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Streszczenie. Dziecko czuje, myśli i wyraża siebie w ruchu. Jego przeżycia często odzwierciedlane są w zachowaniu ruchowym. Obserwacja i 
analiza motoryki dziecięcej informuje osobę badającą o stanie psychicznym, o ewentualnych problemach w zachowaniu, bądź rozwoju dziecka. 
Ważne jest jednak to, aby weryfi kacja poziomu rozwoju dziecka nie opierała się na subiektywnych opiniach nauczycieli czy rodziców ale żeby 
była prowadzona według wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych. Propozycją metod oceny rozwoju psychomotorycznego dziecka są testy 
psychomotoryczne. Pozwalają one bowiem na diagnozowanie motoryki dziecka przy równoczesnej obserwacji jego osobowości. Stanowią środki 
wspomagające globalną diagnozę rozwoju dziecka. Artykuł ukazuje zasadność stosowania diagnozy sfery ruchowej dziecka w celu wczesnego wy-
krycia pierwszych objawów nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym u dzieci w wieku przedszkolnym.
Słowa kluczowe: rozwój motoryczny, zaburzenia psychomotoryczne, diagnoza rozwoju dziecka.
Annotation. Nowak Agata, Romanowska-Tolloczko Anna, Bartusiak Irena. Abnormalities in children motor development as early symptoms 
of psychomotor disorders. A child feels, thinks, acts and expresses him/her self while in movement. Movements often refl ect emotions, therefore 
observations and analysis of a child’s motor behaviour may be a source of information for an investigator on the mental state, possible behaviour or 
developmental problems a child might have. This is why the verifi cation of the level of child’s development should be more complex than merely 
based on subjective opinions of teachers or parents. One of the method of assessment of preschool children developement are psychomotor tests. 
These tests let us to diagnoze the motor skills of children and to observe their personality. They are tools which support the global diagnosis of child’s 
development. The article describes the relevance of using the diagnosis of the motor sphere of a child’s development in order to uncover beforehand 
the fi rst symptoms of the psychomotor disorders of preschool children.
Keywords: motor development, diagnosis, psychomotor disorders, child’s development
Анотація. Новак Агата, Романовська-Толлочко Ганна, Бартущак Ірина. Ненормальність у руховому розвитку дітей як ранні озна-
ки психомоторних порушень. Дитина почуває, думає й виражає себе в русі. Її переживання часто відбиваються в руховій дії. Рухи часто 
відбивають емоції, тому спостереження й аналіз моторного поводження дитини, можливо, є джерелом інформації для дослідника. Важ-
ливо, щоб верифікація рівня розвитку дитини не обґрунтовувалася на суб’єктивних думках учителів або батьків, а проводилася згідно 
стандартизованих діагностичних методів. Запропоновано метод оцінки психомоторного розвитку дитини через психомоторні тести. Ці 
випробування дозволяють проводити діагностування моторики дитини при одночасній обсервації його індивідуальності. Це інструменти, 
які підтримують глобальний діагноз розвитку дитини. Стаття описує доречність використання діагнозу моторної сфери розвитку дитини з 
метою раннього прояву перших ознак неправильності в психомоторному розвитку.
Ключові слова: моторний розвиток, психомоторні розлади, діагноз розвитку дитини.
Аннотация. Новак Агата, Романовска-Толлочко Анна, Бартущак Ирина. Ненормальность в двигательном развитии детей как 
ранние признаки психомоторных нарушений. Ребенок чувствует, думает и выражает себя в движении. Его переживания часто отража-
ются в двигательном действии. Движения часто отражают эмоции, поэтому наблюдения и анализ моторного поведения ребенка, возможно, 
являются источником информации для исследователя. Важно, чтобы верификация уровня развития ребенка не обосновывалась на субъек-
тивных мнениях учителей или родителей, а проводилась согласно стандартизованных диагностических методов. Предложен метод оценки 
психомоторного развития ребенка через психомоторные тесты. Эти испытания позволяют проводить диагностирование моторики ребенка 
при одновременной обсервации его индивидуальности. Это инструменты, которые поддерживают глобальный диагноз развития ребенка. 
Статья описывает уместность использования диагноза моторной сферы развития ребенка с целью раннего проявления первых признаков 
неправильности в психомоторном развитии.
Ключевые слова: моторное развитие, психомоторные расстройства, диагноз развития ребенка.
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Wprowadzenie
Zdrowe i szczęśliwe dziecko to marzenie każdego 

rodzica. Zdolność i siła do stałego odkrywania nowego 
świata poprzez stałą progresję rozwoju jest imponująca, 
zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka. Niestety, 
zdarza się tak, że nie wszystkie dzieci mogą z powodze-
niem eksplorować siebie i otoczenie. Czasami pojawiają 
się przeszkody i utrudnienia w tym procesie. Przykładem 
takich utrudnień są zaburzenia psychomotoryczne, które 
pojawiają się u coraz większej populacji dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym [1,2,11]. 

Zaburzenia psychomotoryczne, nazywane rów-
nież jako minimalne zaburzenia mózgowe, zaburzenia 
integracji sensoryczno-motorycznej, modyfi kują i utrud-
niają spontaniczny proces rozwoju dziecka, nadając mu 
charakterystyczny rytm i tempo. 

Zaburzenia psychomotoryczne nie wykluczają 
dziecka z edukacji masowej, jakkolwiek utrudniają mu 
pełne w niej uczestnictwo [2,11,17,18]. Kłopoty dziecka z 
liczeniem, nauką pisania i czytania, rozumieniem poleceń 
czy wykonywaniem prac plastycznych to tylko nieliczne 
i stosunkowo późne symptomy psychomotorycznych za-
kłóceń w rozwoju. Jednak to właśnie one jako pierwsze są 
przyczyną niepokoju opiekunów dziecka. Najczęściej bo-
wiem dopiero w wieku szkolnym, po rozpoznaniu właś-

nie takich trudności, rodzice i opiekunowie rozpoczynają 
poszukiwanie przyczyn i patomechanizmów takiego za-
chowania się dzieci [2,3,6,13]. W dalszej kolejności po-
szukują możliwości kompensacji przejawianych braków. 
Jak podają liczne źródła, diagnoza zaburzeń psychomo-
torycznych w wieku szkolnym to zbyt późna diagnoza. 
Symptomy tych zakłóceń są bowiem możliwe do zaobser-
wowania już u dzieci w wieku przedszkolnym, a niektó-
rzy badacze określają nawet pierwsze ich objawy manife-
stujące się już w wieku niemowlęcym [2,7,17,18]. 

Pierwsze symptomy zakłóceń psychomotorycz-
nych są manifestowane przeważnie w nieprawidłowym 
zachowaniu ruchowym dziecka. Najczęściej oznakami 
zakłóceń rozwoju są takie objawy, jak mała sprawność 
ruchowa (dziecko słabo biega, ma trudności z utrzyma-
niem równowagi, jest niezdarne, z trudem opanowuje na-
ukę jazdy na rowerze, nie potrafi  rzucać ani łapać, unika 
zabaw ruchowych. Z trudem opanowuje również zabawy 
rytmiczne i taneczne. Możliwa do zaobserwowania w 
zabawach ruchowych słaba koordynacja wzrokowo - ru-
chowa oraz orientacja czasowo-przestrzenna jest również 
uważana za jeden z pierwszych symptomów zakłóceń 
w rozwoju psychomotorycznym [3,4,5,12,14]. Bardziej 
szczegółowa analiza sfery ruchowej wykazała, że najczęś-
ciej przejawy nieprawidłowości rozwojowych są możli-
we do zaobserwowania szczególnie w zakresie zdolności 
koordynacyjnych. Badacze wyróżnili wskaźniki rozwoju 
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zdolności koordynacyjnych: wskaźnik sensomotorycz-
ny, wskaźnik percepcyjno – intelektualny oraz wskaźnik 
proprioceptywno - kinestetyczny [8,9,10,14,16]. Liczne 
analizy i weryfi kacja istoty wpływu tych wskaźników 
na poszczególne przejawy zdolności koordynacyjnych 
wskazują na silną zależność tych parametrów. Analizu-
jący te zależności wskazali jednak na konieczność ca-
łościowego interpretowania wpływu wszystkich trzech 
wskaźników zdolności koordynacyjnych na jakość tych 
zdolności [4,9,12]. Takie ujęcie zdolności koordynacyj-
nych podkreśla ich psychomotoryczny charakter. Liczne 
badania potwierdzają więc, że niższy poziom rozwo-
ju tych zdolności będzie charakterystyczny dla dzieci z 
defi cytami rozwojowymi oraz utrudnieniami w rozwoju 
[1,2,12,15,16,18].

W celu diagnozy rozwoju psychomotorycznego 
stosuje się najczęściej testy psychologiczne, oceniające 
rozwój poznawczy dziecka oraz dojrzałość emocjonalną. 
Specjaliści wykorzystują ponadto testy pedagogiczne – 
mierzące dojrzałość szkolną czy występowanie objawów 
ryzyka dysleksji. W obu przypadkach diagnozę przepro-
wadzić może osoba przygotowana do badania – pedagog 
lub psycholog pracujący w poradniach psychologiczno 
– pedagogicznych. Te placówki nie są jednak przygoto-
wane na prowadzenie badań skryningowych, a jedynie na 
przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy dzieci, które 
zostały już skierowane na badanie przez inne osoby (ro-
dzice, wychowawcy). Dostępność takich badań jest więc 
ograniczona i nie we wszystkich przypadkach zasadna 
[11,13]. 

Pierwsze objawy zakłóceń w rozwoju psychomo-
torycznym możliwe są do wykrycia w badaniu przesiewo-
wymi testami psychomotorycznymi. Narzędzia te służą 
do wstępnej oceny poziomu rozwoju ruchowego bada-
nych dzieci, weryfi kują możliwość występowania lub nie 
zaburzeń tego procesu. Korzystne jest to, że stosując testy 
służące ocenie tej sfery, badanie może przeprowadzić na-
uczyciel – wychowawca na co dzień pracujący z dziećmi. 
Taka osoba może przebadać dużą grupę dzieci, a konse-
kwencją badania będzie wyłonienie dzieci, które mogą 
przejawiać zakłócenia w swoim rozwoju. Takie dzieci 
po badaniu przesiewowym powinny zostać skierowane 
na dalszą, już bardziej specjalistyczną diagnozę w celu 
potwierdzenia lub wykluczenia wyniku testu przesiewo-
wego [10,13]. 

Cel pracy
Celem podjętych badań było określenie możliwo-

ści wykrycia wczesnych objawów zakłóceń w rozwoju 
psychomotorycznym dzieci w wieku przedszkolnym ma-
nifestujących się w sferze ruchowej . Wyłonione w bada-
niu dzieci, które uzyskały najniższe wyniki poddano bar-
dziej specjalistycznej diagnozie w celu jej potwierdzenia 
lub odrzucenia.

Materiał i metoda badań
Badania prowadzono na grupie 60 dzieci cztero-

letnich z trzech przedszkoli na terenie Dolnego Śląska. 
W badaniu wykorzystano zmodyfi kowany test MOT 4-6. 
Jest to test przesiewowy, znormalizowany i wystandary-
zowany na populacji dzieci czteroletnich z terenu Dolnego 
Śląska. Test zawiera próby umożliwiające wstępną ocenę 
rozwoju psychomotorycznego. Przeprowadzenie badania 

tym narzędziem nie jest czasochłonne. Próby testowe są 
dostosowane do możliwości i umiejętności dzieci w wie-
ku czterech lat. Ich przeprowadzenie nie wymaga specjal-
nych umiejętności czy wiedzy od osoby prowadzącej. Za-
dania ruchowe, sposób ich oceny są precyzyjnie opisane. 

Analiza i interpretacja wyników 
W badaniu zmodyfi kowanym testem MOT 4-6 

rozwój psychomotoryczny klasyfi kowany jest w pięciu 
poziomach. Dwie klasy powyżej normy, charakterystycz-
ne dla dzieci, które wykonują wszystkie zadania testowe 
bezbłędnie, uzyskując tym samym najwyższe ilości punk-
tów. Klasę przeznaczoną dla wyników dzieci, których roz-
wój psychomotoryczny jest w normie oraz dwie kategorie 
poniżej normy, które wskazują na nieharmonijności w 
tym procesie lub jego zaburzenia. Dzieci uzyskujące taką 
ocenę o poziomie swojego rozwoju psychomotorycznego 
powinny być poddane specjalistycznej diagnozie w celu 
jej potwierdzenia lub odrzucenia. 

W grupie badanych, 13 dzieci uzyskało wyniki 
poniżej normy, z czego 5 otrzymało ocenę rozwoju zabu-
rzonego, uzyskując najniższe wyniki. W tej grupie było 7 
dziewczynek i 6 chłopców. Wszystkie dzieci z najniższy-
mi wynikami miały skończone cztery lata i nie przekra-
czały czterech i pół lat Są więc najmłodsze w grupie czte-
rolatków. Wykorzystywany w badaniach test umożliwia 
ocenę wyników dzieci w dwóch kategoriach wiekowych 
– młodszej do czterech lat i pięciu miesięcy oraz starszej 
od czterech lat i sześciu miesięcy do pięciu lat. 

W badaniu testem dzieci mogły zdobyć maksymal-
nie 26 punktów, dzieci z najniższymi wynikami uzyski-
wały 6 lub mniej punktów. Dzieci z tej grupy najczęściej 
wykonywały zadania na 1 punkt lub nie wykonywały ich 
wcale. Bardzo rzadko wykonywały zadanie całkowicie 
poprawnie uzyskując 2 punkty.

Dzieci uzyskujące w badaniu najniższe wyniki 
poprawnie rozwiązywały zadania najłatwiejsze (ryc.1). 
Najwięcej kłopotów miały z zadaniami 6 - rzucaniem do 
celu, 8 – łapaniem ringo oraz z zadaniem 9 - skakanie na 
jednej nodze. Próby te zostały rozwiązane tylko przez 8% 
dzieci z tej grupy. Wykonanie prób 6,8,9 wymaga zdolno-
ści koordynacji całego ciała, zdolności równowagi, oraz 
dobrze rozwiniętej zdolności planowania motorycznego. 
Brak umiejętności rozwiązania tych zadań wskazuje na 
obniżony poziom zdolności percepcyjno – motorycznych. 
Zarówno rzucanie do celu jak i łapanie ringo weryfi kują 
dodatkowo zdolność antycypacji ruchu, która jest bardzo 
istotna dla prawidłowego funkcjonowania dziecka nie tyl-
ko w zakresie rozwiązywania zadań ruchowych ale także 
w wykonywaniu wielu codziennych czynności.

 Zadanie 2 i 11 okazały się również trudne i zostały 
wykonane poprawnie tylko przez 23% i 31% badanych 
dzieci. Zadania te weryfi kują zdolności percepcyjno-mo-
toryczne oraz szybkość ruchu. 

W trakcie wykonywania przez dzieci prób testo-
wych była prowadzona dodatkowo obserwacja. Zebrane 
informacje pozwoliły oszacować, że 61% dzieci z najniż-
szymi wynikami miało trudności z wyobrażeniem sobie 
ruchu oraz z wykonaniem czynności bez wcześniejszej 
jej demonstracji. Dzieci te do wykonania zadania potrze-
bowały wsparcia słownego i pomocy w trakcie ćwicze-
nia. Dopiero po takich próbach wykonania zadań dzieci 
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te przystępowały do badania. Dodatkowo zaobserwowa-
no, że 39% dzieci wykazuje małą koncentrację uwagi. W 
trakcie diagnozy bardzo szybko się rozpraszały i posia-
dały niski poziom motywacji do wykonywania kolejnych 
prób. Na pytanie czy potrafi ą rzucać do celu, łapać ringo, 
chodzić tip–topami odpowiadały twierdząco, jednak nie 
wykazywały takiej umiejętności w praktyce. Na pytane o 
to, co robią najchętniej odpowiadały, że lubią się bawić, 
jednak nie potrafi ły podać przykładu ulubionej zabawy. 
Największą liczbę punktów opisywane dzieci otrzyma-
ły w zadaniu 1 – kropkowanie, 13 – wstanie i siadanie 
z piłką. Te zadania w teście są oceniane jako najłatwiej-
sze, mierzące przede wszystkim zdolności kondycyjne, 
w najmniejszym stopniu natomiast pozwalają na ocenę 
zdolności percepcyjno-motorycznych. Jak wynika z wie-
lu analiz, to właśnie te ostatnie zdolności są najczęściej 
zaburzone u dzieci z zakłóceniami w rozwoju psychomo-
torycznym [16,17,18].

Wszystkie dzieci wyłonione w badaniu zostały 

poddane dalszej, etapowej diagnozie. Analiza zachowania 
dzieci w codziennych pracach w przedszkolu wykazała 
liczne trudności w funkcjonowaniu tych dzieci (ryc 2). 

Miały one trudności przede wszystkim z: samo-
dzielnym jedzeniem - 75%, samodzielnym ubieraniem 
się - 66%, rysowaniem, malowaniem, wycinaniem - 84%, 
układaniem puzzli, klocków – 84%.

W grupie dzieci z najniższymi wynikami przepro-
wadzono badanie testem rysunków „zaczarowanej rodzi-
ny” i „rozgwieżdżonego nieba”. Analiza prac dzieci wy-
kazała , że zasadne będzie poddanie ich dalszej diagnozie 
w poradniach psychologiczno- pedagogicznych. 

Dodatkowo czworo dzieci z najniższymi wynika-
mi przejawiało zaburzenia w komunikacji. Ich mowa była 
niezrozumiała, miały niewielki zasób słownictwa, posłu-
giwały się licznymi neologizmami. 

Dyskusja
Wszystkie dzieci z najniższymi wynikami, uzy-

skanymi w prowadzonych badaniach zostały skierowane 

Ryc.1. Poziom rozwiązywania zadań testowych

Ryc.2. Obszary zakłóconego funkcjonowania dzieci
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w celu bardziej specjalistycznej diagnozy do poradni psy-
chologiczno – pedagogicznej. Po konsultacjach w przy-
padku 70% dzieci diagnoza o zakłóconym rozwoju psy-
chomotorycznym uzyskana w badaniach skryningowych 
została potwierdzona. Natomiast w przypadku 30% dzieci 
takiej diagnozy nie postanowiono. Rozwój tych przed-
szkolaków oceniono jako nieharmonijny i opóźniony ale 
prawidłowy.

Dzieci wyłonione w trakcie badania z potwierdzo-
ną diagnozą w poradniach psychologiczno-pedagogicz-
nych zostały objęte oddziaływaniami stymulującymi w 
celu wyrównania ich rozwoju. 

Prowadzone badania pozwoliły na wyróżnienie 
dzieci zagrożonych zaburzeniami w rozwoju psychomo-
torycznym. Objawy tych zakłóceń są typowe dla psycho-
motorycznych zakłóceń w rozwoju małych dzieci [3,9,11]. 
Poprawne wykonanie zadań oceniających zdolności 
kondycyjne wskazuje na niską korelację tych zdolności 
z ewentualnymi zakłóceniami w rozwoju psychomoto-
rycznym. Natomiast analiza pozwoliła na potwierdzenie 
wysokiej korelacji niskiego poziomu zdolności koordyna-
cyjnych z występowaniem zakłóceń w rozwoju psycho-
motorycznym.

Wnioski
Przeprowadzone badania potwierdzają zasadność 

wykonywania psychomotorycznej analizy rozwoju ru-
chowego dzieci w wieku przedszkolnym w celu wykrycia 
pierwszych objawów zakłóceń. Stwierdzenie zaburzeń 
w rozwoju psychomotorycznym u 21% badanych dzieci 
uzasadnia konieczność diagnozowania rozwoju ruchowe-
go już u dzieci w wieku przedszkolnym. Podjęcie wczes-
nych oddziaływań stymulująco-wspierających znacznie 
zwiększa możliwość wyrównania zakłóceń w rozwoju 
tych dzieci. 
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