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                                                  DLACZEGO TAK WAŻNA JEST  
                                        ZNAJOMOŚĆ SCHEMATU SWOJEGO CIAŁA 
 
 
 
To jestem ja.  
To są moje ręce, a tu głowa, szyja, brzuch, nogi i stopy… 
Podnoszę rękę do góry, staję na jednej nodze, tupię, podskakuję, biegnę…Piszę, ry-
suję, wycinam, sięgam po zabawkę, zakładam kurtkę, zapinam guziki, wykonuję dużo 
różnych czynności.  
To wszystko wydaje się oczywiste i proste. Jako dorośli wykonujemy na co dzień bar-
dzo dużo mniejszych czy większych ruchów ciała, mniej lub bardziej precyzyjnych, 
często w sposób automatyczny, nie zastanawiając się nawet nad nimi. Jednak nie od 
razu tak było, uczymy się tego od pierwszych chwil życia. Żeby w sposób świadomy 
wykonać jakąś czynność potrzebujemy pokierować swoim ciałem tak, aby -  w zależ-
ności od potrzeby - unieść rękę, albo wspiąć się, by po coś sięgnąć, wykonać obroty 
nadgarstkiem, aby odkręcić słoik, itp. Aby pokierować swoim ciałem, trzeba wiedzieć, 
że się jest jego właścicielem,  znać je, odczuwać.   
Dziecko stopniowo odkrywa, że posiada poszczególne części ciała, że ma  rączki, dło-
nie, a także poszczególne paluszki. Wkładanie rączki do buzi, potrącanie zabawki pod-
czas wymachiwania rączką lub nóżką, odbieranie bodźców dotykowych podczas 
chwytania swoich części ciała, przewrotów na brzuszek, raczkowania i wiele, wiele 
innych doświadczeń sprawia, że dziecko coraz lepiej odczuwa swoje ciało i doskonali 
jego schemat.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 
      
       Co to właściwie znaczy schemat ciała? 
 
Jest to świadomość swojego ciała i zdolność jego odczuwania, wykonywanych przez 
niego ruchów, nazywania i wskazywania różnych jego części oraz rozróżniania strony 
prawej i lewej. Jest to również świadomość granic swojego cała, jego poszczególnych 
części oraz poczucie, że tworzą one jedną całość. Orientacja w schemacie ciała po-
zwala wyodrębnić się z otoczenia, poczuć, że jest się odrębną osobą. Dzięki niej wiem, 
czuję: „To jestem ja. Tak wyglądam. Mam swoje imię. Wiem jak nazywają się części 
mojego ciała”. Osiągnięcie przez dziecko pewnego poziomu orientacji w tym obszarze  
pozwala mu sprawniej wykonywać ruchy, czynności, które powtarzane wielokrotnie 
rozwijają ważne dla rozwoju, planowanie motoryczne.  
Świadomość siebie samego jest podstawą do orientacji dziecka w przestrzeni, w oto-
czeniu. Im większą świadomość schematu ciała posiada dziecko, tym lepiej radzi sobie 
w przedszkolu czy szkole.  
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 Etapy kształtowania się orientacji w schemacie ciała i przestrzeni 
 

1. Orientacja w schemacie własnego ciała; uświadomienie dziecku poczucia odrębno-
ści siebie od otaczającego świata i poczucia swego ciała  

2. Wyrabianie orientacji w schemacie ciała drugiej osoby 
3. Określanie stosunków zachodzących w przestrzeni - rozumienie określeń: góra, dół,  

w prawo, w lewo, w przód, w tył , nad -pod, itp. (orientacja kierunkowa i prze-
strzenna) 

4. Orientacja na kartce papieru (zależności kierunkowe i przestrzenne na obrazku) 
 

      Zabawy i ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała i przestrzeni 
 

 Poznawanie własnego ciała – części ciała 

 Dotykanie poszczególnych części ciała, wskazywanie ich (np. pokaż rękę, ko-
lano, brzuch, plecy, łokieć, piętę) i nazywanie (np. dotykamy ramienia, ucha, 
czoła, kolana, szyi i pytamy, jaka to jest część) 

 Oglądanie swojego odbicia w lustrze, jego poszczególnych części 

 Pokazywanie i naśladowanie min w lustrze 

 Pokazywanie poszczególnych części ciała, dotykanie ich, masowanie, poklepy-
wanie 

 Poruszanie wskazaną częścią ciała 

 Obrysowywanie na dużym arkuszu szarego papieru całego ciała dziecka, dory-
sowywanie szczegółów 

 Obrysowywanie części ciała na papierze i nazywanie ich (ręka, noga, dłoń, stopa, 
głowa) 

 Rysunek samego siebie, mamy, taty… pod dyktando osoby dorosłej 

 Pokazywanie wskazanych części ciała z rozumieniem określeń: góra, dół, przód, 
tył, bok (np. osoba dorosła wskazuje i nazywa mówiąc np. „Na górze mam głowę”, 
a następnie pyta dziecko „A ty co masz na górze?” , albo „Z przodu mam brzuch, 
twarz i kolana”, i pyta dziecko: „A ty co masz z przodu?”, „Z tyłu mam plecy, a ty 
co masz z tyłu, pokaż”, itp. 
 
 
 
 
 
                              
 
                
 

 Poznawanie własnego ciała - stron ciała  

 Prosimy, aby dziecko kilka razy podskoczyło, albo by pobiegało, po czym zatrzy-
mało się. „Poszukujemy” serca, którego bicie po wysiłku powinno być wyczu-
walne. Określamy, że serce znajduje się po lewej stronie ciała. Wszystko, co 
znajduje się po tej stronie, co serce jest po lewej stronie – dotykamy lewej ręki, 
nogi, lewego ramienia, kolana, stopy, biodra, ucha, policzka. Części po drugiej 
stronie, po której nie ma serca znajdują się po prawej stronie. 

 Ćwiczenia wskazywania np. prawej ręki, lewego ucha, prawej stopy, prawego 
kolana, itp. 
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 Nazywanie wskazanej części ciała, np. dotykamy prawego ramienia i pytamy 
dziecko, które to jest ramię, podobnie robimy z innymi częściami ciała. Do za-
bawy możemy wykorzystać klamerki do bielizny prosząc dziecko, aby przypięło 
ją np. do prawego rękawa, lewego buta, prawej kieszeni, itp. 

 Prosimy, aby dziecko wykonało jakiś ruch, czynność konkretną częścią ciała, 
np. pogłaszcz się po brzuszku lewą ręką, zastukaj w drzwi prawą ręką, stań na 
prawej nodze, weź do lewej ręki misia, tupnij lewą nogą, itp. 

 Kiedy dziecko potrafi dobrze wskazywać i nazywać strony ciała utrudniamy nieco  
ćwiczenia poprzez polecenia typu: dotknij prawą ręką lewego kolana, lewą ręką 
prawej stopy, prawą ręką lewego ucha, itp.  

 Pomocne mogą być też różnego rodzaju ilustrowane wierszyki lub gry typu Twi-
ster 
 

Poznanie stron własnego ciała jest podstawą do uczenia się stron ciała u drugiej osoby 
znajdującej się naprzeciwko. 
  

 Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała u osoby znajdującej się naprzeciwko 

 Odrysowanie drugiej osoby na dużym arkuszu szarego papieru, uzupełniamy 
szczegóły 

 Zabawy przed lustrem:  
 naśladowanie, robienie tego, co druga osoba; „Pokaż, gdzie mam nos, 

ucho, kolano”, itp. 
 powtarzanie min i ruchów przy zachowaniu kontaktu wzrokowego, 

np. „Pokaż, że jesteś wesoły / zdziwiony tak jak ja", 
 powtarzanie czynności wykonywanych przez drugą osobę, np. "Pokaż 

jak machasz ręką", „Pokaż, jak klaszczesz”, „Pokaż, jak pukasz w stół”,… 
 pokazywanie przez dorosłego części ciała na dziecku np. czoła, a na-

stępnie wskazywanie przez dziecko  tej samej części ciała na ciele osoby 
dorosłej i nazwanie jej, np. "Tu masz czoło", 

 Pokazywanie tego, co mówi dorosły, np. gdy mówi: „Pokaż głowę” -  
dziecko ją pokazuje, gdy mówi: „Połóż ręce na głowie” - dziecko kładzie 
ręce na głowie”, „Poklep kolana” – dziecko poklepuje swoje kolana, itp. 

 Wspólna zabawa – łapanie się za ręce, kładzenie dłoni na kolanach, na ramio-
nach, na głowach, na plecach  

 Ćwiczenia z drugą osobą – wykonywanie poleceń typu: „Stań przede mną/ za 
mną”, „Stań do mnie przodem/ tyłem”,  „idź do przodu, tyłu” itp. 

 dokładne naśladowanie przez dziecko czynności wykonywanych przez doro-
słego, stojącego naprzeciw dziecka (układ odbicia zwierciadlanego) np. podno-
szenie prawej ręki, stanie na lewej nodze, dotykanie lewą ręką prawego kolana 

 Naśladowanie przez dziecko układu ruchowego osoby narysowanej na ob-
razku, np. obie ręce podniesione do góry, lewa ręka wyciągnięta w bok, prawa 
ręka dotyka lewego ucha, itp. 
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Opanowanie przez dziecko stron ciała umożliwia dziecku orientację w kierunkach 
w przestrzeni, a w dalszej kolejności kierunków na kartce. Na tym etapie możemy wy-
korzystać do zabaw z dzieckiem ćwiczenia typu: 

 Zabawa podobna do zabawy w „Ciepło i zimno”, tylko z używaniem określeń 
idź do przodu, do tyłu, w prawo, itp. Chowamy zabawkę i kierujemy do niej 
dziecko wydając komunikaty słowne typu: idź 2 kroki w prawo, 3  do przodu, 
1 w lewo, 2 do tyłu, itp.  

 Ćwiczenia graficzne, typu 
 zaznaczanie na kartce papieru: lewego górnego rogu, prawego dolnego, le-

wego brzegu kartki, itp.  
 rysowanie brakujących elementów obrazka zgodnie z podaną instrukcją 

słowną np.  Tu jest dom. Dorysuj  na środku drzwi, na prawo od drzwi duże 
okno,  a po lewej stronie drzwi  małe okienko.  Po lewej stronie dachu narysuj 
komin, a nad kominem dym. Po prawej stronie domu narysuj drzewo. Po le-
wej stronie domu – psa.  

 dyktando graficzne –rysowanie obrazka, figury poprzez prowadzenie linii na 
papierze kratkowanym wg instrukcji słownej typu:  poprowadź linię: 3 kratki 
w dół, 4 kratki w prawo, 1 kratkę w górę, 5 kratek w lewo, itp. 

 labirynt – wskazywanie lub rysowanie drogi, którą trzeba pokonać, aby do-
trzeć do określonego celu. Podczas zakrętów w labiryncie  dziecko ma okre-
ślać, w którą stronę skręca, w prawo, czy w lewo. 

 
 
 
Zdjęcia: www.canva.com.pl  
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