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Wyrazy uznania dla autorki i jej pracy
***

W czasie czytania książki płakałam i miałam gęsią skórkę. Wróciły wspo-
mnienia, kiedy stanęłam na rozdrożu z pytaniem, jak pomóc mojej Zosi. 
Dziękuję Bogu, że na drodze postawił mi Grażynkę, która dała mi nadzieję, 
że będzie dobrze.

Obecnie Zosia rozpoczęła piątą klasę. Chętnie bierze udział w kon-
kursach, olimpiadach sportowych i imprezach kulturalnych. Jest otwarta 
na świat, nie boi się wyrażać swoich myśli, potrafi ocenić, co jest dla 
niej dobre, a co złe. Wierzę, że ta książka pomoże rodzicom lepiej 
zrozumieć potrzeby swoich dzieci, aby  potrafili im skuteczniej pomóc.

Ewa Lisik, mama Zosi

***

„Moje” dzieciaki są zachwycone – a to najlepsza recenzja! Serdecznie 
polecam!

Beata Ganczarczyk, neurologopeda

***

Na taką książkę jak Zabawa w Uczenie to w języku polskim czekałem już 
od wielu lat. Grażyna Wieczorek wspaniale połączyła i zastosowała procesy 
sensomotoryczne i kognitywne do przedstawionego w tej książce programu.

Andrzej Andamon Sławiński, prezes Fundacji Edukacyjnej MuSES®

***

Jako mama trójki dzieci i terapeutka uważam, że praca z poradnikiem 
Zabawa w Uczenie daje ogromną radość, satysfakcję i ma decydujący wpływ 
na prawidłowy rozwój dzieci.

Monika Krukowska, dyrektor Uniwersytetu Oświaty Pozaszkolnej 
(WUR-POL)
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Rozdział #1

CZY MOŻESZ POMÓC DZIECKU?

 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,  
nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.  

Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi
– św. Jan Paweł II

Dzieci są różne, tak samo różne jest ich nastawienie do nauki. Są 
takie, które mają trudności w koordynacji, ale radzą sobie w czytaniu 
i pisaniu. Inne mają prawidłową koordynację, osiągają sukcesy w spo-
rcie, ale mają trudności w nauce. Nie lubią czytać i rysować, mają 
brzydkie pismo. Unikają lekcji, nie potrafią usiedzieć w miejscu, mają 
problem z koordynacją ruchową oraz z czytaniem i pisaniem.

W takiej sytuacji znalazła się 12-letnia Zosia.

12-LETNIA INSPIRACJA KSIĄŻKI
W rozmowie ze mną pani Ewa – mama Zosi -  wspomniała: Jestem 

osobą, która chce wszystko wiedzieć i dlatego szukałam sposobu, jak pomóc 
mojej córce cierpiącej na wiele złożonych zaburzeń rozwojowych.

W odpowiedzi na moje pytanie: Czy w czasie ciąży miała Pani jakieś 
problemy? – Pani Ewa odpowiedziała: Tak, ciąża była wysokiego ryzyka, 
towarzyszył mi stres. Mąż miał wypadek, było zagrożenie przedwczesnym 
porodem, a do tego konflikt serologiczny. Poród był bardzo ciężki, zakoń-
czony cesarskim cięciem. W trakcie porodu musiało dojść do niedotlenienia 
mózgu dziecka.

Zadałam kolejne pytanie: Kiedy zorientowała się Pani, że z Zosią 
jest coś nie tak? Czy lekarze wspominali, że występuje jakieś zagrożenie 
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dla życia, zdrowia dziecka?
Pani Ewa odpowiedziała: Zosia od maleńkości była dzieckiem bardzo 

spokojnym. Nie było to moje pierwsze dziecko. Ja mam piątkę dzieciaków, 
więc porównywałam i zauważałam, że coś jest nie tak z jej rozwojem. 
Obserwując Zosię, widziałam, że ona zawsze była wycofana. Do obcych 
nie odzywała się. Żyła w swoim świecie, wolniej się rozwijała. Również 
w przedszkolu, szkole miała wiele problemów. Nie wchodziła w relacje 
z rówieśnikami, wiecznie była smutna, wycofana, bojąca się otoczenia.

Słysząc to, zapytałam: Czy szukała Pani pomocy w  Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej i  jaką Pani otrzymała opinię, orze-
czenie? Na co pracownicy poradni zwracali uwagę?

Mama Zosi odpowiedziała: Problemem było to, że Zosia jako 9-letnie 
dziecko nie czytała i nie pisała, bardzo wolno liczyła i tylko na konkretach. 
Miała przez neurologów rozpoznaną fobię społeczną oraz zaburzenia 
lękowe, padaczkę, afazję, upośledzenie w stopniu lekkim. Zosia otrzymała 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, była objęta nauczaniem 
indywidualnym, ale to nie dawało oczekiwanych rezultatów. 

W dalszym ciągu rozmowy zapytałam, czy Zosia utrzymywała jakieś 
kontakty z rówieśnikami? 

Usłyszałam: Zosia uczęszczała na zajęcia teatralne, występowała 
w teatrze, gdzie bez problemu odnajdywała się w grupie, potrafiła nauczyć 
się swojej roli, chociaż nie czytała i nie pisała. Teatr był dla niej azylem, rajem 
na ziemi. Spotkania z Panią sprawiły, że dziewczynka bardziej otworzyła 
się, więcej uśmiecha się. Ponadto Pani Ewa wielokrotnie podkreślała, że 
sesje ze mną wywołały olbrzymi skok w rozwoju Zosi.

Pierwsze spotkanie Zosi ze mną Pani Ewa wspomina następująco: Kiedy  
trafiłyśmy do Pani Grażyny Wieczorek na pierwszą sesję, Zosia miała 9 lat. Bałam 
się, byłam bardzo spięta. Spotkanie trwało trzy godziny. W trakcie spotkania 
Pani Grażyna wytłumaczyła mi, skąd biorą się problemy Zosi. Po powrocie 
do domu opowiedziałam mężowi, co mamy robić z Zosią: podstawowe  
ćwiczenia gimnastyczne – „taczki”, ruchy naprzemienne, chodzenie po 
krawężniku. Usłyszałam od męża, że chyba zwariowałam. Mąż wątpił, 
czy to pomoże Zosi. Ja jednak mocno ufałam i miałam nadzieję, że to co 
proponuje Pani Grażyna, przyniesie rezultaty.
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Na pierwsze efekty terapii po spotkaniu z Panią Grażyną nie musie-
liśmy długo czekać. Na drugi dzień po sesji Zosia nauczyła się jeździć na 
rowerze, chociaż wcześniej nie potrafiła złapać równowagi. Pani Grażyna 
znalazła wspaniałą metodę i dotarła do Zosi – mówiła matka dziewczynki.

Efektem sesji było to, że Zosia w końcu zrozumiała, co to jest sylaba. 
Dotychczas była to dla niej abstrakcja, zaczęła czytać sylabami. W następ-
stwie sesji i ćwiczeń była znaczna poprawa w rozwoju Zosi.

Kiedy usłyszałam od matki Zosi, że są chwile, gdy dziewczynka jest 
zmęczona, zniechęcona i nie chce ćwiczyć, zaproponowałam im, żeby 
wyobraziła sobie, jak wygląda jej leń i zrobiła go z plasteliny.

Przed rozpoczęciem nauki czytania, pisania, odrabiania lekcji Zosia 
miała swojego lenia zamykać w słoiku, a po skończonej pracy mogła  
wyciągnąć go ze słoika i sadzać na biurku.Ta zabawa przyniosła ocze-
kiwane skutki. 

Obecnie prowadzę z  Zosią długie rozmowy telefonicznie. 
Rzadko udaje, się nam spotkać osobiście, gdyż Zosia wraz z matką 

Daria, lat 12
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i rodzeństwem wyprowadziła się z Wrocławia i dzieli nas ponad dwie-
ście kilometrów.

Ostatnio podczas rozmowy telefonicznej zapytałam mamę Zosi: 
Ile czasu codziennie poświęca Pani na ćwiczenia z Zosią?

W  odpowiedzi usłyszałam: Zalecane ćwiczenia Zosia wykonuje 
codziennie przed odrabianiem lekcji i przed trudnymi sytuacjami. Zajmuje 
jej to około 15 minut. 

Obecnie Zosia jest uczennicą klasy VI. Chętnie chodzi do szkoły. 
Odnosi sukcesy sportowe, plastyczne. Jest śmiała, szczęśliwa, dostaje 
nagrody.

Historia Zosi zachęciła mnie do poszukiwań, jak swoją wiedzę 
przekazać rodzicom i nauczycielom, aby mogli jeszcze lepiej poma-
gać dzieciom.

Tak narodził się pomysł opisania w niniejszym poradniku moich 
przemyleń w stosowanych przeze mnie w sesjach rozwojowych.

Przecież w każdej głowie znajduje się niezwykle wszechstronny instru-
ment, zwarty, wydajny organ – mózg, a im więcej się o nim dowiaduje-

my, tym bardziej nieskończone wydają się jego możliwości
– Tony Buzan

Wystarczy uświadomić to sobie i ruszyć z miejsca. Opisane w porad-
niku metody znalazły uznanie w oczach wielu rodziców, a także spe-
cjalistów i są wynikiem mojej ponad dwudziestoletniej pracy z dziećmi, 
zarówno z tymi, które mają problemy z nauką, jak  i z tymi, które są 
wybitnie zdolne.

Program Zabawa w Uczenie, który proponuję w tej książce, może 
być pomocny zarówno rodzicom, jak i nauczycielom, psychologom, 
terapeutom, jednym słowem każdej grupie zawodowej, dla której war-
tością jest dobro dziecka.

Drogi Rodzicu, wiem jak bardzo kochasz swoje dziecko. Chcesz 
zrobić wszystko, co możliwe, aby w pełni rozwijało swoje zdolności, 
było uśmiechnięte i szczęśliwe. 

Chcę, abyś wiedział, że zanim usiadłam do napisania niniejszej 
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książki, obserwacje z sesji z dziećmi skrupulatnie notowałam. Swoją 
wiedzę teoretyczną stosowałam w pracy z dziećmi, które potrzebowały 
pomocy. W tym zakresie współpracowałam z różnymi specjalistami. 
Wielką satysfakcję przyniosła mi praca z Zosią, której historię opisuję 
na kartach tej książki. 

  Tym wszystkim co nosiłam w sobie, zapragnęłam podzielić się 
z rodzicami, którzy stoją na bezdrożu i nie wiedzą, jak pomóc własnemu 
dziecku. Często w takich sytuacjach czują się bezradni, osamotnieni, 
brak im sił, tak jak mamie Zosi.

Nigdy nie traćmy nadziei – to przesłanie towarzyszyło mi podczas 
pisania tej książki i wyrywało się z mojego serca. 

Po 20 latach poznawania i sprawdzania narzędzi z zakresu neuro-
kinezjologii (Kinezjologia Edukacyjna, Metoda odruchów, Metoda profili 
mózgu, Metoda Weroniki Sherborne, Metody Bobath, Metody Vojty, 
Wrocławski Model Usprawniania Dzieci WUM prof. Ludwiki Sadowskiej 
itd...) na około tysiącu dzieciach wypracowałam autorską metodę. Jest 
ona zgodna z aktualną wiedzą naukową i prosta w samodzielnym 
stosowaniu.

 NIGDY NIE TRAĆ WIARY
Podczas swojej pracy zawodowej obserwowałam wielkie zaanga-

żowanie rodziców w pomoc dziecku.
Stąd powstało we mnie przekonanie, że to właśnie Ty, drogi Rodzicu, 

jesteś w stanie najskuteczniej pomóc własnemu dziecku. Jedynym 
warunkiem jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętne obser-
wowanie dziecka.

Pamiętaj, drogi Czytelniku, że bez Twojego wsparcia Twoja pociecha 
wykorzysta tylko część swojego potencjału. 

Dlatego dla własnej radości, spokoju serca oraz sukcesów Twojego 
dziecka przeczytaj ten poradnik od deski do deski i sprawdź w praktyce 
to, co proponuję.
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PAMIĘTAJ! 
ROZWÓJ TWOJEGO DZIECKA JEST W TWOICH RĘKACH.
Bez Twojego wsparcia dziecko wykorzysta tylko część swojego 

potencjału. Podręcznik, który masz w ręku dedykowany, jest przede 
wszystkim rodzicom, którzy zmagają się z problemami zachęcania 
swoich dzieci do nauki czytania i pisania, obserwują u swoich dzieci 
problemy z koncentracją, ale także nauczycieli, pedagogów i terapeu-
tów. Program Zabawa w uczenie jest też dla rodziców, którzy chcą 
lepiej przygotować swoje dziecko do nauki szkolnej, aby uchronić je 
przed  problemami, jakie miały dzieci opisane na kartkach tej książki. 

Czas wyruszyć w trasę, której głównym celem jest zdobycie nowych 
umiejętności. Dzięki nim uczenie się przez zabawę stanie się inspirują-
cym doświadczeniem.
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Rozdział #2

Rozgrzewka przed zabawą

Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku

– Lao-tzu, chiński filozof

NAJWIĘKSZYM DOBREM JEST DZIECKO
Według specjalistów liczba dzieci z  trudnościami w  czytaniu 

i pisaniu to około 10–15% uczniów. Wśród nich „dyslektycy” sta-
nowią od 2–4%. Jednak najnowsze badania wskazują, że około 
20–30% dzieci to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami w zachowaniu. 
Takimi spostrzeżeniami dzieliła się na I Kongresie Edukacji Wczesno- 
szkolnej pani prof. Anna Grabowska.

Na podstawie moich obserwacji uważam, że dzieci, które mają 
problem z koncentracją, czytaniem i pisaniem jest o wiele więcej!

Dzieci mające problemy z nauką o wiele trudniej radzą sobie z odpo-
wiedziami na forum klasy, pisemnymi sprawdzianami, kartkówkami. 
Sytuacje te powodują u nich zachwianie poczucia bezpieczeństwa, 
napięcia, lęki, które nie sprzyjają procesowi uczenia się.

Dziecko bardzo mocno przeżywa swoje trudności, a gdy porównuje 
się je z  innymi dziećmi, to przeżywa dodatkowy stres. Towarzyszą 
mu często negatywne uczucia, które pojawiają się za każdym razem, 
gdy ma coś przeczytać lub napisać. Lęk przeżywany przez dziecko 
znajduje odzwierciedlenie w postawie ciała. Jest ona pochylona do 
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przodu. Mięśnie dziecka, pozostającego przez dłuższy czas w takiej 
pozycji napinają się i blokują swobodny oddech. Dziecko oddycha 
płytko, co w konsekwencji prowadzi do niedostatecznego dotlenienia 
mózgu, utrudniającego proces uczenia.

Już wiesz, drogi Rodzicu, że sytuacja opisana powyżej prowadzi 
do szkolnych niepowodzeń, poczucia bezradności, braku wiary we 
własne siły i zniechęcenia się do uczenia.

Mam nadzieję, że zrozumiesz swoje dziecko, jeśli będzie powta-
rzało wyuczone mechanizmy słowne, takie jak: Nie chce mi się; To jest 
głupie; Nie, bo nie itp. 

Pamiętaj, że to tylko słowa, forma jego walki. Pod nimi kryje się 
informacja, że sobie nie radzi, jest zniechęcone. 

Inną formą radzenia sobie w sytuacji trudnej dla dziecka jest 
ucieczka w świat wyobraźni, aby poczuć się lepiej.

Najgorszą formą obrony jest ucieczka w chorobę. Dziecko w takiej 
sytuacji nie potrafi samo sobie pomóc. Jest w błędnym kole, czeka 
na wsparcie bliskiej osoby, która jest często bezradna. Nie posiada 
odpowiednich narzędzi i nie potrafi pomóc. 

Rodzicu, chcąc przełamać tę bezradność, zrozumieć swoje dziecko, 
zanurz się w lekturę książki, którą trzymasz w dłoniach.

JAK RUCH WPŁYWA NA SZYBKOŚĆ UCZENIA?

Dzieci o niskim poziomie sprawności fizycznej, z zaburzeniami koordy-
nacji ruchowej mają o wiele większe trudności w uczeniu się czytania 

i pisania i bardzo szybko się zniechęcają [ Sadowska L., 2001].

Proces doskonalenia umiejętności pisania i czytania ma u swego 
podłoża nie tylko działanie motoryczne ręki, lecz także czynności ruchowe 
całego ciała. Istnieje korelacja pomiędzy sprawnością motoryczną, 
manualną a sukcesami w czytaniu i pisaniu, poziomem rozwoju równo-
wagi, siłą mięśni, koordynacją, sprawnością mięśni manualnych i mięśni 
okołoruchowych – kierujących gałką oczną [Kephard N., 1970].
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Czynności wymagające aktywności mięśni, szczególnie ruchy sko-
ordynowane, stymulują wytwarzanie neurotrofin – białek, które sty-
mulują wzrost liczby komórek nerwowych, połączeń neuronalnych 
w mózgu, ułatwiając proces uczenia się. Potwierdzają to badania 
Celestyny Grzywniak prowadzone w  ramach pracy doktoranckiej 
Kinezjologia Edukacyjna metodą wspomagania rozwoju i terapii psycho-
motorycznej. Zaprezentowała ona pierwsze w Polsce badania empi-
ryczne nad skutecznością metody Kinezjologii Edukacyjnej [Grzywniak 
C., 2006, s. 132], wykazała w nich skuteczność stosowanych ćwiczeń 
Paula Dennisona propagatora Kinezjologii Edukacyjnej. 

Tymczasem ja w swoich badaniach: Kinezjologia jako metoda wspo-
magająca proces osiągania dojrzałości szkolnej, opartych o studium 
przypadków, również potwierdziłam skuteczność ćwiczeń Kinezjologii 
Edukacyjnej w usprawnianiu percepcji wzrokowej, słuchowej i grafo-
motorycznej [Sadowska L., Dziewulski M., Masgutowa S., Wieczorek 
G., 2012, s. 157-182].

Ponadto wraz z Panią profesor Ludwiką Sadowską oraz Dorotą 
Wójtowicz przeprowadziłyśmy badania w  Samodzielnej Pracowni 
Rehabilitacji Rozwojowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W bada-
niach uczestniczyło 83 sześcioletnich dzieci. Badania wykazały, że zasto-
sowanie ćwiczeń z Gimnastyki Mózgu®, czyli fundamentu z Kinezjologii 
Edukacyjnej, wspomaga rozwój dzieci z trudnościami w uczeniu się.

Wyjaśnienie czym jest Gimnastyka Mózgu® znajdziesz na końcu 
podręcznika w części: POLECANE METODY.
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Rozdział #7

Etap IV: Myślenie przy czytaniu
Czytanie to najlepszy sposób uczenia się

– Aleksander Puszkin

Mama poprosiła Zuzię, aby przyniosła z lodówki biały ser. Zuzia idzie do 
lodówki, otwiera ją, patrzy i okazuje się, że zapomniała, co ma przynieść. 
Pamiętała, kiedy stała i słuchała, ale kiedy zaczęła iść, zapomniała. Takich 
sytuacji w życiu Zuzi było więcej. Kiedy chodziła, często nabijała sobie 
guzy i siniaki, bo nie analizowała, gdzie i po co idzie. Gdy miała coś zrobić,  
to często zapominała, co ma do wykonania. 

W szkole, gdy zaczęła łączyć sylaby w wyrazy, a wyrazy w zdania, 
nie rozumiała tego, co czyta.

W trakcie pisania jej ręka zatrzymywała się, gdy dziewczynka kon-
centrowała się nad tym, co ma napisać. W klasie stała się dzieckiem 
nienadążającym za innymi dziećmi w czytaniu, pisaniu i liczeniu.

Takich dzieci jak Zuzia, Zosia, czy wcześniej opisany Kuba jest 
naprawdę duży procent. Nie miały one możliwości, aby dobrze wykształ-
cić mechanizm, który nazwałam mechanizmem koncentracji i myślenia 
przy wykonywaniu czynności.

MECHANIZM MYŚLENIA PRZY WYKONYWANIU 
CZYNNOŚCI
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Mechanizm myślenia przy wykonywaniu czynności zaobserwowali 
w swoich badaniach podczas ćwiczeń z dziećmi A. J. Fawetta i R. J. 
Nicalson. Zadaniem ćwiczących dzieci było przejście po równoważni 
z jednoczesnym liczeniem. Dzieci zdiagnozowane jako dyslektyczne 
miały trudności z wykonaniem obu czynności jednocześnie albo cho-
dziły po równoważni, albo liczyły. Natomiast dzieci niedyslektyczne 
z łatwością wykonały obie czynności jednocześnie.

W trakcie swojej praktyki zaobserwowałam, że większość dzieci 
szkolnych, które ominęły fazę pełzania, raczkowania i jednocześnie nie 
były urodzone siłami natury, miała o wiele większe trudności z jednocze-
snym wykonywaniem dwóch czynności: płynnych zautomatyzowanych 
ruchów naprzemiennych z jednoczesnym opowiadaniem, co widzą na 
obrazku albo jakie słyszą dźwięki.

W tym etapie zaobserwujesz, czy u Twojego dziecka nie występują 
sytuacje analogiczne jak u wspomnianej Zuzi. Zwróć uwagę, czy Twoje 
dziecko nie zapomina, co ma przynieść lub zrobić. Czy ma bardzo 
powolne tempo pracy, nie nadąża za innymi dziećmi? Czy patrząc na 
dziecko masz wrażenie, że nie myśli, gdy coś robi?

KONCENTRACJA PODCZAS CZYTANIA
Koncentracja i myślenie o tym, co dziecko aktualnie robi, jest nie-

zbędna do nauczenia się każdej skomplikowanej czynności.
  Badania uczonych z Uniwersytetu Vanderbilt w USA pokazały, że 

mózg z wyjątkiem podstawowych czynności, jak chodzenie i żucie gumy, 
nie radzi sobie z robieniem dwóch rzeczy jednocześnie. Nie przetwarza 
dwóch procesów równolegle, ale przełącza się z jednego na drugi, co 
więcej przy każdym takim przełączeniu traci czas.

Badacze stwierdzili: 
Nigdy nie robimy w tym samym czasie dwóch różnych rzeczy, a jedynie 

przechodzimy szybko pomiędzy jednym a drugim. Mózg nie jest w stanie 
dobrze zająć się dwoma czynnościami lecz tylko jedną.

Próba wykonywania wielu czynności na raz kończy się mniejszą 
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aktywacją obszarów skojarzeniowych, a czas na wykonanie obu czynności 
jest dłuższy niż przy wykonywaniu sekwencyjnym [Bowman i inni, 2010].

Według Radosława Sterczyńskiego pomocny w opanowaniu umie-
jętności i wielu czynności jednocześnie może okazać się automatyzm, 
dzięki któremu mózg wydatkuje znacznie mniej energii.

 CZYTANIE JEST CZYNNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ
Według moich obserwacji i prowadzonych badań jest tylko jedna 

możliwość, aby szybciej opanować czytanie. Aby opanować tę umie-
jętność, należy ZAUTOMATYZOWAĆ JAK NAJWIĘCEJ PODSTAWOWYCH 
CZYNNOŚCI (ruchy gałek ocznych). Według A. J Fawetta i R.J Nicalsona: 
czynność jest zautomatyzowana dopiero wtedy, kiedy można równocześnie 
wykonać drugą.

Im więcej prostych elementów czytania zautomatyzujemy, tym 
więcej uwagi mózg poświęci na zrozumienie treści.

Zautomatyzowanie ruchu gałek ocznych jest istotne, aby dziecko 
mogło myśleć o tym, co czyta, czyli czytać ze zrozumieniem.

Jeżeli dziecko skoncentruje się tylko na rozpoznawaniu liter i 
pojednczych wyrazów, może mieć trudności ze zrozumieniem całości. 
Natomiast jeżeli dziecko skoncentruje się na rozumieniu tego, co czyta, 
to czyta bardzo wolno, może mieć trudności z łączeniem przeczytanych 
sylab w wyrazy, a wyrazów w zdania i łączenia ich w logiczną całość.

AUTOMATYZACJA CZYTANIA
Celem automatyzacji czynności jest minimalizowanie zużywanej 

energii przez mózg. Automatyzacja powstaje przez częste powtarzanie 
określonych czynności, aż staną się nawykowe.

Takie nawykowe działanie nie wymaga naszej świadomej uwagi 
i mózg zużywa wtedy mniej energii.

Gdy zautomatyzujemy podstawowe czynności, możemy uczyć się 
nowych, bardziej zaawansowanych.
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W miarę automatyzacji ruchu gałek ocznych podczas czytania litery 
rozpoznawane są coraz szybciej. Dzięki temu poszerza się pole widze-
nia, co z kolei prowadzi do rozpoznawania całych grup liter – wyrazów. 
Dziecko coraz szybciej czyta.

JAK OCZY WSPÓŁPRACUJĄ PODCZAS CZYTANIA?
Tak samo jak półkule mózgowe dzielą się funkcjami i jedna zazwy-

czaj dominuje, a druga współpracuje, tak samo masz dominujące oko, 
rękę, nogę, ucho itd.

Dla czytania, pisania, uczenia się najkorzystniej jest, gdy analizatory 
po obu stronach ciała (oko lewe i oko prawe) dobrze współpracują. 
Dobra współpraca jest wtedy, gdy jest stały podział na oko dominujące 
i wspomagające.

Dzieci z dominacją lewego oka mogą mieć większe trudności 
zarówno w czytaniu, jak i w pisaniu. U tych dzieci naturalny ruch gałek 
ocznych jest od prawej do lewej, a jest to kierunek odwrotny do kie-
runku czytania i pisania w języku polskim. 

Rodzicu, zanim sprawdzisz u dziecka oko dominujące, chcę abyś 
wiedział, jaką ono pełni rolę. Oko dominujące jako pierwsze jest akty-
wowane przez mózg do wykonywania, zarządzania i śledzenia ruchów 
poziomych. Podczas czytania ma ono za zadanie skupić się na tek-
ście i dostosować ostrość wzroku zarówno na bliskie, jak i na dalekie 
odległości. 

Kiedy mamy do czynienia z prawoocznością, mózg na skutek tre-
nowania coraz lepiej radzi sobie z łączeniem opisanych powyżej czyn-
ności, Jeśli mamy lewe oko dominujące, mózg ma o wiele trudniejsze 
zadanie, bo do tych zadań oka dominującego wymienionych powyżej 
dochodzi jeszcze nauczenie się nowej koordynacji, czyli wodzenia od 
lewej do prawej. 

Reasumując, dziecko z dominacją lewego oka ma trudniejsze zada-
nie do wykonania podczas czytania. Trudność ta wzrasta dodatkowo 
podczas stresu.
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Jakie jest rozwiązanie dla dziecka lewoocznego?
• Nauczenie się nowej koordynacji wodzenia gałkami ocznymi 

od lewej do prawej.
• Wytworzenie trzech nawyków ułatwiających pracę dominują-

cego i wspomagającego oka podczas czytania i pisania.
Jeśli dziecko ma dominujące lewe oko, daj mu więcej czasu 

i cierpliwości na wytworzenie z ETAPU II trzech podstawowych 
nawyków.  

KORZYŚCI DZIECKA Z WYKSZTAŁCENIA  
MECHANIZMU MYŚLENIA PODCZAS RUCHU

Jeśli dziecko wykształci mechanizm myślenia podczas ruchu będzie 
miało większą łatwość obserwacji podczas chodzenia, biegania, jazdy na 
rowerze, na rolkach, podczas gry w piłkę i wykonywania innych zadań.

Ponadto dziecko szybko zauważy, co się dzieje po jego prawej 
stronie, a co po lewej, co się dzieje na górze i na dole – zachowując 
przy tym równowagę. Ta umiejętność nie tylko przyda się dziecku 
do czytania i pisania, ale także podczas jazdy na rowerze, na rolkach 
i w dowolnej dyscyplinie sportowej.

KROK I: ZAOBSERWUJ

STARTER I: DOMINACJA OKA

Sprawdź, czy Twoje dziecko ma dominujące oko prawe, czy lewe.
• Przygotujcie kartkę formatu A4 i wytnijcie na jej środku otwór 

o średnicy około 2 cm;
• znajdźcie z dzieckiem dowolny obiekt przed sobą w odległości 

kilku metrów;
• rodzic wyciąga przed siebie kartkę trzymaną w obu rękach 

i przez wycięty otwór patrzy na wybrany przez siebie obiekt, 



- 22 -

np. jakąś kolorową zabawkę, następnie zamyka lub przysłania 
ręką swoje oczy na zmianę – raz jedno, raz drugie oko,

• następnie dziecko wykonuje te same czynności;
• zapytaj je, którym okiem widzi kolorową zabawkę.
Oko, którym widzimy wybrany przez siebie punkt (przedmiot), jest 

okiem dominującym.

TEST OBRAZOWY NA DOMINUJĄCE OKO J. PERRETA 

Poproś dziecko, aby popatrzyło na poniższy rysunek. Gdy najpierw 
dojrzy na nim królika, to jego dominującym okiem jest oko lewe, a gdy 
kaczkę, to jego dominującym okiem jest oko prawe.

STARTER II: KONCENTRACJA PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI

• Poproś dziecko, aby wykonało ruchy naprzemienne, zrób je  
z dzieckiem na stojąco;

• dołóż kolejną czynność: przy wykonaniu ruchów opowiada, co 
widzi, np. w pokoju, i co słyszy;

• zastosuj pytania pomocnicze np. co leży na stole? co słyszysz 
w najbliższym otoczeniu?
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ZAOBSERWUJ, czy Twoje dziecko:
 1. Swobodnie wykonuje ruchy i opowiada, co widzi i słyszy?

   Tak Nie  
2. Wykonuje ruch, ale myli się i zaczyna robić ruchy jednostronne 

podczas opowiadania?

   Tak Nie  
3. Zatrzymuje ruch i mówi co widzi czy słyszy. Pomimo powtarza-

nia tego schematu nie potrafi go wykonać?

   Tak Nie  

KROK II: ZASTOSUJ

Ustalcie i zapiszcie Metę Etapu IV:
a) Zapisz, jakie umiejętności dziecko chce lepiej opanować?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

b) Zapisz, jak będzie się czuło, gdy opanuje upragnione 
umiejętności?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
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WSKAZÓWKI: Jeśli w którymkolwiek pytaniu w obu Starterach 
odpowiedź była NIE, to wykonujcie w pierwszym tygodniu Trening 
4.1, w drugim i trzecim tygodniu Trening 4.2.

TRENING 4.1

1. Aktywator Woda i Ruchy naprzemienne pełzająco.
2. Ćwiczenie Startujący Zwycięzca (str. 41).
3. Zabawa Pilot I i II (opis poniżej).
4. Wzmacniacze: Słowa, Dotyku i Dzienniczek Sukcesu.
5. Wykonanie normalnych obowiązków (np. odrobienie 
zadania domowego).
6. Wzmacniacz (gdy straci motywację): Oddech 
Zwycięzcy oraz Startujący Zwycięzca.

TRENING 4.2

1. Aktywator Woda i Ruchy naprzemienne na stojąco.
2. Ćwiczenie Startujący Zwycięzca (str. 41).
3. Ćwiczenie Pilot I, II (opis poniżej).
4. Ćwiczenie Bystry Pilot I i II (opis poniżej).
5. Wzmacniacze: Słowa, Dotyku i Dzienniczek Sukcesu.
6. Wykonanie normalnych obowiązków.
7. Wzmacniacz (gdy straci motywację): Oddech 
Zwycięzcy. oraz Startujący Zwycięzca.

WSKAZÓWKI: Jeśli we wszystkich pytaniach odpowiedziałeś NIE, to 
gratuluję! Jednocześnie zalecam, abyście przez ok 2 tygodnie wykonywali 
zabawę Pilot II z Aktywatorami bazowymi.
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PILOT I (poziom)

• Dziecko wykonuje ruchy naprzemienne, a Ty, stojąc przodem 
do niego, na wysokości jego oczu trzymasz kolorową kredkę 
lub małą zabawkę;

• Poproś dziecko, aby robiąc ruchy naprzemienne cały czas 
wodziło wzrokiem za kredką (ruch samych oczu, głowa na 
środku);

• Zacznij przesuwać kredkę w lewo i po ok 20 cm zatrzymaj się 
na 3 sekundy, następnie przesuń kredkę w prawo i zatrzymaj 
około 20 cm od środka na kilka sekund;

• Na początek zróbcie 2 powtórzenia; W miarę jak dziecko będzie 
robić to swobodniej zwiększcie ilość powtórzeń do 6;

Pilot I i II (Tymek, lat 8)
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  PAMIĘTAJ, aby przez cały czas trwania ćwiczenia głowa dziecka 
była nieruchoma w linii środkowej. Dziecko patrzy, wodząc samymi 
oczami.

UWAGA: Jeśli Twoje dziecko traci równowagę przy ćwiczeniu Pilot I, to  
powtórzcie ruchy naprzemienne pełzające oraz na stojąco.

Ruchy naprzemienne muszą być w pełni zautomatyzowane, 
aby wykonać kolejną czynność w tym samym czasie.

Jeśli dziecko swobodnie wykonuje Pilota I (w poziomie), przejdźcie do  
Pilota II (w pionie).

PILOT II (pion)

• Dziecko wykonuje ruchy naprzemienne, a Ty, stojąc przodem 
do niego, na wysokości jego oczu trzymasz kolorową kredkę 
lub małą zabawkę;

• Poproś dziecko, aby robiąc ruchy naprzemienne cały czas 
wodziło wzrokiem za kredką (ruch samych oczu, głowa na 
środku);

• Zacznij przesuwać kredkę w górę i po około 20 cm zatrzymaj 
się na 3 sekundy;

• Następnie przesuń kredkę w dół i zatrzymaj około 20 cm od 
środka na kilka sekund;

• Na początek zróbcie 2 powtórzenia; W miarę jak dziecko będzie 
robić to swobodniej zwiększcie ilość powtórzeń do 6;

  PAMIĘTAJ! Głowa w trakcie wykonywania ćwiczenia jest nieru-
choma w linii środkowej. Dziecko wodzi oczami za Twoją ręką trzy-
mającą zabawkę/kredkę.

UWAGA: Jeśli dziecko pochyla się w przód lub do tyłu przy Pilot II, to  
powtórzcie ruchy naprzemienne pełzające oraz na stojąco. 
Gdy dziecko zautomatyzuje ruchy w obu kierunkach bez współruchów 
(Pilot I i II) przejdźcie dalej.
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BYSTRY PILOT I (pion i poziom)

• Dziecko podnosi rękę do wysokości około 40 cm przed oczami,  
minimalnie zgiętą w łokciu, kciuk prostuje do góry. Dla uroz-
maicenia ćwiczenia na kciuk dziecka można założyć pacynkę 
lub przykleić kolorową naklejkę;

• następnie dziecko przesuwa kciuk w lewo;
• patrzy za kciukiem w lewą stronę, mówi „lewa strona” i głośno 

liczy „jeden”, a potem wraca do środka;
• następnie przesuwa kciuk w prawo (oczy podążają za kciukiem), 

mówi „prawa” i liczy „dwa”, a następnie wraca do środka;
• następnie przesuwa kciuk do góry (na wysokość czoła), mówi 

„góra” i głośno liczy „trzy”; (oczy podążają za kciukiem, głowa 
jest nieruchoma), po czym ręka wraca na środek;

• następnie dziecko opuszcza rękę w dół, w okolicę końca brody,  
(oczy wodzą za kciukiem, głowa nieruchomo), mówi „dół” i gło-
śno liczy „cztery”;

• każdorazowo ćwiczenie składa się z czterech ruchów ręki, któ-
rym towarzyszy nazywanie kierunków oraz liczenie.

Bystry Pilot I i II (Tymek, lat 8)



- 28 -

PAMIĘTAJ, że głowa w trakcie wykonywania ćwiczenia jest nieru-
choma w linii środkowej, dziecko za ręką wodzi samymi oczami.

Po każdej dobrze zrobionej sekwencji ZASTOSUJ Aktywator słowa 
i powiedz głośno: Gratuluję Ci, jesteś już bliżej ustalonej METY i Aktywator 
dotyku – przybij piątkę.

Jeśli dziecko swobodnie wykonuje Pilota I w poziomie i w pionie 
to przejdźcie do Pilota II ze skosami.

BYSTRY PILOT II (pion, poziom, skosy)

• Dziecko podnosi rękę do wysokości około 40 cm przed oczami, 
ma ją minimalnie zgiętą w łokciu, kciuk prostuje do góry;

• następnie dziecko przesuwa kciuk w lewo i patrzy za kciukiem, 
mówi „lewa strona” i głośno liczy „jeden”, a potem wraca do 
środka;

• następnie przesuwa kciuk w prawo i wodzi wzrokiem, mówi 
„prawa” i liczy „dwa”, a następnie wraca do środka;

• następnie przesuwa kciuk do góry, mówi „góra” i głośno liczy 
„trzy”; oczy podążają za kciukiem, po czym ręka wraca na środek;

• następnie opuszcza rękę w dół oczy wodzą za kciukiem), mówi 
„dół” i głośno liczy „cztery”;

• przesuwa rękę po skosie (na kształt litery X), w lewo w górę, 
jednocześnie wypowiada „lewy górny róg” i głośno liczy „pięć”;

• potem powtarza ruch w prawo w dół i jednocześnie wypowiada 
„prawy dolny róg” i głośno liczy „sześć”;

• dalej w prawo w górę, również głośno wypowiada nazwę kie-
runku, w którym wykonywany jest ruch i głośno liczy „siedem”, 
i w prawo w dół liczy „osiem”.;Dziecko wykonuje ćwiczenie czte-
rokrotnie codziennie przez około 3 tygodnie;

UWAGA: Jeśli zauważysz, że głowa dziecka przesuwa się wraz 
z ruchem podniesionej ręki, zróbcie Malowanie uśmiechu (patrz str. 
52). Ta zabawa rozluźnia rękę i ułatwia wykonanie Bystrego Pilota. 
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KORZYŚCI Z WYKSZTAŁCENIA MECHANIZMU 
JEDNOCZESNEGO MYŚLENIA I RUCHU

Ta umiejętność pomoże dziecku swobodniej wodzić po tekście 
i rozkodowywać symbole graficzne, czytać i myśleć przy czytaniu tak 
jak Zosia i Kuba.

Ponadto pomaga uzyskać lepszą koordynację i równowagę ciała 
przydatną w trakcie gry na instrumentach, przy wykonywaniu ćwiczeń 
gimnastycznych, kiedy trzeba myśleć.

Czas automatyzacji myślenia przy czynnościach ruchowych to około 
trzy tygodnie.

Co dalej?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej 
o metodach wspierania dzieci w rozwoju 

to zamów pełną książkę na stronie:

www.ZabawawUczenie.pl


