
STYMULOWANIE KOMPETENCJI WZROKOWYCH MAŁYCH DZIECI W WARUNKACH  
DOMOWYCH. WSKAZÓWKI TYFLOPEDAGOGA.

Powrót małego dziecka ze szpitala do domu, jest zawsze ważnym przeżyciem zarówno dla 
niemowlęta, jak i dla jego rodziców. W przypadku dzieci, u których występują zaburzenia 
kompetencji wzrokowych oraz u ich rodziców, proces adaptacyjny do nowej sytuacji wiąże się 
zarówno z radością, ale i ze stresem, związanym ze świadomością, iż ich dziecko nie podejmie 
patrzenia spontanicznie, ale trzeba będzie mu pomóc poprzez udział w specjalistycznych zajęciach 
z tyflopedagogiem czy „pracą” w domu, zaleconą przez terapeutę.

 Warto pamiętać, iż stymulacja kompetencji wzrokowych w warunkach domowych u małych 
dzieci nie powinna wiązać się z ramowym wydzielaniem czasu na ćwiczenia wzrokowe, ale raczej 
powinna przyjąć charakter tzw. „na każdym kroku”. Miejsca, w których dziecko najczęściej 
przebywa, powinny sprzyjać rozwijaniu umiejętności wzrokowych.

I. PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA POD KĄTEM DZIECKA 
SŁABOWIDZĄCEGO.

1. ŁÓŻECZKO:
→ warto na szczebelkach lub na ścianie obok łóżeczka powiesić proste, kontrasty (czarno – białe, 
czarno – czerwone szachownice, paski, proste figury geometryczne),

→ można zaopatrzyć dziecko w pościel, uszyć kocyk, poszewkę na poduszkę w kontrastowe 
kolory/wzory,



→ jeżeli łóżeczko stoi przy ścianie, a rodzice zawsze pojawiają się z jednej strony (aktywizując w 
ten sposób prawe lub lewe pole widzenia dziecka), należy co kilka dni przekładać poduszkę w 
łóżeczku, układając dziecko odwrotnie do spania,
→ alternatywą do kontrastowych obrazków mogą być także kolorowe lampki, światełka, projektory 
umieszczone bezpiecznie w okolicach głowy dziecka,

→ również pierwsze, nieskomplikowane zabawki, czy książeczki mogą zawierać proste kontrasty.

2. PRZEWIJAK – jest miejscem, gdzie dziecko ma możliwość skupić wzrok na twarzy mamy 
lub taty podczas czynności pielęgnacyjnych!

→ miejsce to powinno być dobrze oświetlone, tak aby lampka dobrze oświetlała twarz 
nachylającego się nad dzieckiem rodzica,
→ dodatkowym bardzo ważnym elementem poprawiającym możliwość skupienia wzroku są 
„dodatki”, którymi ozdabia się mama:
- biżuteria: kolczyki, korale w kontrastowych do cery i urody kolorach lub odbijające promienie 
światła,
- opaska, spinki w kolorach kontrastowych do koloru włosów, z jakimś dużym elementem,
- makijaż mamy, np. szminka w kolorach intensywnej czerwieni,
- chusta pod szyją czy apaszka w kontrastowych kolorach.

3. ŁAZIENKA – z racji, iż jest to miejsce najsłabiej oświetlone w domu, warto wprowadzić 
zabawy ze światłem!

→ warto „wzbogacić kąpiel” w zabawki świecące i kontrastowe do zabawy w wodzie, np. klocki, 
piłeczki, foliowe książeczki, pływające kaczuszki,



→ gąbki, myjki czy ręczniki w kolorach kontrastowych zwiększą możliwość skupienia wzroku 
dziecka.

4. FOTEL/MIEJSCE DO KARMIENIA:
→ tu ważny jest wygląd naczyń do karmienia i rodzica podającego jedzenie (jak w w/w przypadku, 
patrz punkt 2):
- butelka z mlekiem może być oklejona np. czarną taśmą izolacyjną w podłużne pasy (białe mleko 
zapewni dobry kontrast),
- łyżeczka i kubeczek czy miseczka mogą być oklejone taśmą lub obwiązane kontrastową tasiemką.

II. STOSOWANIE SYGNAŁÓW POZAWERBALNYCH – jest niesamowicie ważne, aby 
pomóc dziecku przygotować się do powtarzających się wydarzeń, czynności. Każdy z nas, 
lubi bowiem wiedzieć, co będzie się z nim działo. Dziecko z zaburzeniami funkcji 
wzrokowych nie rozumie języka dorosłych i nie zobaczy sytuacji codziennych, aby się na 
nie przygotować. Sygnały pozawerbalne budują u dziecka poczucie bezpieczeństwa.

1. W PRZYPADKU KĄPIELI:
→ rozbieramy dziecko w łazience, nie w pokoju,
→ przed kąpielą dajemy możliwość usłyszenia szumu wody wpadającej do wanienki i jednocześnie 
poczuć wilgotność powietrza,
→ przed włożeniem do wanienki dotykamy np. stópki, dłoni, brzuszka mokrą gąbką, dłonią,
→ dajemy możliwość powąchania płynu do kąpieli,
→ przed wyjęciem z wanienki dotykamy np. stóp, dłoni, brzuszka ręcznikiem, w który będziemy 
dziecko wycierać.

2. W PRZYPADKU POSIŁKU:
→ uprzedzamy dziecko przed podaniem posiłku np. poprzez stuknięcie łyżeczką w 
talerzyk/kubeczek z napojem,
→ potrząsamy butelką z mlekiem lub sokiem, tak aby dziecko usłyszało dźwięk napoju,
→ dajemy możliwość powąchania posiłku, napoju.

III. MIEJSCE DO ZABAWY DLA DZIECKA.
→ pilnujemy, aby w pomieszczeniu, w których jest małe dziecko nie było zbyt wielu bodźców 
słuchowych, wydzielamy odpowiednią dla dziecka przestrzeń,
→ miejscem zabawy dziecka jest z reguły mata edukacyjna z podwieszonymi zabawkami. W 
przypadku dziecka z zaburzonymi kompetencjami wzrokowymi dobrze będzie umieścić taką mate 
w dużym kartonie, drewnianej „skrzynce”, wydzielając w ten sposób przestrzeń dotykową i 
słuchową. Powstanie w ten sposób tzw. „mały pokój”. Leżąc w takim pokoiku, dziecko będzie 



miało szanse „ogarnąć” otaczającą go przestrzeń. Przymocowane dodatkowo na ściankach pokoju 
zabawki np. butelka z błyszczącymi koralikami, łańcuchy błyszczące, standardowo wieszane na 
choince, zabawki, które przy uderzeniu dłonią wydają dźwięk, zachęcą do poruszania się, 
zmobilizują dziecko do łączenia zmysłu wzroku, dotyku i słuchu. Takie miejsce z pewnością będzie 
sprzyjać rozwijaniu aktywności poznawczej dziecka.

WAŻNE!!!
→ należy pamiętać, iż DYSTANS PATRZENIA MAŁEGO DZIECKA jest stosunkowo krótki, to 
odległość około 30-40 cm;
→ warto pamiętać, aby kontrastowe wzory nie zajmowały każdej powierzchni w pobliżu dziecka, 
gdyż NADMIAR BODŹCÓW może podziałać DEMOTYWUJĄCO!!!
→ warto pamiętać, iż pierwszymi kolorami jakie dziecko widzi (a także kolorami, jakie najdłużej 
widzą i rozpoznają osoby, które tracą wzrok) są: KONTRASTY BIAŁO – CZARNE + kolory 
ŻÓŁTY, POMARAŃCZOWY, CZERWONY.

POWODZENIA!!! :-)
Tyflopedagog, oligofrenopedagog Agnieszka Tlałka.
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