
WYOBRAŻENIA SUROGATOWE JAKO ZJAWISKO SPECYFICZNE 
WYSTĘPUJĄCE U DZIECI NIEWIDOMYCH.

Defekt wzroku jest kompensowany u osób niewidomych przez pamięć, uwagę, 
wyobrażenia.
W związku z tym ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu dzieci z dysfunkcją zmysłu wzroku 
odgrywają:

ZMYSŁ PRZESZKÓD – jest to wrażenie przeszkody, percepcja twarzą. Niewidomi zbliżając się do 
przeszkody (budynek, drzewo) odczuwają w górnej części twarzy rodzaj muśnięcia lub delikatnego 
ucisku.

BLINDYZMY – to nieprawidłowości w sferze motorycznej. Stereotypowe ruchy jak: kołysanie się 
w tył, w przód, potrząsanie głową. U osób z defektem wzroku zauważa się również brak ruchów w 
adekwatnej sytuacji lub ruchy obronne w celu zbadania otoczenia.

WYOBRAŻENIA SUROGATOWE.

Świat w którym żyjemy pełen jest światła i barw. Są one naturalnymi cechami 
rzeczywistości. Wrażenia jasności lub ciemności oraz wrażenia barwy - odbierane są dzięki 
zmysłowi wzroku.

Światło oraz różne odcienie barw są  potrzebne człowiekowi do poznawania różnych 
elementów rzeczywistości, takich jak przedmiotów, ludzi, zwierząt i zjawisk oraz do orientowania 
się w przestrzeni i funkcjonowania w niej, a więc wykonywania różnych czynności, zadań oraz 
poruszania się. 
 Dzieci niewidome dosyć wcześnie spotykają się z wyrażeniami odnoszącymi się do światła i 
barwy. Często słyszą one takie wyrażenia, wypowiadane przez otoczenie, jak: zapal lub zgaś 
światło, jaki piękny czerwony sweterek, Twój samochód jest brązowy, jakie piękne żółte 
słoneczniki, ta krówka jest biała z czarnymi łatami, nie lubię różowych sukienek itp. Z czasem 
dziecko zaczyna uświadamiać sobie, że otaczający świat, przedmioty mają cechy, które są dla  
niego czymś tajemniczym. Nie rozumie tych określeń.  Doświadcza tego, że jedne kolory ludzie 
lubią, innych nie lubią, a więc jest to coś, co może wywoływać zarówno przyjemne jak i 
nieprzyjemne uczucia. Dziecko całkowicie niewidome, na skutek pozbawienia zdolności widzenia, 
nie doświadcza bezpośrednio ani światła ani barwy. Trudno więc mu zrozumieć, co to znaczy jasno 
lub ciemno, albo że przedmiot jest biały czy czarny.

Możemy więc zadać sobie pytanie jak pomóc dziecku niewidomemu zrozumieć co to jest 
światło i co to jest barwa. Jedynym z możliwych sposobów wydaje się odwołanie do wyobraźni 
dziecka i zastosowanie pewnej analogii. Chodzi tutaj przede wszystkim o wyobraźnię wytwórczą, 
czyli fantazję. Zwykle dzieci niewidome z łatwością potrafią skojarzyć światło z ciepłem, gdyż 



będąc na słońcu lub dotykając palącej się lampy, czy przykładając dłonie do palącej się świecy 
odczuwają je. Wrażenie ciepła może być silniejsze lub słabsze. Jest to więc dobry przykład analogii 
do wyjaśnienia dziecku, co to jest jasność lub ciemność. Jasność to dużo ciepła, a ciemność to mało 
ciepła lub jego brak (zimno). Rozgrzana i stygnąca żarówka może być pomocą dla dziecka 
niewidomego w wieku przedszkolnym dla wyobrażenia sobie, co to jest jasność i ciemność, w 
oparciu o pewną analogię pomiędzy podobnymi cechami światła i ciepła (intensywność).

Podobnie można postępować z kolorami. Wrażenia dotykowe mogą stanowić materiał dla 
wyobraźni dziecka niewidomego, aby mogło wyobrazić sobie różne barwy poprzez pewną analogię. 
Przykładem mogą być różne stopnie miękkości i gładkości czy twardości i chropowatości. Mogą 
być one ułatwieniem dla dziecka do zrozumienia różnych kolorów i ich odcieni.

Już w 1892 r. powstało pojęcie tzw. wyobrażeń surogatowych, definiowanych jako pewne 
zastępcze treści tych obrazów rzeczywistości, które dla osób pozbawionych wzroku są niedostępne. 
Wyobrażenia surogatowe dotyczą więc wyobrażania sobie światła i barwy, jako cech otaczającego 
nas świata, ale również innych niedostępnych dla osoby niewidomej cech rzeczywistości, jak np. 
wyobrażenie sobie wielkiego budynku, konkretnego człowieka itp. W tym przypadku pewną 
analogię robi się do dźwięków, które charakteryzują się podobnymi cechami, a zwłaszcza tembrem. 
Można więc odnosić kolory do dźwięków (tonów czystych) wydawanych przez różne instrumenty, 
np. kojarzenie wysokich tonów fortepianu z kolorem białym, a niskich - z kolorem czarnym, albo 
dźwięków wydawanych przez klarnet z barwą żółtą, a przez flet z barwą zieloną. Ułatwieniem jest 
również skojarzenie określonych kolorów z naturalnymi dźwiękami występujące w otoczeniu, np., 
śpiew słowika z barwą żółtą, a gruchanie gołębia z barwą szarą lub ciemną. Można też wykorzystać 
do tego celu dźwięki, które dziecko słyszy na ulicy, np. ciężko pracujący silnik ciężarówki może 
łatwo kojarzyć się z kolorami ciemniejszymi, a samochodu malucha, z kolorami jaśniejszymi.



Tak więc wrażenia ciepła, słuchowe i dotykowe mogą posłużyć dziecku niewidomemu do 
wytworzenia sobie treści zastępczych (wyobrażeń), których nie mogą zobaczyć, a z którymi się 
stale w życiu spotykają. Bardzo ważną rolę odgrywa więc tutaj fantazja i barwny język opiekuna 
czy terapeuty, starającego się odpowiedzieć i wyjaśnić dziecku niewidomemu ten trudny problem.
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