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Za pomocą wzroku dociera do nas aż 80% wszystkich informacji
zmysłowych, dlatego jest on najważniejszym narzędziem poznawania
otaczającej rzeczywistości i najbardziej złożonym układem
sensorycznym. Bywa nazywany „zmysłem czasu”, ponieważ dzięki
niemu odbieramy ruch i zmiany oraz widzimy przestrzennie/
trójwymiarowo różnorodne układy kształtów i barw. Zmysł wzroku
w chwili narodzin to najsłabiej rozwinięty układ sensoryczny. Nie bez
powodu więc w piramidzie zmysłów zajmuje miejsce na samej górze.
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Schemat rozwoju systemów zmysłowych.
Źródło: opracowanie własne
Zmysł wzroku najpóźniej osiąga dojrzałość funkcjonalną ze względu na wysoki stopień wyspecjalizowania.
Najważniejsze zmiany rozwojowe dokonują się w układzie
wzrokowym dopiero po urodzeniu, gdyż jest on stymulowany za pomocą światła, którego praktycznie pozbawione jest środowisko prenatalne (Odowska-Szlachcic
i Mierzejewska, 2013).

wzrok
słuch
węch/smak
układ przedsionkowy
dotyk
Schemat rozwoju systemów zmysłowych.
Źródło: opracowanie własne

Zaburzenia w odbieraniu i przetwarzaniu bodźców
wzrokowych mają wpływ na całościowy rozwój dziecka.
Niemowlęta w sposób intuicyjny uruchamiają odruch
ssania, angażując do tej czynności usta, język i policzki oraz
układ czuciowy. Czują się wtedy bezpiecznie i zamykają
oczy, rozluźniając ciało. Podczas ssania gałki oczne ustawiają się zbieżnie przy każdym ruchu wciągania pokarmu.
W ten sposób powstaje tak zwany zez ﬁzjologiczny, dzięki
któremu dziecko ćwiczy konwergencję. Ta cecha narządu
wzroku odgrywa istotną rolę w pracy z bliska, przy wykonywaniu precyzyjnych czynności i w nauce czytania.
Jeśli małe dziecko ma tendencję do ssania dwóch
palców, może to doprowadzić do zaburzeń widzenia
obuocznego, które negatywnie wpływa między innymi
na zdolność do utrzymywania kontaktu wzrokowego.
Konsekwencją są także problemy z uwagą słuchową
i rozumieniem mowy w szumie (Bluestone, 2012).

Widzenie to funkcja związana
z motoryką całego ciała
W rozwoju ruchowym dziecka raczkowanie odgrywa
kluczową rolę w kształtowaniu się funkcji wzrokowych
(8.–9. m.ż.). Jeśli okres raczkowania był pominięty, znacznie
skrócony lub z oznakami asymetrii, może to powodować:
y opóźniony rozwój koordynacji okoruchowej,
y słabą koordynację międzypółkulową,
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y obniżone napięcie mięśniowe w obrębie aparatu
gałkoruchowego, z tendencją do zeza,

ale mają ubytki w obwodowym polu widzenia. Z widzenia
centralnego korzystają jedynie w ograniczonym zakresie.

y nieprawidłowe ruchy śledzące oczu,

Unikają doznań płynących jednocześnie z dwóch re-

y niski zakres akomodacji (zdolność układu optycznego

ceptorów, np. wzroku i słuchu lub wzroku i dotyku. Dlatego

oka do ostrego widzenia z różnych odległości) i konwe-

podczas bliskiego kontaktu nie patrzą na twarz rozmówcy.

rgencji (zbieżny ruch oczu podczas patrzenia z bliska),

Nie korzystają z tzw. trójkąta komunikacji niewerbalnej, tj.

y problemy z orientacją przestrzenną, oceną wielkości,

patrzenia na obszar oczu i ust rozmówcy. Jeśli kierują wzrok,
to na obrzeża twarzy. Podobnie jest z dotykiem i wzrokiem.

kształtu, barwy i odległości.

Jeśli podają rękę, to odwracają wzrok.
Wzrok rozwija się i doskonali w miarę integrowania
pozostałych układów zmysłowych. Naturalna stymulacja

Mają zaś niezwykłą zdolność zapamiętywania i skupiania
się na szczegółach.

widzenia powoduje dynamiczne dojrzewanie neuronalnych

W autyzmie występują nieprawidłowości w wizualnym

struktur tego układu. Między 2. i 8. m.ż. następuje najwięk-

odbiorze otoczenia, które zwykle jest zniekształcone i brak

szy przyrost połączeń synaptycznych w korze wzrokowej.

w nim spójności.

Im więcej zorganizowanego ruchu

Ze względu na częste zaburze-

w różnych płaszczyznach, tym bar-

nia pracy aparatu gałkoruchowego

dziej pracują mięśnie okoruchowe

wiele osób z autyzmem nie ma wi-

i dzięki temu kształtuje się koordynacja okoruchowa. Doskonalenie
zmysłu wzroku wiąże się u małych
dzieci z powiązaniem gestykulacji,
ze zmianą postawy ciała, szybkością
i płynnością ruchów (OdowskaSzlachcic i Mierzejewska, 2013).
W spektrum zaburzenia dotyczą
zarówno odbioru, jak i przetwarzania
bodźców wzrokowych.
Dzieci z autyzmem są zwykle

Badania
przeprowadzone
przez amerykańskich
naukowców wykazały,
że osoby z autyzmem
mają blisko dwukrotnie
wyższą niż przeciętna
ostrość wzroku.

dzenia obuocznego, które polega
na precyzyjnym nakładaniu się obrazów z obu oczu. Dlatego nie widzą
głębi/trójwymiaru lub widzą w ograniczonym zakresie. Z tego też powodu postrzegają jedne rzeczy jako wypukłe, inne jako wklęsłe.
B a d a n i a p r z e p r owa d z o ne w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych wykazały, że dzieci,
u których występują nieprawidłowości

wzrokowcami, ponieważ ten układ

w ruchach gałek ocznych, są najczę-

sensoryczny jest u nich dominujący.

ściej nadreaktywne psychoruchowo.

W spektrum występuje szczególny rodzaj wrażliwości
na poziom natężenia światła i kolory. Tego rodzaju dysfunkcje
mają charakter nad- lub podreaktywności sensorycznej.

Dlatego też terapeuci SI, dodatkowo przeszkoleni

Przy nadreaktywności wzrokowej występuje nadwrażliwość

w zakresie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych (Odowska-

na światło, które daje poczucie dyskomfortu, np. silne słoń-

Szlachcic, Terapia SI Zeszyt 2), duży nacisk kładą na ten

ce, oświetlenie jarzeniowe oraz powierzchnie odbijające

obszar zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

światło. Natomiast przy podreaktywności dzieci wpatrują

Dzieci ze spektrum „myślą” głównie obrazami, a nie

się w źródła światła i w lustrzane odbicia. Z upodobaniem

słowami. W związku z tym w terapii należy stosować

huśtają się też na niestabilnych powierzchniach oraz

przede wszystkim pomoce wizualne.

zeskakują z wysoka, intuicyjnie stymulując w ten sposób

Dzieci ze spektrum są bardzo wrażliwe na ruch, po-

układ przedsionkowy. Z tego też powodu dzieci ze spek-

nieważ postrzegają bodźce wzrokowe dwa razy szybciej

trum, bardziej niż ich neurotypowi rówieśnicy, narażone

niż ich neurotypowi rówieśnicy (Biel, 2015).

są na kontuzje.

26

Terapia funkcji wzrokowych

U dziecka autystycznego nadmiar bodźców może

Badania przeprowadzone przez amerykańskich na-

wywołać atak paniki lub silnego lęku z przekroczeniem

ukowców wykazały, że osoby z autyzmem mają blisko

granicy wydolności neurorozwojowej. Konsekwencją

dwukrotnie wyższą niż przeciętna ostrość wzroku.

są reakcje neurowegetatywne, takie jak nagłe zblednięcie

Dzieci te posługują się głównie widzeniem peryferyjnym,

lub zaczerwienienie twarzy, spowodowane wzrostem

obserwując „kątem oka” pojawiające się na obwodzie obiekty,

ciśnienia tętniczego, przyspieszony puls, zawroty głowy
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czy też hiperwentylacja (zakłócenie rytmu oddychania). U dzieci ze spektrum pojawia się wówczas silna
obrona percepcyjna, która blokuje dopływ bodźców

y stopień widzenia obuocznego,
y konwergencję i akomodację,

y zakres widzenia obwodowego.

do kory mózgowej, co z kolei prowadzi do rodzaju

Dzięki odruchom wzrokowym możliwe są ﬁksacja

okresowej deprywacji sensorycznej (Odowska-Szlachcic

wzroku podczas ruchów głowy i płynność ruchów ciała.

i Mierzejewska, 2013).

Natomiast nieprawidłowości w ruchach gałek ocznych

Zgodnie z założeniami teorii integracji sensorycznej,
układ przedsionkowy poprzez swoje liczne połączenia

są przyczyną problemów z orientacją w przestrzeni oraz
oceną odległości.

nerwowe wpływa na funkcjonowanie innych systemów

Dysfunkcje wzrokowe związane z nadreaktywnością lub

zmysłowych. Należy do nich połączenie przedsionko-

podreaktywnością przedsionkową powodują (Odowska-

wo-wzrokowe.

Szlachcic i Mierzejewska, 2013):

Mięśnie oka, podobnie jak wszystkie pozostałe,
kontrolowane są przez układ przedsionkowy. Jednym
z ważnych zadań oka jest „utrzymywanie równowagi
ciała” – wiąże się z tym blisko 20% jego funkcji.
Układ przedsionkowy pełni istotną funkcję w kształtowaniu i regulacji napięcia mięśniowego oraz koordynacji
okoruchowej. Gry i zabawy ruchowe w sposób naturalny
usprawniają układ przedsionkowo-proprioceptywny.
Natomiast podczas terapii integracji sensorycznej
kontrolowane aktywności tych systemów zmysłowych

y problemy z przerzutnością wzroku,

y kłopoty z utrzymaniem uwagi wzrokowej i słuchowej,
y trudności w rozwoju mowy czynnej i języka receptywnego,
y gubienie wersów podczas czytania,

y problemy z wyczuciem czasu i poczuciem rytmu,

y trudności w przepisywaniu z tablicy na skutek zaburzeń
konwergencji i akomodacji,

y nieprawidłowy rozwój reakcji posturalnych,
y zaburzenia równowagi,

y występowanie współruchów.

sprawiają, że zmniejsza się nadmierne przeciążenie
systemu wzrokowego.
Dla dzieci z autyzmem odczucia związane z ruchem
są ważniejsze niż doznania wzrokowe.
Z kolei dotyk, słuch, a także powonienie i smak
wzmacniają przetwarzanie bodźców wzrokowych.
Spontaniczne aktywności ruchowe dziecka (np. zabawy
na karuzeli i huśtawce) powodują szybszy ruch komórek
nerwowych na siatkówce, co poprawia ostrość widzenia.

Przejawy zaburzeń i zachowania związane z problemami przetwarzania wzrokowego:

y niezdarność ruchowa i problemy z równowagą,

y nieprawidłowa postawa ciała: głowa pochylona, plecy
zaokrąglone, nogi szeroko rozstawione,

y patrzenie pod nogi przy poruszaniu się po nieznanym terenie,

y problemy z orientacją przestrzenną,

W procesie widzenia kontrola mięśniowa ruchów gałek

y manieryzmy wzrokowe, takie jak: częste tarcie/pociera-

ocznych ma podstawowe znaczenie w szybkiej lokali-

nie oczu i mruganie, machanie rękami przed oczami,

zacji bodźców zarówno wzrokowych, jak i słuchowych
(Odowska-Szlachcic i Mierzejewska, 2013).
Gdy układ przedsionkowy działa nieprawidłowo,
przetwarzanie informacji wizualnych jest spowolnione,
ponieważ oczy są bardziej zaangażowane w utrzymywanie

zaciskanie powiek,

y brak ruchów oczu niezależnych od ruchów głowy
(głowa podąża za oczami),

y niechęć do gier i zabaw z piłką (problemy z rzucaniem
i łapaniem), brak wyczucia odległości.

równowagi. Problemy powstające w wyniku zaburzeń
w obrębie połączenia wzrokowo-przedsionkowego dotyczą orientacji w przestrzeni, poczucia odległości oraz
poziomu dużej i małej motoryki. Mają także negatywny
wpływ na stopień utrzymania kontaktu wzrokowego
i na uwagę wzrokową.
Połączenie wzrokowo-przedsionkowe odpowiada za:

y odruch przedsionkowo-okoruchowy i wzrokowo-okoruchowy,

y ruchy gałek ocznych,

y orientację w przestrzeni,

Specyﬁka i znaczenie cech narządu wzroku w psychomotorycznym rozwoju dziecka:

y widzenie obwodowe, od którego zależy wykrywanie ruchu,

y stabilne pole widzenia, zdolność niezbędna podczas
wykonywania precyzyjnych czynności oraz przy czytaniu,

y dyskryminacja wzrokowa, czyli zdolność dostrzegania
różnic, takich jak wielkość, kształt, wzór, kolor i układ,

y różnicowanie ﬁgury i tła, na przykład rozpoznanie
w dużej grupie ludzi (tło) twarzy matki (ﬁgura),
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Fot. 1. AKTYWNE ZMYSŁY – zestaw pomocy do
korekcji i stymulacji sensomotorycznej

Fot. 2. Pomoce do stymulacji i korekcji układu wzrokowego

Fot. 1 - 5 pochodzą a archiwum autorki

y stałość kształtu i formy, na przykład w przypadku

Ćwiczenia stymulujące koordynację okoruchową,

zegarka możemy mieć na myśli zarówno zegarek

ﬁksację wzroku i przetwarzanie bodźców wzrokowych:

na rękę, zegar na ścianie, jak i budzik,

y pamięć sekwencyjna niezbędna w opanowaniu
podstaw czytania, liczenia i pisania,

y przytrzymywanie plecami piłki plażowej opartej o ścianę
ze zmianami pozycji: podczas kucania i wstawania,
przesuwania się w lewo i w prawo,

y integracja wzrokowo-sensoryczna prowadząca

y huśtanie się w hamaku na siedząco z koncentrowa-

do powstania i doskonalenia koordynacji wzroko-

niem wzroku na pokazywanych pod różnym kątem

wo-słuchowo-ruchowej oraz rozwoju komunikacji

przedmiotach/zabawkach/rysunkach,

słowno-językowej.

y imitowanie ruchem prostych czynności dnia codziennego,

Podstawowy aspekt umiejętności wzrokowo-mo-

y odgadywanie niewłaściwie użytego przedmiotu –

torycznych stanowi koordynacja w zakresie: oko – ręka;

np. czesanie się grzebieniem, rysowanie szczoteczką

oko – noga oraz oko – ręka – noga. Jej poziom wyznaczają

do zębów, założenie na ręce skarpetek, uderzanie

ruchy okulomotoryczne gałek ocznych, sprawność dużej

w bębenek łyżką – i wskazywanie prawidłowego

i małej motoryki, równowaga i napięcie mięśniowe.

(spośród leżących na stole),

Koordynacja okoruchowa to zdolność do zharmoni-

y zbieranie chwytem pęsetowym do buteleczki z małym

zowania ruchów gałek ocznych z ruchami ciała, głównie

otworem z tkaniny w drobne, kolorowe wzory lub w pe-

rąk i nóg. Stanowi podstawę do rozwoju koordynacji
wzrokowo-ruchowej oraz precyzji w ruchach rąk. Odgrywa
kluczową rolę w opanowaniu gier i zabaw ruchowych oraz

dlanych, lotek, śmigiełek itp.,

w nauce pisania (Odowska-Szlachcic i Mierzejewska, 2013).

y śledzenie w pozycji leżącej punktów świetlnych na su-

Dla terapeutów SI znajomość zagadnień z zakresu

ﬁcie z kolorowych lamp, latarki tradycyjnej i laserowej;

neuroﬁzjologii tego układu sensorycznego oraz prawi-

w plenerze: obserwowanie przesuwających się po nie-

dłowości odbioru i przetwarzania bodźców wzrokowych
stanowi podstawę diagnozy funkcji wzrokowych oraz
opracowania skutecznego programu terapii.
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pitkę rozrzuconych pchełek (czas pokazuje klepsydra),

y obserwowanie trajektorii lotu baloników, baniek my-
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bie chmur,

y obserwowanie wnętrza pomieszczenia oświetlanego
przez różne źródła światła,
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Fot. 3. Drążek sterujący i wisząca piłeczka

Fot. 4. Pomoce do ćwiczeń grafomotorycznych
i opanowania podstaw technik szkolnych

Fot. 5. Pomoce do ćwiczeń koordynacji
okoruchowej i uwagi wzrokowej

Fot. 6. Spirala do ćwiczeń ﬁksacji wzroku, uwagi
wzrokowej i konwergencji. Źródło: Internet

y rozpakowywanie „prezentu” opakowanego w kilka

dziecka pod jeden z trzech „pojemników” różnią-

warstw papieru o różnych fakturach (papier pakowy,

cych się kolorem i kształtem, np. miska, pudełko

bibułka, folia bąbelkowa i aluminiowa, pudełka
kartonowe itp.) i kolorach,

y szukanie ukrytej zabawki włożonej na oczach

kartonowe i wiaderko plastykowe,

y chodzenie wzdłuż liny, która zakręca w różne strony
i kończy się kołem hula-hop, do którego dziecko
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ma wejść lub wskoczyć obunóż oraz przyjąć i utrzymać

y nazywanie/rozpoznawanie z różnej odległości

dowolną pozycję lub zademonstrowaną przez nas,

drobnych przedmiotów w zaciemnionym pokoju,

na obrotowej tacy, wprawionej w ruch: w prawo,

y Wersja A) na okrągłą tekturkę przyklejamy rysunek

y obserwowanie niedużych przedmiotów położonych
w lewo ze zmianą szybkości,

y piętrzenie klocków i opakowań po jogurtach – podstawę stanowią odwrócone kubeczki (od trzech
do pięciu), na których stawiane są kolejne, tak aby

oświetlanych kolorową latarką,

spirali: robimy w środku dziurkę; za pomocą pinezki
mocujemy do gumki na czubku ołówka; dziecko
z różnej odległości patrzy w jej centralny punkt,

y Wersja B) ćwiczenia konwergencji ze spiralą wpra-

konstrukcja się nie rozpadła,

wianą (palcem) w ruch.

przez tuby z papieru o różnej średnicy i długości,

Uwaga: ostatnie ćwiczenie ze spiralą w ruchu (wersja B)

y patrzenie ze zmiennej odległości na różne obiekty
y zabawy z mruganiem: liczenie za pomocą mrugnięć
rozsypanych drobnych przedmiotów lub klocków róż-

mogą przeprowadzać tylko terapeuci przeszkoleni w zakresie Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych.

niących się kolorem i kształtem; powstrzymywanie się

Do gabinetowej stymulacji funkcji zmysłowo-rucho-

od mrugania podczas ﬁksacji wzroku na wyrazistym

wych i korekcji zaburzeń przetwarzania sensorycznego

obiekcie umieszczonym na wysokości oczu dziecka,

narządu wzroku można wykorzystywać Zestaw AKTYWNE

y ćwiczenia na dysku sensomotorycznym z wiszącą
piłeczką i drążkiem sterującym,

y odtwarzanie przez dziecko wzorów rysowanych

ZMYSŁY (zdjęcia 1–4), który został opracowany w oparciu
o podstawy teorii integracji sensorycznej (www.aktywnezmysly.pl).

przez nas drewnianą pałeczką w kuwecie z mokrym piaskiem,

y podczas wykonywania wahadłowych, a następnie
potakujących ruchów głową utrzymywanie wzroku

Oligofreno- i tyﬂopedagog, logopeda, terapeuta integracji sen-

na zawieszonej na lince piłce, która się kołysze,

sorycznej, diagnosta i terapeuta funkcji wzrokowych, prowadzi

y rzuty celownicze woreczkami i piłeczkami do wiszącej piłeczki,

y ﬁksacja wzroku na przedmiocie zawieszonym na ścia-

szkolenia dotyczące zaburzeń neurorozwojowych u dzieci,
autorka programu Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych
IMPULS SYSTEM oraz programu badań przesiewowych FW,

nie na wysokości oczu dziecka, podczas wspinania

autorka książek i artykułów dotyczących wpływu zaburzeń

się na palce, podskakiwania, stania na jednej nodze,

przetwarzania sensorycznego na psychomotoryczny roz-

cofania się o kilka kroków bądź przechodzenia w lewo

wój dziecka, opracowuje pomoce do terapii, prelegentka

i w prawo,

na branżowych konferencjach i sympozjach.

i po chwili powiedzieć/pokazać, czy nastąpiła jakaś
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