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PERCEPCJA WZROKOWA 

Percepcja wzrokowa to umiejętność rozpoznawania, rozróżniania i interpretowania tego co 

widzimy. W procesie tym biorą udział nie tylko oczy ale i też nasz mózg. Percepcja wzrokowa 

uczestniczy prawie we wszystkim co robimy. Odpowiedni poziom i prawidłowość jej rozwoju 

umożliwia dziecku naukę czytania, pisania, liczenia oraz rozwinięcie innych umiejętności 

wymaganych od niego w trakcie nauki szkolnej. 

Najintensywniejszy rozwój percepcji wzrokowej przypada między 4 a 8 rokiem życia. Dzieci 

z zaburzoną percepcją wzrokową mają trudności w rozpoznawaniu przedmiotów i ich 

wzajemnego położenia w przestrzeni, przez co widzą świat w sposób zniekształcony. 

Wywołuje to u nich poczucie nieprzewidywalności i niestabilności zdarzeń, a przez to różne 

lęki. Dzieci te zachowują się zwykle niezgrabnie (ruchy są nieprecyzyjne, zbędne, 

niezaplanowane), nie radzą sobie w grach sportowych i zabawach ruchowych, tańcu. Czasem 

nawet proste czynności jak odłożenie szklanki na stół kończy się jej zbiciem. Ponadto trudności 

w rozpoznawaniu obiektów, symboli wzrokowych powodują, że opanowanie umiejętności 

czytania i pisania jest dla tych dzieci bardzo trudne, a czasem nawet niemożliwe.  

Usprawnianie percepcji wzrokowej powinno uwzględniać jej pięć aspektów:  

1. koordynację wzrokowo-ruchową - zdolność do zharmonizowania ruchów gałek ocznych 

z ruchami rąk, nóg lub całego ciała.)  

2. spostrzeganie figury i tła - umiejętność selekcji bodźców docierających do mózgu 

i wybierania tych istotnych. Te wybrane bodźce - słuchowe, dotykowe, węchowe 

i wzrokowe - znajdują się w centrum uwagi: tworzą figurę w naszym polu percepcyjnym; 

większość pozostałych bodźców tworzy mgliście spostrzegane tło. Dziecko bawiące się 

piłką na placu zabaw, ma uwagę skierowaną na nią uwagę, która jest figurą w jego polu 

spostrzeżeniowym. Inne przedmioty znajdujące się na placu nie są w centrum jego uwagi; 

tworzą one mgliste tło, z którego dziecko o tyle tylko zdaje sobie sprawę, o ile to konieczne, 

aby nie wpadać na te przedmioty. 

3. stałość spostrzegania - zdolności do spostrzegania przedmiotu i określania jego kształtu, 

położenia i wielkości niezależnie od tego co widzi oko – np.; lalka widziana z różnych 

stron i różnej odległości to wciąż ta sama lalka.  

4. spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni - spostrzeganie relacji 

przestrzennych zachodzących między przedmiotem i obserwatorem (umiejętność 

niezbędna przy łapaniu piłki, czy rzutach do celu). 

5. spostrzeganie stosunków przestrzennych - zdolność do spostrzegania położenia dwóch 

lub więcej przedmiotów w stosunku do obserwatora, a także relacji przestrzennych 

zachodzących miedzy tymi przedmiotami. 
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ZESTAWY ĆWICZEŃ  

 

 

„MALUCHY” 

 

1. Wymień jakiś kolor lub obiekt np. czerwony, czy książka. Dziecko musi szybko odnaleźć 

w pokoju taki przedmiot i dotknąć go.  

2. Niech dziecko na chwilę się odwróci, albo wyjdzie z pokoju. Wtedy szybko zmień coś w 

swoim wyglądzie, np. załóż okulary. Poproś swojego małego detektywa, żeby odkrył 

zmianę. Jeśli mu się to uda zmieńcie się rolami.  

3. Do dużego pudełka wrzuć wszystkie rękawiczki, skarpetki itd., jakie znajdziesz w domu. 

Pozwól maluchowi pobuszować w pudełku a potem poproś go, żeby posegregował obiekty 

w pary, jednocześnie określając, jakie jest ich przeznaczenie, kto je nosi, gdzie je nosi itp.  

4. Pobawcie się cieniami. Posadź dziecko naprzeciwko ściany, a z tyłu ustaw lampę. Strumień 

światła skieruj na ścianę. Stojąc za dzieckiem „rzucaj” na ścianę cienie najróżniejszych 

zabawek i przedmiotów (lalka, kubek itp.). Poruszaj nimi ustawiając je z boku z tyłu. 

Dziecko powinno odgadnąć, co to za przedmiot.  

5. Wydzieranki, malowanie palcem po piasku, po farbie, na różnych płaszczyznach i 

wielkościach papieru.  

6. Malowanie oburącz jednocześnie. 

7. Układanie puzzli – najpierw z dużych puzzli, potem z coraz mniejszych (stopniowo 

zwiększamy również liczbę elementów).  

8. Układanie wg wzoru (musimy przygotować wcześniej dwa komplety kolorowych figur np., 

wyciętych z kartonu). Układamy przed dzieckiem wzór ze „swojego” kompletu, np. 

czerwony trójkąt - żółte koło - niebieski kwadrat – czerwony kwadrat itd., następnie dziecko 

musi ułożyć taki sam wzór jak nasz.  

9. Układanie rytmów matematycznych w ciągu (koło - trójkąt, koło – trójkąt itp.)  

10. Uzupełnianie braków na obrazkach - można w tym celu wykorzystać gotowe obrazki 

dostępne w Internecie, na których brakuje pewnych części – zadaniem dziecka jest 

rozpoznanie i nazwanie brakujących części/przedmiotów (np. brak nosa w rysunku twarzy).  

11. Układanie obrazków po lewej i po prawej stronie stołu/biurka/kartki (można poprowadzić 

umowną granicę, np. położyć długą linijkę na środku biurka i poprosić dziecko aby po lewej 

stronie ułożyło, np. czerwone klocki a po prawej zielone) – ważne by dziecko siedziało tak, 

by segregująca ręka przechodziła przez umowną oś ciała (prawa ręka po lewej stronie burka, 

lewa ręka po prawej)  

 

„STARSZAKI” 

 

1. Poproś dziecko, żeby dobrze rozejrzało się po pokoju. Gdy dziecko wyjdzie z pokoju 

wprowadź szybko jakąś zmianę: przestaw krzesło, posadź na stole misia itp.  
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2. Zapoznajemy dziecko z różnymi przedmiotami, które układamy kolejno jeden za drugim 

tak, aby dziecko zapamiętało ich kolejność. Następnie chowamy je, a dziecko ma wymienić 

po kolei wszystkie widziane przed chwilą przedmioty.  

3. Układanie z pamięci (układamy wzór, prezentujemy go dziecku przez pewien czas, 

np. 20 sekund i prosimy, aby uważnie się przyjrzało i postarało zapamiętać. Następnie 

składamy wzór, a dziecko odtwarza go z pamięci (wykorzystując do tego figury ze swojego 

kompletu).  

4. Różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni – co jest blisko, a co daleko? 

(np. podczas spaceru).  

5. Wyszukiwanie elementów na obrazku lub w otoczeniu – według nazwy („czy jest na tym 

obrazku jakieś zwierzę?”, „pokaż mi na tym zdjęciu wszystkie dzieci, które mają czapki”) 

lub według położenia („pokaż mi coś, co leży na stole”, „pokaż, które zwierzęta na tym 

obrazku stoją na łące”).  

6. Obliczanie ukrytych figur geometrycznych w chaosie różnych figur ułożonych na różnej 

płaszczyźnie względem siebie oraz nakładające się na siebie.  

7. Tangramy.  

8. Labirynty.  

9. Wodzenie wzrokiem za obiektem poruszanym przez rodzica w linii pionowej, poziomej, 

skośnej, po krzyżu. Można to ćwiczenie robić w kilku pozycjach np.: dziecko leży na 

podłodze a głowa jest nieruchoma, wodzą same oczy; dziecko siedzi, opiera głowę o ścianę; 

dziecko siedzi, głowa nie opiera się ( tym zadaniu dziecko samo kontroluje głowę w taki 

sposób, by pozostała ona nieruchoma).  

10. Zabawy ruchowe typy latanie jak np. samolot, ptak, skakanie jak żabka, chodzenie jak 

bocian, granie w piłkę i rzuty, kopanie do celu itp.  

11. Różnorodne zabawy z użyciem woreczków, lub rzucanie do celu np. zgniecionym papierem 

do kosza.  

12. Gra z dzieckiem w różnorodne gry zręcznościowe np. „guma”, „skakanka”, zabawy z hula-

hoop itp.  

 


