
 

Blindyzmy jako specyficzne zachowania dzieci 

niewidomych i słabowidzących 

 

 Wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów przystosowujących organizm 

do życia. Jest bardzo ważny szczególnie dla dziecka, ponieważ  wpływa na jego rozwój. 

Ma  znaczenie  w poznawaniu rzeczywistości, czyli  osób, przedmiotów i zjawisk, 

występujących w jego otoczeniu.  Wpływa również na działania praktyczne. 

Wykonywanie różnych czynności bazuje na mechanizmie koordynacji wzrokowo-

ruchowej.  Wzrok wpływa na orientację w przestrzeni.  Dzięki niemu dziecko może  

poruszać się w domu, szkole, czy w ogrodzie.  Wzrok umożliwia również  ustalić, gdzie 

znajdują się różne osoby w najbliższym otoczeniu, pozwala na właściwą ekspresję 

emocjonalną. 

 Niesprawność narządu wzroku powoduje szereg utrudnień poznawczych, 

funkcjonalnych, a także zakłóca prawidłowy rozwój emocjonalny. Nieprawidłowo 

funkcjonujący wzrok jest przyczyną specyficznych zachowań, zwanych 

BLINDYZMAMI.   Nazwa pochodzi od angielskiego słowa „blind” czyli ślepy. 

 Blindyzmy występują często u dzieci niewidomych, zwłaszcza niewidomych od 

urodzenia, słabowidzących oraz u osób z jednoczesnym deficytem wzroku i słuchu. Są 

to zachowania polegające na wykonywaniu bezcelowych, niepotrzebnych ruchów lub 

czynności o charakterze stereotypowym. 

Zofia Sękowska rozróżnia 4 grupy blindyzmów: 

 Ruchy czy zespoły ruchów w danej sytuacji nieuzasadnione i niepotrzebne, jak 

kołysanie się w tył i w przód lub w lewo i prawo, potrząsanie głową, kręcenie się 

w kółko itp. 



 

 

 

 

 

 

 

 Brak ruchów czy zespołów ruchów potrzebnych w danej sytuacji, a więc 

przyjmowanie postawy lub zachowanie odbiegające od przyjętych norm np. brak 

rytmicznego kołysamia przedramion, towarzyszącego zwykle chodzeniu, chód na 

sztywnych nogach, brak gestykulacji i mimiki przy mówieniu. 

  Odruchy obronne zmierzające do spostrzegania przeszkody i jej ominięcia, jak: 

podnoszenie nóg celem zbadania nierówności terenu stopą, odchylanie tułowia 

w tył, aby ochronić twarz, wyciąganie przed siebie rąk. 

 Miny i pozy, które są obronną reakcją na cierpienie i wyrażają się w mrużeniu 

oczu, przecieraniu ich, odwracaniu od światła lub opuszczaniu głowy. 

 

 

 

 

 

 

 



W literaturze można odnaleźć kilka powodów powstawania blindyzmów: 

  Element kompensacji –  u osób niewidomych i  słabowidzących, ze względu na 

uszkodzenie zmysłu wzroku zachwiana zostaje równowaga psychofizyczna oraz 

orientacja w czasie i przestrzeni. Odbieraja one ograniczoną ilość wrażeń ze świata 

zewnętrznego, co powoduje pojawienie się napięć i lęków. Bardzo często mają obawy, 

że coś im się stanie podczas samodzielnego poruszania się. Pojawia się strach przed  

spadnięciem ze schodów, uderzeniem  w ogrodzenie, wpadnięciem pod samochód, 

zderzeniem się z drzwiami lub innym  dzieckiem lub przechodniem idącym 

z naprzeciwka. Ten strach, niepewność ogranicza chęć do odkrywania świata, 

rozwijania się.  Mózg jednak  szuka sposobu, żeby zastąpić brakujące elementy. Ciało 

potrzebuje wrażeń, więc poprzez kołysanie i bezcelowe ruchy samo sobie dostarcza 

informacji o najbliższym otoczeniu.  Uciskanie rękami oczu powoduje lepsze ich 

poznanie, a błyski wówczas powstające stanowią substytut wrażeń wzrokowych. 

 Nieznajomość zachowań akceptowanych społecznie -  osoba niewidoma lub 

słabowidząca nie ma możliwości obserwowania innych i uczenia się od nich 

akceptowanych zachowań. Nie wie, że ci, którzy widzą, nie kołyszą się bez powodu, że 

w rozmowie ważna jest adekwatna do treści mimika (uśmiech, smutek). Niektórzy 

niewidomi i słabowidzący  mają twarz bez wyrazu, jakby nie brała udziału 

w przeżywaniu opowiadanych treści. Nie oddaje nastroju i emocji, które są przyjęte 

w danej społeczności. Jeśli dziecko nie widzi  uśmiechniętej mamy, nie odzwierciedli 

uśmiechu, bo nie wie, że tak trzeba.  Wymaga to czasu i nauki.  Nauczenie się zachowań 

bez możliwości ich zobaczenia  jest bardzo tudne. 

       Blindyzmy są to zachowania i czynności niechciane, nad którymi niewidzący 

lub słabowidzący chcieliby mieć kontrolę, ale jej nie mają. Dla  wielu ludzi  

z dysfunkcją wzroku, są one bardzo uciążliwe i niejednokrotnie zmagają się z nimi  

całymi latami.  

Oligofrenopedagog, mgr Teresa Kołodziej 
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