
,,Uczniowie z dysgrafią – zaburzenia sprawności motorycznej i 

koordynacji ruchowej rąk oraz możliwości ich eliminowania”. 

 

 
    Problem pisania dzieci interesuje nie tylko mnie – nauczyciela, ale także 

rodziców. Nie zawsze potrafią zrozumieć, dlaczego ich dziecko pisze 

niestarannie, ma trudności w uczeniu się. 

    W każdej szkole znajdziemy kilku uczniów, którym nauka sprawia 

poważne kłopoty. Wśród nich pewną grupę stanowią ci, którzy nie potrafią 

opanować podstawowej umiejętności, jaką jest pisanie. Te specyficzne trudności 

w uczeniu się dotyczą dzieci o normalnym rozwoju inteligencji, objętych 

powszechnym obowiązkiem szkolnym i uczęszczających do szkół masowych. U 

dzieci z tego rodzaju trudnościami występują fragmentaryczne zaburzenia 

rozwoju psychoruchowego. Mogą przejawiać się w różnych zakresach. 

 

 w zakresie funkcji analizatora wzrokowego, 

 w zakresie funkcji analizatora słuchowego, 

 w zakresie funkcji analizatora kinestetyczno-ruchowego lub kilku  

       analizatorów łącznie. 

                  

     Przy zaburzonym funkcjonowaniu analizatora kinestetyczno-ruchowego 

obniżenie sprawności manualnej przejawia się w zbyt wolnym tempie pisania, 

braku dokładności, precyzji ruchów dłoni i palców, wadliwej regulacji napięcia 

mięśni i zbyt długo utrzymujących się współruchów. 

     Pismo dzieci dysgraficznych jest zniekształcone, np.: 

 

 za małe lub za duże odstępy między literami, 

 litery ,,drżące”, 

 pismo niekształtne,  

 pismo nie powiązane, 

 zróżnicowane nachylenie liter w tym samym tekście. 

 

    Uczniowie z dysgrafią w klasach młodszych piszą wolno, nie nadążają za 

innymi. Często w domu piszą znacznie lepiej niż w szkole. Tam mają zwykle 

korzystniejsze warunki do koncentracji uwagi, mogą pracować wolno, nie 

odczuwają tak dużego napięcia emocjonalnego jak w szkole. 

    Trudności w nauce można przezwyciężyć. Należy ustalić ich przyczyny i 

podłoże oraz wybrać odpowiednie metody postępowania. 

    

 

 

 



 A teraz w paru słowach scharakteryzuję zaburzenia sprawności motorycznej: 

 

 

1. Objawy ogólnej niezręczności ruchowej: 

 

 Mała aktywność ruchowa. 

 Ogólna niezręczność ruchowa. 

 Brak koordynacji ruchów przy udziale różnych grup mięśniowych. 

 Trudności w utrzymaniu równowagi przy staniu na jednej nodze i innych  

       ćwiczeniach gimnastycznych. 

 Unikanie zabaw ruchowych. 

 Zakłócenie koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach (rzut piłką, gra    

       w klasy) 

 Nie umieją rzucać, łapać i kopać piłki. 

 Z trudem uczą się jeździć na rowerze, łyżwach. 

 Brak precyzji ruchów, wzmożone napięcie mięśniowe i współruchy. 

 Nie kończą pracy, mają trudności z koncentracją uwagi, szybko  

       zniechęcają się. 

 Nie nadążają za rówieśnikami w czasie klasówek i dyktand. 

 Rysują niechętnie. 

 Prace robią wrażenie niedbale wykończonych, ponieważ są często  

       poplamione, podarte, pogniecione. 

 

2. Objawy zakłócenia motoryki manualnej: 

 

 Brak precyzji ruchów drobnych. 

 Są mało samodzielne. 

 Codzienne czynności wykonują wolno. 

 Często psują i niszczą zabawki. 

 Niewłaściwa koordynacja obu rąk (trudności przy zapinaniu guzików,  

       wiązaniu sznurowadeł. 

 Mała precyzja ruchów dłoni i palców. 

 Nieprawidłowe trzymanie narzędzia pisarskiego. 

 Zeszyty są niestaranne, pomazane. 

 Niezręcznie wycinają. 

 Zbyt silne napięcie mięśniowe powoduje zbyt silny nacisk długopisu,  

       łamanie kredek. 

 Ruchy ręki są gwałtowne, mało płynne. 

 

Zaburzenia motoryki i koordynację ruchową można eliminować, 

dobierając odpowiednie zestawy ćwiczeń, np.: 

 

 



Ćwiczenie płynności ruchów: 

 Zamalowywanie arkusza papieru grubym pędzlem ruchami poziomymi. 

 Zamalowywanie jw. ruchami pionowymi. 

 Zamalowywanie kół i form kolistych okrężnymi ruchami ręki. 

 Malowanie spirali i kształtów łukowatych po śladzie. 

 Zamalowywanie konturów rysunków o  dużym formacie. 

 

Ćwiczenia chwytu pęsetkowego: 

 Sortowanie małych guzików i korali. 

 Nakręcanie zabawek ze sprężyną. 

 Gry: w karty, domino, bierki itp. 

 Wyszywanie. 

 Przesuwanie koralików po drucie powyginanym w różne kształty. 

 

Ćwiczenia płynnych i postępujących ruchów pisarskich: 

 Obrysowywanie szablonów. 

 Rysowanie szlaczków. 

 Łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą. 

 

Polecam Państwu książkę M. Bogdanowicz ,,Metoda dobrego startu”. 

Życzę cierpliwości w dążeniu do celu, tzn. do eliminacji dysgrafii u dziecka. 

 

 

 

                                                   


