
Wybrane objawy dysfunkcji, które powinny zaniepokoić 
pedagogów i rodziców:

 i dziecko przejawia zaburzenia sfery emocjonalnej: jest impulsywne, nadwrażliwe, często się 
obraża, reaguje nieadekwatnie do bodźca i sytuacji,

 i często cechuje je nastawienie negatywistyczne, bywa uparte,

 i unika bliskiego kontaktu podczas zabaw z osobami bliskimi,

 i potrzebuje więcej niż inni czasu na adaptację w nowym otoczeniu – czuje się zagubione,

 i wiele czynności samoobsługowych sprawia mu trudność, wykonuje je powoli i mało precyzyj-
nie – ma trudności z samodzielnym myciem się i ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików, 
zakładaniem i sznurowaniem butów,

 i w czasie jedzenia preferuje pokarmy zmiksowane, o konsystencji papkowatej, przeszkadzają mu 
np. grudki czy pokrojone warzywa w zupie, ma trudności z gryzieniem, połykaniem, żuciem,

 i nie lubi poddawać się czynnościom higienicznym: myciu twarzy, włosów, czyszczeniu uszu i nosa, 
obcinaniu włosów i paznokci, smarowaniu kremami,

 i szybko się męczy, nie potrafi długo utrzymać jednej pozycji, podczas siedzenia kładzie się na stole, 
podpiera głowę rękami,

 i z trudnością koncentruje się na wykonywanych czynnościach, łatwo się rozprasza,

 i nie przejawia dominacji jednej ręki,

 i jest bardzo ruchliwe, nie potrafi przez dłuższy czas pozostać w jednym miejscu: biega, skacze, 
wspina się, „wierci”,

 i nie potrafi dostosować swoich ruchów do ruchów innych dzieci lub do wymogów sytuacji, 
np. biega za wolno lub za szybko, słabo orientuje się podczas gier i zabaw zespołowych,

 i przejawia obniżoną precyzję ruchów, trudność sprawia mu: posługiwanie się nożyczkami, ryso-
wanie po śladzie, trzymanie się podczas kolorowania w konturze, kalkowanie,

 i w sposób nieprawidłowy, a czasami dziwny chwyta różne przedmioty: nożyczki, długopis, kredkę,

 i boi się upadku i wysokości, niepokoi się, gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. wejść na dra-
binkę, usiąść na wysokim krześle, niepewnie czuje się w czasie wchodzenia i schodzenia po scho-
dach, chwyta się poręczy, zatrzymuje,

 i nauka czytania i pisania sprawia mu trudność, częściej niż rówieśnicy myli znaki graficzne, w cza-
sie pisania odwraca je, podczas czytania „gubi się” w tekście, opuszcza wyrazy i litery,

 i ma trudności z zachowaniem równowagi, częściej niż inne dzieci potyka się i przewraca, nawet 
na tzw. prostej drodze, na jego ciele w związku z tym często widnieją zasinienia i zadrapania,

 i zdarza mu się niechcący wpadać na inne dzieci, meble czy ściany,

 i często myli stronę prawą i lewą w obrębie własnego ciała oraz w otaczającej przestrzeni, podczas 
gier zespołowych zdarza się, że biegnie w innym kierunku niż jego drużyna, w inną stronę niż 
piłka, którą ma złapać, jest zdezorientowane, ma słabe wyczucie odległości,

 i nie lubi zabaw na karuzelach, huśtawkach, bujakach, lub przeciwnie − może bawić się na nich 
bez końca.


