęczenie Wzroku – dotyczy każdego z nas! 

Cyfrowym Zmęczenie Wzroku jest nie tylko spowodowane długotrwałym 

korzystaniem z komputera, ale również korzystaniem przez dłuższy czas z innych 

cyfrowych urządzeń tak powszechnych dzisiaj, jak: smartfon, tablet, Ipad, Iphone, gry 

video etc. 


