
Co to jest i do czego służy Light Box? 

 

Light Box, to podświetlany stolik, który stosujemy w terapii dzieci słabowidzących. 

Został on skonstruowany w USA na prośbę nauczycieli, którzy dojeżdżali do domów dzieci  

z problemami wzrokowymi. Light Box z wyglądu przypomina prostopadłościan. Obudowa 

stolika jest wykonana z plastiku, a górna część, to pleksiglasowa powierzchnia, podświetlona 

przez lampę umieszczoną w urządzeniu. Dzięki nóżkom można ustawić go w pozycji 

poziomej, jak i pionowej, a dzięki podstawce również pod odpowiednim kątem. Stolik 

zawiera rączkę służącą do jego przenoszenia, jest lekki, prosty w obsłudze. Włączenie 

następuje poprzez przekręcenie pokrętła, dzięki któremu można także zwiększać lub 

zmniejszać natężenie światła, a więc dostosowywać do indywidualnych potrzeb dziecka.  

Light Box służy rozwijaniu umiejętności widzenia dzieci słabowidzących: pobudza 

świadomość światła, koloru, obiektów…, pomaga rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową. 

Poprzez zastosowanie stolika w warunkach całkowitego lub częściowego zaciemnienia sali, 

redukujemy otaczające dziecko bodźce wzrokowe, a wspomagamy skupianie wzroku na 

prezentowanych obiektach.  

Do podświetlanego stolika zostały zaprojektowane materiały edukacyjne, wykonane 

z pleksiglasu, czy włókna octanowego. Są one lekkie, zawierają intensywne kolory, idealnie 

przepuszczają światło stolika, a nietoksyczne tworzywa, z których są wykonane nie zagrażają 

dzieciom i niemowlakom, które biorą chętnie wszystko do buzi. Pomoce te zostały 

podzielone na trzy odrębne zestawy, z których każdy dostosowany jest do dzieci w różnej 

grupie wiekowej. I tak przykładowo pierwszy zestaw pomaga rozwijać umiejętności 

wzrokowe, które kształtują się od urodzenia do około czwartego roku życia, takie jak: 

świadomość światła, fiksacja, uwaga wzrokowa, śledzenie, rozpoznawanie kolorów, pamięć 

wzrokowa, porównywanie, lokalizacja… Materiały drugiego zestawu służą m.in. dalszemu 

ćwiczeniu pamięci wzrokowej, odtwarzaniu układów według wzoru, ćwiczeniu relacji całość-

część, identyfikowaniu… obejmują wiek rozwoju między trzecim, a piątym rokiem życia. 

Trzeci zestaw zawiera pomoce rozwijające takie umiejętności jak: wstęp do pisania, 

klasyfikowanie, układy przestrzenne, ćwiczenie sekwencji i inne, przeznaczony dla dzieci 

starszych.  



Oprócz wyżej wymienionych i specjalnie stworzonych pomocy dydaktycznych, 

możemy wykorzystywać również inne materiały przepuszczające światło stolika, np. 

kolorowe chusty, gumowe zabawki, rozsypywać na powierzchni stolika materiały sypkie… 

Umożliwia to nam-terapeutom dużą swobodę w przygotowaniu zajęć i zwiększa 

atrakcyjność przeprowadzanej terapii.  

Przykładowe ćwiczenia jakie można zastosować z wykorzystaniem Light Boxa:  

- w zaciemnionej sali ustawić stolik około jednego metra od dziecka, po jego prawej, lewej 

stronie, obserwować, czy dziecko odwraca głowę w kierunku stolika, stopniowo zwiększać 

odległość, zachęcać dziecko by próbowało zlokalizować stolik wzrokowo, można 

wykorzystać kolorowe folie z włókna octanowego (zestaw pierwszy), 

- rozsypać na stoliku kilka klocków, innych ciekawych przedmiotów, tak aby zachęcić dziecko 

do sięgania, oglądania, piętrzenia… 

- toczenie po powierzchni stolika piłeczki, korali, by zachęcić do śledzenia wzrokiem, 

- rozłożyć na stoliku transparentne kwadraty oraz kolorowe miseczki i ćwiczyć z dzieckiem 

segregowanie według kolorów, 

- ułożyć z klocków ścieżkę, 

- w górnej części blatu umieścić koło i kwadrat, a pod nimi rozłożyć pozostałe koła  

i kwadraty, zachęcić do pogrupowania według kształtów, 

- poukładać kilka kolorowych przedmiotów, po pewnym czasie zabrać jeden z nich i zapytać 

dziecko, którego przedmiotu brakuje 

Wyjaśnienie pojęć: 

Pleksiglas-szkło organiczne, tworzywo sztuczne przypominające szkło. 

Włókna octanowe-włókna sztuczne otrzymywane z octanu celulozy, mają połysk, są miękkie. 
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