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„- Co to takiego niepełnosprawność? 

To coś co sprawia, że czegoś nie możesz robić, lub sprawia ci to większą 

trudność, przez co twoja sytuacja jest gorsza na tle innych.” 

                    Pierre Martens   

 

  W niniejszym artykule zostaną omówione wybrane zaburzenia procesów (funkcji) 
poznawczych u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością narządu ruchu. Rozważania oparte 
będą o pacjentów (uczniów) z  diagnozą mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)  
i rozszczepem  kręgosłupa (RK).  

Zanim zostanie omówiona istota problemu dziecka wykazującego takie zaburzenia, 
warto zatrzymać się nad znaczeniem słów: Wyrażenie „poznawcze” z perspektywy 
psychologicznej można określić jako zdolność organizmu do odbierania informacji  
z otoczenia, przetwarzania ich i wykorzystywania.  W uproszczeniu jest to zdolność 
poznawania otaczającej rzeczywistości. Wyrażenie „procesy” natomiast odnosi się do 
procesualnego, dynamicznego charakteru opisywanych tutaj zagadnień.  
Zestawiając złożoność opisywanego zagadnienia z niepełnosprawnością narządu ruchu,  
a więc niemożnością, lub ograniczoną możliwością wykonania określonej czynności 
ruchowej, dostrzegamy złożoność trudności, jakie może prezentować opisywana grupa. 

W części teoretycznej przedstawiony zostanie opis następujących funkcji 
poznawczych: percepcji (spostrzegania); myślenia i wyobraźni; pamięci i uczenia się; uwagi  
i koncentracji; języka (komunikacji językowej).  

Dalej zostaną omówione praktyczne sposoby wsparcia (pracy) z uczniem 
niepełnosprawnym ruchowo, u którego z uwagi na schorzenie (MPD bądź RK) występują 
zaburzenia w sferze poznawczej. 

Podział funkcji poznawczych: 

1. Percepcja (spostrzeganie) 
Spostrzeganie to jeden z ważniejszych obszarów stymulacji, gdyż stanowi 
elementarną zdolność, dzięki której interpretujemy to, co dzieje się wokół nas.  
Z psychologicznego punktu widzenia nie ogranicza się ono wyłącznie do wzroku.  
Spostrzeganie zachodzi również, gdy wykonujemy jakiś ruch, dotykamy czegoś, 
czujemy coś zmysłem węchu czy  smaku. Mówimy wówczas o tzw. modalności 
procesów, która ma również związek z ruchem, myśleniem i uwagą, 
dlatego w diagnozie dziecka odnośnie zaburzeń poznawczych mówimy o uwadze 
wzrokowej, pamięci słuchowej, bądź modalności kinestetycznej, czy somatognozji.  
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Składowe spostrzegania: 

 wyodrębnianie figury i tła 

  wyodrębnianie zdefiniowanego obiektu spośród innych  

 porównywanie obiektów (podobieństwa i różnice) 

 wyodrębnianie elementów składowych z całości i łączenie ich 

 porównywanie obiektów zrotowanych 

 porównywanie obiektów w określonym układzie przestrzennym  

 spostrzeganie ruchu 

 szybkie spostrzeganie  

 
2. Myślenie i wyobraźnia  

Myślenie  to umiejętność rozwiązywania problemów i tworzenia rozwiązań w oparciu 
o istniejącą wiedzę bądź jej brak. Jest to pojęcie bardzo ogólne odnoszące 
się do wielu dziedzin. Obejmuje swoim zasięgiem szereg złożonych procesów, 
w skład których będzie wchodzić np. myślenie matematyczne, formułowanie sądów 
na określony temat, czy też zdolność podejmowania decyzji. 

Rodzaje myślenia: 

 Myślenie abstrakcyjne  

 Myślenie przyczynowo -  skutkowe 

 Myślenie przez analogię 

 Myślenie twórcze  

 Planowanie  

Wyobraźnia jest to zdolność do przywoływania w myślach wyobrażeń. Ich źródłem są 
najczęściej zmysły i emocje. Szczególnym rodzajem wyobraźni jest kreatywność 
artystyczna gdyż pozwala ona tworzyć wyobrażenie w oparciu o wrażenia  
z wyobrażeń. Ta forma aktywności stanowi podstawę twórczości i wszelkich 
aktywności kulturalnych w ujęciu społecznym. 

3. Pamięć  i uczenie się 
Pamięć jest to zdolność, która pozwala gromadzić doświadczenia, przechowywać je  
i wykorzystywać w różnych sytuacjach, jest ściśle związana ze spostrzeganiem  
i myśleniem.  Deficyt w sferze pamięci, będzie skutkował zaburzeniem  
w innej sferze poznawczej.   
Na jakość naszej pamięci wpływają tzw. składowe pamięci, są nimi szybkość 
zapamiętywania oraz pojemność pamięci. 
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Wyróżniamy wiele rodzajów pamięci, do najpopularniejszych należą: 

 Pamięć ultrakrótka  

 Pamięć krótkotrwała  

 Pamięć długotrwała  

 Pamięć proceduralna  

 Pamięć robocza  

Uczenie się to zdolność systematycznego poszerzania zasobów wiedzy i umiejętności, 
zapamiętania na dłuższy czas faktów, skojarzeń, czynności. Uczymy się dzięki 
powtarzaniu, ale też łączeniu nowych elementów w już istniejący system wiedzy. 

4. Uwaga i koncentracja 
Uwaga to proces umożliwiający skierowanie świadomości na określone przedmioty 
lub zjawiska. Uwaga umożliwia nam selekcję bodźców ważnych od nieistotnych.  
Wyróżniamy  uwagę mimowolną i dowolną.  
 
Cechy uwagi: 

 Zakres 

 Natężenie 

 Podzielność 

 Przerzutność 

 Trwałość 

Koncentracja to zdolność polegająca na skupieniu uwagi.  

5. Język  (komunikacja językowa) 
Język to ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany  

w procesie komunikacji interpersonalnej. To pewien usystematyzowany kod, 

składający się z różnych znaków oraz zasad ich łączenia.  

Komunikacja językowa  stanowi pewien proces porozumiewania się ludzi za pomocą 

znaków językowych w formie ustnej lub pisemnej.  Aby dobrze posługiwać się 

językiem musimy  nie tylko znać reguły gramatyczne, zasady łączenia słów, oraz ich 

pisownię, ale również posiadać odpowiedni zasób słownictwa biernego i czynnego. 
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WSPARCIE I POMOC DLA UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU RUCHU  

W SFERZE ZABURZEŃ  FUNKCJI POZNAWCZYCH – praktyczne porady. 

Uczniowie z niepełnosprawnością narządu ruchu z uwagi na chorobę macierzystą  

i schorzenia współistniejące (np. wodogłowie, czy zaburzenia przetwarzania sensorycznego) 

mogą wykazywać trudności poznawcze w jednej, kilku, lub wszystkich obszarach. 

Do najczęściej występujących trudności obserwowanych u dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej ruchowo należą: 

1. Zaburzenia funkcjonowania nadrzędnego mózgu powodujące min: 

 Trudności w zakresie organizacji i planowania własnej pracy 

 Problem z rozpoczynaniem zadań 

 Problem z określeniem priorytetów 

 Słabą elastyczność myśli i nastawienia  

 Problem z pamięcią w większości obszarów jej działania 

 Trudności w zakresie przetwarzania informacji i bodźców  

 Trudności związane z samokontrolą i własnymi emocjami 

JAK POMÓC? 

 Rozbijaj polecenia wydawane dziecku na mniejsze elementy 

 Zaznaczaj dziecku jasno komunikatem bądź wyróżnieniem graficznym 

ważne informacje w treściach których go uczysz (ważne regułki kluczowe 

słowa itp.) 

 Zasygnalizuj wprowadzanie nowej informacji i powtórz ją opierając się o to 

co dziecko wie by ułatwić jej utrwalenie 

 Często sprawdzaj czy dziecko rozumie polecenie, upewnij się czy wie o co 

w nim chodzi 

 Stosuj uproszczone wskazówki i instrukcje 

 Rozkładaj skomplikowane zadania na elementy łatwiejsze do wykonania – 

doceniaj poprawnie wykonane elementy 

 

2. Zaburzenia w zakresie dużej i małej motoryki.  Występują u każdego dziecka, 

którego funkcjonowanie determinuje niepełnosprawność narządu ruchu.  

Z uwagi na ograniczenia w sferze ruchu szczególne znaczenie ma zapewnienie 

odpowiedniego do możliwości i poziomu sprawności sprzętu rehabilitacyjno – 

ortopedycznego, gdyż dzięki niemu uczeń może stać się bardziej samodzielny  

i aktywny. 
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W kontekście dużej motoryki należy zapewnić: 

 Opiekę specjalistyczną w zakresie rehabilitacji ruchowej 

 Terapię zaburzeń integracji sensorycznej  

 Przestrzeń do aktywności fizycznej nie związanej bezpośrednio z procesem 

rehabilitacji zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej (np. uprawianie 

sportów,  zajęcia z umiejętności jazdy na wózku, zabawy kształtujące 

samodzielność w życiu codziennym)  

 

Najczęstsze trudności w zakresie małej motoryki w kontekście nauki szkolnej: 

 Męczliwość  

 Wolne lub bardzo wolne tępo pracy 

 Duże problemy z używaniem narzędzi (pióro, długopis, nożyczki, przybory 

geometryczne cyrkiel itp.) 

 Brzydkie i niedbałe pismo mimo dużych starań (liczne błędy) 

 Problemy z zadaniami wymagających manipulacji (np. zapinanie guzików, 

wiązanie sznurówek) 

 Trudności w pracy na komputerze 

 Niechęć do zadań z zakresu koordynacji wzrokowo – ruchowej 

 Konieczność wykonywania zadań manualnych rodzi w nich negatywne emocje 

(frustrację, agresję, wycofanie) 

 Podejmowanie przez ucznia prób znalezienia osoby, która wykona zadanie 

manualne za niego 

JAK POMÓC? 

 Bądź w kontakcie z terapeutą ruchowym by łatwiej było ci pracować  

z uczniem niepełnosprawnym 

 Wydłuż dziecku czas pracy 

 Określ rękę dominującą 

 Pracuj z dzieckiem nad integracją bilateralną – ucz używania obu rąk do 

wykonywania zadań 

 Wprowadzaj ćwiczenia śródlekcyjne kształtujące zdolności manualne 

poszczególnych palców tzw. zabawy paluszkowe 

 Dobieraj zadania tak by równolegle kształtować siłę dłoni i palców 

 Używaj w pracy z dzieckiem gier manipulacyjnych, szczypców, klamerek, 

plasteliny, klocków sensorycznych 

 Zachęcaj do aktywności twórczej (rękodzieła) 

 Doceniaj nawet małe sukcesy  
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3. Zaburzenia percepcji wzrokowej (Nie mają związku z wadą wzroku a z jego funkcją – 

przyczyna trudności leży w uszkodzeniu OUN) powodują min: 

 Trudności z określeniu kształtu, rozmiaru, wielkości, położenia i kierunku 

 Trudności we wszystkich obszarach tzw. składowych postrzegania 

 Zaburzone przestrzeni i jej ocena względem siebie i innych  

 Zaburzenia przetwarzania bodźców i zmniejszona pojemność pamięci 

 Zaburzenia orientacji 

 Trudności w pisaniu czytaniu liczeniu 

 Częste trudności w interpretacji sygnałów niewerbalnych (mimika twarzy, 

mowa ciała) 

JAK POMÓC? 

 Rozbijaj zadania na elementy łatwiejsze do wykonania 

 Używaj pomocy wizualnych 

 Pozwól dziecku na zaznaczanie kolorami treści w zeszycie  

 Wplataj w zajęcia zadania typu łączenie kropek, wyszukiwanie wyrazów) 

 Zadbaj o czytelność zapisu treści na tablicy 

 Przygotuj uczniowi gotowe materiały z zajęć jeśli widzisz że ma problemy  

z poprawnym notowaniem treści (dotyczy również rysunków schematów 

map itp.) 

 Stosuj gry stymulujące funkcje wzroku i pamięć np. memory 

 Ogranicz ilość przedmiotów na ławce szkolnej 

 Wplataj ćwiczenia z zakresu stymulowania sensorycznego 

 Zadbaj o dostosowanie warunków pracy dla uczniów którzy dodatkowo 

mają wadę wzroku (odpowiednie podręczniki, dobra jakość kopii 

uproszczone rysunki, dostosowanie wielkość czcionki) 

 

4. Problemy z interpretacją i przetwarzaniem języka powodują min: 

 Gadatliwość niekoniecznie związaną z poruszanym tematem lub w chwili 

nieodpowiedniej do sytuacji 

 Obniżone rozumienie mowy i komunikatów słownych 

 Problemy z pytaniami wyższego rzędu 

 Trudności w wyodrębnianiu istotnych treści zarówno w języku mówionym jak 

i pisanym 

 Ogromnie trudności z zakresu gramatyki i ortografii  

 Częste cechy dysgrafii, dysortografii, dysleksji  

 Trudności z wyrażeniem opinii, poglądów, przekazaniem zdobytej wiedzy, 

mimo wysokiej inteligencji   
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JAK POMÓC? 

 Przekazuj informacje powoli i wyraźnie 

 Zwiększ uczniowi czas na odpowiedź z uwagi na problemy  

z przetwarzaniem 

 Wykorzystuj na zajęciach techniki wizualizacji i podejście multisensoryczne 

 Główne treści zapisz na tablicy  

 Rozbijaj złożone zadanie na etapy możliwe do wykonania 

 W dłuższej opowieści stosuj niesłowne formy systematyzujące (np. obrazki 

pokazujące kolejność opowiadanych zdarzeń) 

 Nie nadużywaj słów ale dbaj o poszerzanie słownictwa biernego  

i czynnego ucznia 

 Sygnalizuj uczniowi informacje o jakości wykonywanej przez niego pracy 

 

5. Trudności w uczeniu się i rozumieniu matematyki oraz innych przedmiotów ścisłych 

(chemia, fizyka, informatyka w starszych klasach) 

Trudności w uczeniu się matematyki i innych przedmiotów ścisłych wiążą się  

z zaburzeniami szeregu funkcji w zakresie pamięci, myślenia, uwagi, koncentracji,  

umiejętności wzrokowych, motorycznych i językowych. Nauka przedmiotów ścisłych 

u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej to obszar edukacji, który powinien podlegać 

szczególnej trosce i wsparciu ze strony placówki i nauczyciela ponieważ wielu 

uczniów z MPD i RK wykazuje cechy dyskalkulii i wymaga w zakresie nauczania 

matematyki szczególnego wsparcia. 

JAK POMÓC? 

 Przekazuj informacje powoli i wyraźnie – dbaj o czytelność zapisu 

 Rozbijaj zadania na elementy możliwe do wykonania – doceniaj każdy 

dobrze wykonany etap pracy 

 Używaj konkretów do zilustrowania działań matematycznych (gotowych 

figur, klocków, liczmanów) 

 Wprowadzając nowy element zawsze wrócić do treści już przerobionych 

jeśli mogą pomóc uczniowi poradzić sobie z zadaniem 

 Ucząc nowych umiejętności matematycznych wykonuj działania w zakresie 

prostych liczb jednocyfrowych by uczeń mógł skupić się na sposobie 

liczenia a nie na wyniku  

 Używaj tzw. słów kluczowych w odniesieniu do działań matematycznych  

 Kształtuj słownictwo matematyczne by dziecko rozumiało znaczenie 

słyszanych bądź zapisanych słów to pozwoli mu na rozwiązywanie zadań  

z treścią i ułatwi udzielanie odpowiedzi 
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 Pozwalaj na używanie kalkulatora i konkretów by wypracować zdolność 

wykonania zadania mimo niskich umiejętności matematycznych 

 Wspieraj dziecko w wykonywaniu rysunków matematycznych bądź 

przygotuj mu wcześniej odpowiednie materiały – zadbaj by przyrządy 

geometryczne były dostosowane do jego możliwości wzrokowo – 

motorycznych 

 Używaj kolorowych pisaków dla wyodrębnienia treści (np. zaznaczanie 

jedności dziesiątek i setek) 

 Często sprawdzaj poprawność obliczeń koryguj błędy i chwal za sukcesy 

 

6. Zaburzenia w zakresie umiejętności społecznych  motywacji i zachowania  

powodują min:  

 Trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem znajomości/ przyjaźni 

 Nieprawidłowa interpretacja sygnałów niewerbalnych (mowa ciała mimika) 

 Trudności z rozpoczęciem utrzymaniem i kontynuacją rozmowy (gubienie 

wątku) 

 Mówienie nie na temat i w nieodpowiednim czasie 

 Trudności ze zrozumieniem żartów idiomów i porównań 

 Zniechęcanie się do proponowanej aktywności przed jej podjęciem 

 Agresja wynikająca z bezradności i mnogości problemów z jakimi uczeń się 

styka w odniesieniu do siebie 

 Niska samoocena 

 

JAK POMÓC? 

 Podkreślaj mocne strony ucznia 

 Stwarzaj okazję do zaistnienia w przestrzeni grupy rówieśniczej 

 Stosuj ćwiczenia demonstracyjne odnośnie zachowań społecznych (TUS) 

 Wprowadź technikę samoregulacji emocji negatywnych (np. ściskanie 

gniotka przez minutę) 

 Dopasuj formę i jakość zadania do możliwości psychofizycznych ucznia 

 Ustal z uczniem cele możliwe do osiągnięcia oraz nagrody realne do 

zdobycia  

 Kształtuj dobre nawyki i rutynę pracy – ułatwisz jej planowanie 

 W przypadku zaburzeń zachowania i dezorganizacji lekcji najpierw wyklucz 

przyczyny medyczne (np. spastyczny ból, problem z zastawką u dzieci  

z wodogłowiem) 

 



 
 

             ZABURZENIA PROCESÓW POZNAWCZYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY 
               Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU RUCHU  

 

Autor: Dariusz Szulc i Marek Baranowski 
 

 

 

W świetle przedstawionych w artykule zagadnień problemów i sposobów 

wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością narządu ruchu i zaburzeniami 

funkcji poznawczych widzimy, że najistotniejsze jest poznanie ucznia i jego 

problemów.  Zadaniem nauczyciela (terapeuty) jest podążanie za rozwojem dziecka 

w sposób, który pozwoli mu na osiąganie sukcesów edukacyjnych i społecznych.  

 

Każdy uczeń ma w sobie potencjał, niektórzy tylko wymagają większego 

wsparcia by mogli go wykorzystać. 

 

 


