
CO TO TAKIEGO JEST LATERALIZACJA??? 

Lateralizacja to inaczej stronność ciała. Przejawia się jako preferencja 

do używania ręki, nogi i oka, znajdujących się po jednej (niekoniecznie 

tej samej!) stronie ciała. 

Wyróżniamy następujące rodzaje lateralizacji: 

• jednorodna 

• prawostronna: przejawia się dominacją prawej ręki, oka i nogi, świadczy o dominacji 

półkulilewej 

• lewostronna - przejawia się dominacją lewej ręki, oka i nogi, świadczy o dominacji 

półkuliprawej 

• niejednorodna (skrzyżowana) – polega na wyraźnej czynnościowej przewadze narządów 

ruchu izmysłu znajdujących się po obu stronach ciała, np. prawa ręka – lewe oko • 

nieustalona – brak ustalonej dominacji poszczególnych narządów ruchu i zmysłu. 

Rozwój lateralizacji ciała rozpoczyna się w okresie płodowym wraz z rozwojem 

lateralizacji mózgu. Po urodzeniu dość długo dzieci nie przejawiają żadnej wyraźnej 

lateralizacji i poniżej 4-5 miesiąca życia są bilateralne (obustronne). Pierwsze przejawy 

stronności ciała pojawiają się około 7- 8 miesiąca życia dziecka. 

Przewaga jednej ręki nad drugą staje się wyraźna u wielu dzieci już około 4 roku życia. 

Ujawnia się to zwłaszcza w przypadku praworęczności, a ściślej mówiąc prawostronności. U 

dzieci z lewostronną lub skrzyżowaną lateralizacją rzadko można zaobserwować oznaki 

ostatecznego wyboru dominującej części ciała. W tym przypadku należy dzieciom od 

czwartego roku życia zapewnić regularne ćwiczenia ułatwiające im zakończenie procesów 

związanych z ustaleniem się dominacji stronnej. Bardzo ważne jest również stosowanie 

ćwiczeń pozwalających integrować umiejętności motoryczne i spostrzeżeniowe. Dziecko, 

które rozpoczyna naukę w szkole (sześcioletnie), będzie miało ogromne trudności z nauką 

czytania i pisania, jeśli proces ustalania lateralizacji nie zostanie jeszcze zakończony. 

Nieprawidłowa lateralizacja i leworęczność mogą być źródłem różnych trudności dziecka. 

Szczególnie negatywny wpływ na naukę ma skrzyżowanie lateralizacji w zakresie oka i ręki, 

ponieważ utrudnia kształtowanie się koordynacji wzrokoworuchowej. 
Lateralizacja lewostronna utrudnia dziecku funkcjonowanie, ponieważ większość 

urządzeń technicznych oraz przedmiotów codziennego użytku jest zaprojektowana z myślą 

o osobach praworęcznych. Szczególne trudne są początki nauki szkolnej, gdyż pismo – krój 

liter, sposób ich łączenia, dynamika sekwencji ruchów podczas pisania są odpowiednie dla 

osób piszących ręką prawą. 

Dziecko czteroletnie, u którego można zaobserwować nieustaloną, skrzyżowaną lub 

lewostronną lateralizację wymaga ćwiczeń stymulujących, gdyż pomogą mu one uniknąć 

specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Należy tu zaznaczyć, iż w wyniku ćwiczeń 

nie zmienimy dominacji stronnej - dziecko leworęczne zawsze będzie posługiwało się ręką 

lewą. Odpowiednio dobrane ćwiczenia mają na celu zapobiec ewentualnym negatywnym 

konsekwencjom braku właściwej lateralizacji funkcji poznawczych. 
Proponowane zabawy i ćwiczenia dzięki którym dzieci lepiej poznają i będą 

różnicować stronę lewą od prawej, będą swobodniej orientować się w schemacie własnego 

ciała oraz w kierunkach przestrzennych, a także mogą doskonalić percepcję wzrokową i 

koordynację wzrokowo – ruchową a także zdolności manualne. 



1. Orientacja w schemacie ciała: 

• podawanie przedmiotów, które leżą po lewej/prawej stronie, dotknij prawego ucha, pokaż 

leweoko, co widzisz po swojej prawej stronie, itp.; 

• zdalnie sterowany miś: dziecko bawi się misiem, a my wskazujemy mu drogę do skarbu: 

misiu,idź dwa kroki w lewo, teraz prosto, a teraz skręć w prawo i idź aż do poduszki, 

zobacz – co jest za poduszką?; 

• chwytanie/rzucanie piłki raz lewą, raz prawą ręką (ze wskazaniem). 

2. Percepcja wzrokowa: 

• układanki, puzzle, wycinanki, które składamy z elementów w całość; 

• zauważanie różnic i podobieństw pomiędzy podobnymi ilustracjami, 

zdjęciami;• układanie wg wzoru; komponowanie własnych wzorów; • 

zabawy plasteliną, ciastoliną – modelowanie. 

3. Koordynacja wzrokowo-ruchowa: 

• kreślenie w powietrzu kształtów geometrycznych, liter, cyfr; 

• kreślenie linii poziomych (od góry do dołu), pionowych (od lewej do prawej), ukośnych, 

kształtukoła (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara); 

• rysowanie tzw. leniwej ósemki; 

• rysowanie, malowanie na dużych arkuszach; 

• wypełnianie konturów; 

• rysowanie po śladzie – tzw. ćwiczenia grafomotoryczne; 

• obrysowanie, rysowanie z wykorzystaniem szablonów wewnętrznych i zewnętrznych; 

• malowanie palcami, z wykorzystaniem obu rąk; 

• wycinanie nożyczkami; 

• nawlekanie korali, makaronu, słomek, itp. 

4. Zdolności manualne: 

• wydzieranki papierowe; 

• nawijanie nici na szpulkę; 

• zbieranie małych elementów, np. grochu, koralików – np. segregowanie wg koloru itp. 

• manipulowanie 

• przypinanie klamerek 

KIEDY PODEJRZEWAĆ ZABURZENIE LATERALIZACJI U DZIECI??? 

Możemy podejrzewać zaburzenia w procesie lateralizacji w przypadku, gdy dziecko: 

• posługuje się sprawnie obiema rękami – na przemian pisze, rysuje ręką lewą i prawą, 

niepreferując żadnej z nich; 

• cechuje je słaba sprawność manualna, której może towarzyszyć ogólna niezręczność ciała; 

• ma trudności w orientacji w stronach swojego ciała; 

• ma trudności w określaniu kierunków przestrzennych 

  



LATERALIZACJA PRAWOSTRONNA ORAZ LEWOSTRONNA JEST NORMĄ! 

Pamiętajmy, że zarówno lateralizacja prawostronna, jak i 

lewostronna jest normą. Dawniej uważano inaczej - leworęczność 

uchodziła za pewnego rodzaju anomalię. Zmuszanie dzieci do 

zmiany ręki dominującej powodowało różnego rodzaju 

zaburzenia. Obecnie specjaliści przyjmują, że lateralizacja jest 

bardziej korzystna, niż wyraźna oburęczność, czy obunożność, 

która oznacza wyraźną przewagę kończyny lub narządu jednej 

strony ciała (dominacja stronna).  

Opracował: zespół redakcyjny 


