„MOJE DZIECKO BRZYDKO PISZE!”
MIĘDZY DYSGRAFIĄ A KALIGRAFIĄ PORADNIK DLA RODZICÓW

Pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20, od wielu lat spotykam się z
dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami, którzy przychodzą w związku z trudnościami w nauce
szkolnej, w tym m.in. problemami związanymi z pisaniem. Bardzo często słyszę stwierdzenie:
„Zgłosiliśmy się do poradni, bo mój syn/ moja córka brzydko pisze”.
Pisanie jest czynnością złożoną, skomplikowaną i wcale nie taką prostą i oczywistą jak
się wydaje. Wymaga określonej sprawności i właściwego rozwoju różnych funkcji
intelektualnych, percepcyjnych, emocjonalnych oraz dobrych umiejętności graficznych.
Niektóre dzieci radzą sobie z tą czynnością dobrze, inne „wystarczająco dobrze” czyli inaczej
mówiąc „przeciętnie”, ale są też i takie, które w mniejszym lub większym stopniu nie radzą
sobie lub zaczynają mieć problemy.
Źródło trudności oraz ich zakres u każdego dziecka może być inny, a przyczyny mniej
lub bardziej złożone. Ważne jest, aby jak najwcześniej zostały one zauważone i właściwie
rozpoznane. Wtedy można zrozumieć problemy dziecka/ucznia i próbować pomóc mu je
przezwyciężać.
W nauce pisania mamy trzy etapy. W podstawowym rozumieniu pierwszy etap przygotowanie, przypada na okres tzw. „zerówki” czyli rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego. Potem w klasach I-III odbywa się zasadniczy etap, a więc
nauka pisania liter, wyrazów i zdań, ze zwróceniem uwagi dziecka na poprawne pisanie
kształtów liter oraz ich połączeń, z zachowaniem właściwych proporcji. Później następuje etap
trzeci, w którym uczeń wykorzystuje zdobyte już umiejętności, a następnie nadal je rozwija,
poprzez doskonalenie tempa oraz sprawności pisania.
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Analizując proces nauki pisania w szerszym kontekście należałoby przyjąć, że
przygotowanie do nauki pisania rozpoczyna się w życiu dziecka znacznie wcześniej i trwa
dłużej, ponieważ jest ono ściśle związane z jego rozwojem ruchowym, zarówno w obszarze
dużej jak i małej motoryki. Myślę, że mało osób ma świadomość, jak ogromny jest wpływ
prawidłowego rozwoju sprawności ruchowej dzieci i młodzieży na proces nauki pisania i całą
„karierę szkolną” uczniów. „Rozwój precyzyjnych ruchów dłoni koniecznych do pisania, jest
ściśle związany z rozwojem posturalnym dziecka. Ruchomość palców i nadgarstka jest
możliwa dzięki stabilizacji, jaką zapewniają mięśnie obręczy barkowej. Z wiekiem, wraz
dojrzewaniem układu nerwowego, zwiększają się możliwości kontroli ruchów palców i dłoni.
Dochodzi do poprawy siły mięśniowej, lepszej stabilizacji łuków śródręcza i kontroli
nadgarstka. Poprawia się ogólna wytrzymałość i siła, która także wpływa na czytelność
pisma”.
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Jeśli dziecko podejmuje regularnie aktywność fizyczną można się spodziewać, że
wpłynie to pozytywnie na jego rozwój ruchowy i intelektualny. Jeśli natomiast aktywność ta
jest ograniczona lub poza lekcjami wychowania fizycznego w szkole w ogóle jej nie ma, to
wcześniej czy później, mogą pojawić się opóźnienia rozwoju lub nawet zaburzenia w różnych
obszarach, od słabszej kondycji i sprawności fizycznej, poprzez obniżoną sprawność
grafomotoryczną, aż po problemy ze skupieniem uwagi, czy słabszą koncentracją.

Jak można ocenić, czy proces nauki pisania, a potem rozwój umiejętności pisania
przebiega u dziecka/ucznia prawidłowo, czy jest opóźniony lub nawet zaburzony? Ponieważ
jak już wspominałam pisanie jest czynnością złożoną, zdiagnozowanie sprawności graficznej
i grafomotorycznej wymaga uwzględnienia różnych aspektów i oceny wielofunkcyjnej. Ale
zanim trudności dziecka zostaną zauważone przez nauczyciela, a potem zdiagnozowane
przez specjalistę w poradni, można sprawdzić, czy jego sposób pisania jest poprawny i
przebiega według ustalonych prawidłowości.
Na co należy zwrócić uwagę:
1.

Pozycja ciała podczas pisania
Ø stopy oparte płasko na podłodze
Ø proste plecy (mogą być oparte o krzesło)
Ø tułów wyprostowany lub lekko pochylony
Ø głowa w linii tułowia
Ø obie ręce leżą na stole, jedna ręka pisze, druga przytrzymuje kartkę

2.

Dominacja ręki (ustalona)
Ø prawa lub lewa ręka wiodąca

3.

Sposób trzymania narzędzia do pisania lub rysowania
Ø optymalny, prawidłowy chwyt pisarski występuje wówczas, kiedy narzędzie (ołówek,
kredka) opiera się na palcu środkowym i jest trzymane przez kciuk i palec wskazujący.
Palce są lekko ugięte i znajdują się w odległości 1,5 - 2,5 cm od końcówki piszącej.
Narzędzie jest pochylone w stronę nadgarstka i opiera się o dłoń.

Opisany rodzaj chwytu umożliwia operowanie narzędziem w
sposób precyzyjny, swobodny i ekonomiczny.

4.

Nacisk palców na długopis oraz na papier

Ø bez widocznego wzmożonego napięcia mięśniowego
5.

Ułożenie ręki wiodącej
Ø dłoń i nadgarstek swobodnie opierają się na stole / biurku. Przedramię w całości leży
na stole.

6.

Ręka pomocnicza

Ø przytrzymuje kartkę, współpracuje z ręką wiodącą
Ø jej przedramię powinno opierać się na stoliku.
7.

Ułożenie kartki na stole

Ø w przypadku dziecka praworęcznego - kartka leży na środku, prostopadle do
krawędzi stolika, ewentualnie ułożona pod niewielkim kątem w lewo (prawym rogiem
ku górze);

Ø w przypadku dziecka leworęcznego – kartka powinna być nieco przesunięta w lewo
od osi ciała, ułożona skośnie w prawą stronę (lewym rogiem ku górze), optymalnie dla
układu ręki, postawy ciała i kontroli wzrokowej.

8.

Ruch ręki wiodącej
Ø sprawne ruchy palców zharmonizowane z ruchami dłoni w nadgarstku.
Ø podczas pisania i kreślenia cała ręka płynnie się przesuwa.

9.

Poprawny sposób kreślenia oraz łączenia liter, czytelność i estetyka pisma.
10. Tempo pisania, umożliwiające nadążanie podczas pisania na lekcji.

IB?

Rozwijanie sprawności manualnej

U dzieci rozpoczynających naukę szkolną może wystąpić, na tle ogólnej niesprawności
ruchowej lub niezależnie od niej, obniżony poziom sprawności manualnej, który objawia
się:
-

małą precyzją w zakresie ruchów drobnych, słabą koordynacją ruchów palców, dłoni,

nadgarstka i przedramienia;
- zakłóceniami koordynacji wzrokowo-ruchowej przy czynnościach wykonywanych pod
kontrolą wzroku;
- niskim poziomem prac graficznym oraz trudnościami w zadaniach plastycznych;
- niechęcią do podejmowania wszelkich czynności manualnych.
Aby zapobiegać niepowodzeniom szkolnym należy już w wieku 3-4 lat przeprowadzać
z dziećmi zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój sprawności manualnej, a potem
kontynuować ćwiczenia, aby umożliwić dziecku osiągniecie prawidłowego poziomu
sprawności palców, nadgarstka oraz całej dłoni. .
„Zabawa w rysowanie/malowanie” – przykłady
•

malowanie palcami i całymi dłońmi -„Namaluj co chcesz, powiedz mi gdy obraz
będzie skończony.”

•

ślady -pozostawianie na papierze odcisków dłoni i stóp umoczonych w farbie;

•

malowanie grubym pędzlem -na dużych arkuszach papieru pozostawianie
kolorowych plam, mieszanie kolorów, malowanie tęczy;

•

malowanie wałkiem -zamalowywanie kartki, tworzenie kolorowych wzorów;

•

obrysowywanie dłoni i stóp -przy użyciu kredy, ołówka lub kredek;

•

obrysowywanie całego ciała -na arkuszu papieru pakowego dziecko obrysowuje
rodzeństwo lub rodzica;

•

obrysowywanie przedmiotów -np. liści

•

rysowanie wg gotowych szablonów -czyli wzdłuż ścianek otworów gotowych
plastikowych szablonów. W tej zabawie ważne jest uzyskanie zadowalającego efektu
w szybki i łatwy sposób, co motywuje do dalszych zajęć;

•

zabawa w „mapę” – malowanie wspólnie z rodzicem na dużym arkuszu papieru planu
miasta z ulicami, po których będą mogły jeździć samochody zabawki; kreślenie linii
równoległych, zakoli, pętli, prostych schematów rysunkowych;

•

„rysowane wierszyki”, itp.

Co robić gdy dziecko nie chce rysować?
Generalnie, organizując wspólne zabawy, należy starać się mu pokazać, że rysowanie
może być przyjemnym, radosnym i ciekawym zajęciem. Do różnego rodzaju zabaw można
wplatać elementy czynności graficznych np. rysowanie patykiem po piasku, mazanie palcem

po papierze, rysowanie na dużym arkuszu toru dla samochodów, tworzenie gier planszowych
itp. „Zabawy w rysowanie” mogą trwać krótko lub nieco dłużej, ale powinny odbywać się
często, najlepiej codziennie. Bardzo ważne są też wszystkie zabawy ruchowe, które stwarzają
okazję do czynności o charakterze graficznym np. rysowanie kredą po chodniku, gra w kapsle.
Jeśli chcemy zachęcić dziecko do ćwiczeń manualnych i pomóc mu osiągnąć prawidłowy
rozwój sprawności graficznej, powinniśmy starać się uczestniczyć z dzieckiem w zabawach,
wspólnie z nim rysować, malować, kolorować. Często dzieci unikają wykonywania prac
plastycznych, ponieważ nie są zadowolone z efektów swojej pracy. Porównują swoje rysunki
z innymi, czasem słyszą negatywne uwagi i utwierdzają się w przekonaniu, że „brzydko rysują”.
Dlatego bardzo ważne jest akceptowanie wszystkich wytworów dziecka i chwalenie go,
docenianie trudu i zaangażowania oraz każdej podjętej próby, a także dostrzeganie nawet
najmniejszych pozytywnych efektów czy zmiany. Rodzic lub opiekun powinien zadbać, żeby
czynności graficzne (lub inne plastyczne) wprowadzały dziecko w dobry nastrój, dawały
odczucie, że jest to zabawa, a nie „nudne i trudne rysowanie”.

Rozwijanie sprawności ruchowej
Sprawność manualna, warunkująca proces graficzny, jest wypadkową sprawności
całego ciała. „Wykonywanie ruchów manipulacyjnych i precyzyjnych jest efektem osiągniętej
stabilizacji obręczy barkowej, kontroli nadgarstka oraz koordynacji ruchów palców”. Pisanie, w
aspekcie motorycznym, zależy od skoordynowanych, sprawnych ruchów przedramienia,
nadgarstka i dłoni, której palce opanowały prawidłowy, ekonomiczny chwyt pęsetkowy.
Tak więc kłopoty z grafią najczęściej są związane z nieprawidłowym w rozwojem
motorycznym dziecka. Chodzi tu zarówno o motorykę dużą, tj. zaburzenia koordynacji dużych
grup mięśniowych, jak również o zaburzenia motoryki małej, tj. rozwoju manualnego. Możliwa
jest taka sytuacja, że uczeń jest ogólnie sprawny fizycznie, chodzi na treningi sportowe, a
jednocześnie ma trudności z opanowaniem poprawnego pisma. Wtedy możemy mieć do
czynienia z opóźnionym bądź zaburzonym rozwojem motoryki małej. Rozwój ruchowy dziecka,
jest zatem bardzo ważny dla prawidłowego opanowania umiejętności pisania.

ROZWÓJ RUCHOWY

MOTORYKA DUŻA
np.:

BIEGANIE
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WSPINANIE SIĘ
JAZDA NA ROWERZE
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MOTORYMA MAŁA
(RUCHY MANIPULACYJNE)
np. : CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE tj. zapinanie
guzików, wiązanie butów,
RYSOWANIE, ODWZOROWYWANIE,
KOLOROWANIE, PRZERYSOWYWANIE,
KALKOWANIE, LEPIENIE, WYCINANIE,
NAWLEKANIE, ZABAWY KLOCKAMI,
KONSTRUOWANIE, ODWZOROWYWANIE i
RYSOWANIE SZLACZKÓW LITEROPODOBNYCH

Jeżeli dziecko nie osiągnie właściwego poziomu sprawności graficznej (z różnych
powodów), pisze nieczytelnie, męczy się przy pisaniu, nie nadąża, a przy tym popełnia
różnorodne błędy graficzne czy też ortograficzne, to w szkole napotyka na dodatkowe
utrudnienia i nie może w procesie nauki w naturalny sposób korzystać z techniki pisania.

Kaligrafia to sztuka starannego i estetycznego pisania.

poprawne przecietne pismo

Dysgrafia to trudności w

opanowaniu poprawnej formy

graficznej pisma.

Jako pedagog-terapeuta uważam, że pismo (pod względem graficznym) powinno
spełniać dwa warunki: po pierwsze - musi być czytelne, po drugie - ekonomiczne. Czytelne
dla ucznia, nauczyciela i rodzica, ekonomiczne - tzn. wystarczająco sprawne, takie, żeby
uczeń nadążał i żeby podczas pisania nie bolała go ręka. Obydwa warunki powinny być
spełnione jednocześnie. Dlaczego? Ponieważ może być taka sytuacja, że uczeń pisze bardzo

szybko, nadąża na lekcji, nie męczy się, ale jego pismo jest nieczytelne albo odwrotnie, pisze
bardzo równo, kształtnie, wręcz kaligraficznie, ale zbyt wolno i nie nadąża na lekcji, a do tego
szybko się męczy i odczuwa ból ręki. Żaden z tych sposobów pisania nie jest wystarczająco
sprawny. Dopiero kiedy spełnione będą obydwa warunki (czytelność i ekonomiczność)
możemy mówić o dobrze opanowanej umiejętności pisania.
Opanowanie umiejętności prawidłowego pisania jest sprawą bardzo ważną, ale
jednocześnie trudną do osiągnięcia. Wymaga systematycznych ćwiczeń, które powinny być
wykonywane przez dziecko/ucznia niezależnie od wieku, na każdym etapie edukacyjnym.
Warto jedynie zatroszczyć się, o odpowiedni stopień trudności tych ćwiczeń i dopasowanie ich
do zainteresowań oraz rozbudzenie odpowiedniej motywacji do zabawy, ćwiczeń czy w
przypadku starszych uczniów do „treningu graficznego”.
Żyjemy w czasach szybkiego rozwoju nowych technologii. Powszechne staje się
korzystanie z komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Zachęcam wszystkich bardzo
gorąco do refleksji, co możemy zrobić, aby pomóc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu
sprawności ruchowej i graficznej, która jest istotna w opanowaniu prawidłowego, czytelnego i
ekonomicznego pisma. Zainteresowanie rodziców i towarzyszenie przy podejmowaniu
działań, daje gwarancję na większe zaangażowanie dziecka, szybszy rozwój jego sprawności
i umiejętności, właściwą motywację do proponowanych ćwiczeń, a przez to zwiększa szansę
na poprawę jakości pisma.

Czynność pisania jest bardzo złożona i wymaga nie tylko odpowiedniej sprawności
manualnej, ale polega też na kojarzeniu wyobrażeń znaków pisma (liter) z ruchami ręki. Zależy
więc od współpracy analizatora ruchu, dotyku, wzroku i słuchu.
Ale tym zagadnieniom chciałabym poświęcić kolejne artykuły.
Ewa Jędral – pedagog terapeuta PPP nr 20

Cytaty pochodzą z książki Klaudii Piotrowskiej-Madej i Agnieszki Żychowicz „Smart Hand
Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci”. Wydawnictwo Harmonia 2017.

