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INTEGRACJA
BILATERALNA (BI)
Indywidualny program ćwiczeń

stworzony przez Sheile Dobie. Zachęca
on mózg do bardziej efektywnego 

i szybszego przetwarzania bodźców,
ponieważ ruch jest podstawą

wszytskich procesów uczenia się. 
Bilateralna integracja to współpraca 

i koordynacja w czasie, kiedy jakiś
określony ruch jest wykonywany przez

jedną stronę ciała niezależnie od ruchów
jego drugiej strony oraz zdolność

koordynacji obydwu części ciała podczas
wykonywania wielu sekwencji ruchów.



„Ruch jest w stanie
zastąpić prawie

każdy lek,ale
wszystkie leki razem
wzięte nie zastąpią
ruchu” (Wojciecha

Oczko)
 

PROBLEMY
KOORDYNACJI 

I WSPÓŁPRACY OBU
STRON CIAŁA 

Czynności wymagające integracji
bilateralnej to np. cięcie nożyczkami,

kopanie piłki, szycie. Dzieci z problemami
dwustronnej integracji  

nie wykorzystują w pełni swoich możliwości.
Często nie mają wykształconej dominacji

ręki, mają problem z ruchami
dwustronnymi, przekraczaniem linii środka,

odróżnieniem strony prawej i lewej,
koordynacją ruchową, wykazują

niezborność ruchową, niemożność
wykonywania niezależnych 

czy naprzemiennych ruchów. Trudności 
z integracją bilateralną mogą potęgować

takie problemy jak: nierozumienie instrukcji,
problemy z czytaniem, pisaniem czy

mówieniem.



DLA KOGO?

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
ze specyficznymi trudnościami w nauce

i/lub zachowaniu, a także dla tych
wszystkich, którzy nie są w stanie realizować

swojego potencjału.

Wiele osób, u których występują
opóźnienia rozwoju, mają trudności 

w nauce lub odnoszą niepowodzenia, 
w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją,
zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

ADHD to osoby, u których często
diagnozuje się niedojrzałość w systemie

motorycznym.



zaburzona koordynacja obustronna, co
możemy zauważyć obserwując trudności
podczas łapania piłki, krążenia rąk,
tułowia,
problemy z rozróżnianiem stron ciała,
kłopoty z przekraczaniem linii środkowej
ciała,
niewykształcona w pełni lateralizacja,
obniżone umiejętności wykonywania
ruchów sekwencyjnych (np.kopanie piłki 

mogą pojawić się zaburzenia posturalno-
oczne.

     w ruchu, łapanie piłki po koźle),

SYMPTOMY ZABURZEŃ
INTEGRACJI

BILATERALNEJ



EFEKTY

poprawa świadomości ciała, schematu
ciała w przestrzeni,
poprawa równowagi statycznej oraz
dynamicznej,
lepsza kontrola postawy,
sprawniejsza współpraca między
półkulami, mózgu (efektywniejsza praca
ciała modzelowatego),
lepsza współpracy ciała w obrębie góra –
dół, lewo-prawo, przód-tył.
poprawa pamięci sekwencyjnej i
planowania ruchu,
większa automatyzacja ruchu, 
poprawa nie tylko w obszarze fizycznym,
ale także  w sferze umiejętności
poznawczych, percepcji, uwagi, pamięci.



sprawność  fizyczną (sprawdzamy takie
aspekty jak: równowaga statyczna,
kontrola postawy, schemat poruszania się,
poczucie własnego ciała),
percepcje wzrokową, w tym koordynacje
oko-ręka i postrzeganie przestrzeni,
funkcje słuchowe,
dotychczasowe nawyki fizyczne (np.
pozycję na krześle),
sferę  emocjonalną i poznawczą (np.
poziom skupienia i motywacji) .

DIAGNOZA

Oceniamy:



TERAPIA

 Na podstawie wykonanej wcześniej
diagnozy opracowywany jest program, który

składa się z określonego zestawu ćwiczeń
ruchowych. Z czasem dodawane 

są wielozadaniowe elementy, które
obejmują wizualne i słuchowe

przetwarzanie 
(np. do ruchu dodajemy rytmiczne

klaśnięcia).
Przygotowany zestaw wykonywany jest 
przez pacjenta systematycznie w domu

przez 4-6 tygodni. Po każdym etapie
treningu następuje kontrolna diagnoza,
która umożliwia sprawdzenie postępów,

jakie poczynił pacjent. Po diagnozie
kontrolnej otrzymuje on nowy lub
zmodyfikowany program ćwiczeń,

dostosowany do jego aktualnych możliwości
i potrzeb.



ZNACZENIE RUCHU
DLA NASZYCH

ZDOLNOŚCI DO
UCZENIA SIĘ

O tym, że ruch jest świetnym
narzędziem, które można wykorzystać

również do rozwijania funkcji
poznawczych przekonuje propagator BI,

Andrew Dalziell.

Andrew Dalziell "How movement makes us better
thinkers". TEDxBratislava
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https://www.youtube.com/watch?v=PcLeVVyBRIs

