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Abstract

Tactile stimulation in improving the motor fitness of children, adolescents and adults

Studies on the role of the senses and their integration have focused mainly on visual awareness, 
which is rather surprising if we consider that touch is the first sense to develop. The results 
of recent studies underlined the importance of awareness of tactile information in human 
development. Having this in mind, the present study addresses the role of awareness of 
tactile stimulation in physical exercises to improve a psychomotor development of children 
with various psychomotor disorders. The outcomes of studies devoted to this subject suggest 
that the tactile stimulation in conjunction with physical exercises creates positive environ
ment for compensation of the children’s deficits. That is why there is a strong need for imple
mentation of tactile stimulation in physical exercises.
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„Rozwój intelektualny jest powiązany  
z doświadczeniami fizycznymi  

płynącymi z ciała ludzkiego”
Platon i Arystoteles  

(za: Sherborne 1997, s. 7)

WPRoWAdzenie

Rozwój w ontogenezie jest długotrwałym 
procesem ukierunkowanych zmian, w któ
rych wyróżnić należy kolejne etapy przemian 
dla danego obiektu, ujawniające różnicowa
nie się tego obiektu pod względem struktury 
i funkcji. Stosując pojęcie „rozwój”, najczęś
ciej mamy na myśli „proces, w toku którego 
zmiany prowadzą do stopniowego przecho
dzenia od form czy stanów niższych, prost
szych do wyższych, bardziej złożonych” (Ma
linowski 1990, s. 8). Rozważając to zagadnienie, 
nie można pominąć znaczenia wpływu na 
rozwój czynników identyfikowanych jako 
stymulatory, modyfikatory i determinanty, 
przy czym tylko w przypadku tych pierwszych 
są to bezpośrednio działania zewnętrzne, nie
jednokrotnie zaplanowane i wówczas mówi
my o stymulacji ukierunkowanej. Pojęcie sty
mulacji należy rozumieć jako wspomaganie 
procesów życiowych organizmów poprzez 
stosowanie bodźców zewnętrznych, chemicz
nych lub fizycznych (Tokarski 1980).

Autorzy wielu opracowań odnoszących się 
do wpływu funkcji stymulacyjnej na rozwój 
dziecka, zarówno tego, które ma specjalne 
potrzeby, jak tego, u którego wzorce fizjolo
giczne nie zostały zaburzone, zwracają uwagę 
na istotę optymalnie dobranych bodźców 
o szerokim zakresie działania, mogących przyj
mować różne formy. zwykle ukierunkowane 
działania stymulujące rozwój dziecka przy
bierają formę zabaw psychoruchowych reali
zowanych metodami ścisłymi, jak też usamo
dzielniającymi oraz kreatywnymi, gdyż tylko 
wszechstronność bodźcowania pozwala na 
uzyskiwanie znaczących efektów. Ponadto, 
w zależności od zdiagnozowanych deficy
tów, często zaleca się stosowanie zabiegów 
o charakterze profilaktycznousprawniającym 
aparat ruchowy, układ oddechowy, artyku
lacyjny i fonacyjny, polegających na uczeniu 
zgrabnego poruszania się, poprawnego sie
dzenia, oddychania przez nos, zamykania 
buzi, gryzienia i żucia, połykania i naślado
wania różnego rodzaju sygnałów itp. (Min
czakiewicz 2001). Powinny być one kompaty
bilne i komplementarne w swym korzystnym 
oddziaływaniu w zależności od istniejących 
zaburzeń. W funkcji stymulującej rozwój 
dziecka należy zatem dostrzec wielozmysłową 
interwencję. niestety bardzo często w szkol
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nych działaniach pedagogicznych nauczy
ciele koncentrują się na zasadniczych i wio
dących zmysłach odbioru informacji ze świata 
zewnętrznego, czyli wzroku i słuchu. Po
strzegane są bowiem one jako te, które po
zwalają na uzyskanie szybkich efektów w za
kresie rozwoju poznawczego, tym samym 
nie dostrzega się lub marginalizuje komple
mentarną rolę zmysłu czucia eksteroreceptyw
nego, interoreceptywnego i proprioreceptyw
nego. dzisiejszy poziom wiedzy w naukach 
medycznych i o kulturze fizycznej silnie wiąże 
się z pedagogiką oraz psychologią, wymusza
jąc na osobie stymulującej kompensacyjny 
rozwój dziecka o specjalnych czy specyficz
nych potrzebach edukacyjnych. (interdys
cyplinarne podejście). na tym tle rodzą się 
nowe koncepcje, a wraz z nimi nowe metody 
usprawniania rozwoju dziecka.

Cel bAdAń

Celem pracy jest ukazanie roli kreowania 
świadomości dotyku podczas ćwiczeń fizycz
nych w celu poprawy rozwoju psychomoto
rycznego dzieci z różnymi zaburzeniami. za
łożono, że zintegrowanie działań taktylnych 
z metodami usprawniania ruchowego może 
stanowić istotnie wzmacniający środek kom
pensujący deficyty.

STyMulACjA TAkTylnA  
(doTykoWA) i jej znACzenie  

dlA CzłoWiekA

znany neurolog żyjący na przełomie XiX 
i XX w. – Henry Head rozróżnił dwa ro
dzaje wrażeń dotykowych. jeden z nich na
zwał dotykiem protopatycznym, określanym 
jako pierwotny (obronny), który informuje 
o dotyku; spełniając funkcję ochronną, in
formuje człowieka o zagrożeniu lub jego braku. 
drugi rodzaj wrażeń dotykowych określił 
jako epikrytyczny (różnicujący), który po
zwala na dokładne różnicowanie czuciowe 
(np. w którym miejscu zostaliśmy dotknięci), 
przekazuje precyzyjną informację dotykową 
(np. o przedmiocie, którym manipulujemy).

dotyk jest jednym z najważniejszych i naj
większych zmysłów, oprócz układu przedsion

kowego to najszybciej rozwijający się zmysł, 
ponieważ powstaje już w ósmym tygodniu 
życia płodowego. Receptory znajdujące się 
na naszej skórze odbierają wrażenia dotyku, 
ucisku, temperatury i wibracji, przesyłając je 
do właściwych pól kory mózgowej, gdzie są 
przetwarzane i integrowane. dla prawidłowo 
rozwijającego się organizmu fizyczny kontakt 
ciała ze światem zewnętrznym poprzez stopy 
(stojąc), ciało i jego części (leżąc lub poprzez 
dotyk ubrania) stanowi bodziec dla naszych 
eksteroreceptorów i interoreceptorów, który 
jest wystarczający, aby stworzyć wyobraże
nie siebie i otaczającego nas świata. Ponadto 
ze zmysłem dotyku ściśle związany jest zmysł 
propriocepcji – czucia głębokiego, oraz ki
nestezji – czucia ruchu. ich receptory znaj
dują się w tkankach okalających stawy oraz 
w mięśniach. Proprioreceptory dostarczają 
nam wrażeń o ułożeniu poszczególnych części 
ciała, o ich ruchu względem siebie, o grani
cach naszego ciała, jego pozycji i ruchu w 
przestrzeni. Wrażenia dotykowe docierają 
zatem z całej skóry, pobudzając wiele pozio
mów i obszarów mózgu, w tym wzgórze po
przez układ limbiczny (odpowiedzialny za 
emocje) do części czuciowej kory mózgu (płat 
ciemieniowy). Wrażenie dotykania wywo
łuje zwiększenie wydzielania w mózgu spe
cyficznego hormonu, zwanego nerwowym 
czynnikiem wzrostu – nGF (nerve growth 
factor) (Mohammed i wsp. 1993, Pham i wsp. 
1999) (ryc. 1).

Często w życiu codziennym nie uświada
miamy sobie, jak bardzo istotny i konieczny 
jest dotyk dla naszego prawidłowego funk
cjonowania. niekiedy intuicyjnie poszuku

Ryc. 1. Wzrost hormonu nerwowego  
czynnika wzrostu (NGF – nerve growth factor)
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jemy kontaktu fizycznego z drugą osobą, 
wiąże się to z naszą empatią, gdy chcemy 
kogoś pocieszyć, gdy ten odczuwa fizyczne 
dolegliwości. badania naukowe wykazały, 
że dotyk to nie tylko doznanie przyjemności, 
ale że jest on nam po prostu niezbędny do 
życia i dobrego samopoczucia fizycznego 
i psychicznego. dotyk najbliższej osoby gwa
rantuje zaspokojenie fundamentalnej po
trzeby od chwili narodzin aż do śmierci – 
potrzeby miłości i bezpieczeństwa (Meaney 
i wsp. 1988, 1991). odgrywa nieocenioną rolę 
w medycynie – łagodzi depresje i lęki, a także 
działa bardzo pozytywnie w sytuacji, gdy na
leży uśmierzyć ból (Moseley i wsp. 2008).

W okresie wczesnodziecięcym dotyk jest 
podstawowym środkiem komunikacji z ota
czającym światem, a to, w jaki sposób ro
dzice dotykają i trzymają dziecko oraz jak 
często to czynią, wpływa na samopoczucie 
i zdrowie małego człowieka. na podstawie 
przeprowadzonych obserwacji wykazano, 
że dzieci pozbawione fizycznego kontaktu 
zazwyczaj są bardziej niespokojne i nerwo
we (Aliabadi i Askary 2013). Mimo że wszyscy 
rodzice dotykają i obejmują swoje dzieci, 
wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, jak duże 
to ma znacznie, a jeszcze mniej decyduje się 
na stosowanie masażu jako formy nauki ję
zyka werbalnego. dotyk jest bezcennym da
rem dla człowieczeństwa, bowiem stwarza 
możliwość jego dawania i odbierania.

dotyk spełnia zatem wiele funkcji w życiu 
człowieka, ochraniając go, informując o uło
żeniu ciała (kształtowaniu schematu ciała), 
regulując praksję, wspomagając percepcję 
wzrokową (weryfikacja informacji), rozwijając 
umiejętności manualne, ale również oddzia
łując silnie na sferę emocjonalną (poczucie 
bezpieczeństwa, dojrzałość społeczną).

Stymulacja taktylna to celowe działanie 
z wykorzystaniem zmysłu dotyku, aby zwięk
szyć efekty kompensujące niedobory w roz
woju człowieka. Stymulacja taktylna (ST) to 
dostarczanie bodźców dotykowych przez 
skórę (Masgutowa 2004). jest ona realizo
wana przez układ dotykowy w celu zwięk
szenia wrażliwości mięśni na rozciąganie 
i wykorzystania stymulacji czuciowej do akty
wacji odpowiedzi motorycznej (Szmigiel 2001).
Działania taktylne + ćwiczenia fizyczne 
= rozwój mózgu

Pośrednim efektem stymulacji taktylnej 
jest jej wpływ na układ hormonalny, a w efek
cie regulacja procesami dojrzewania różnych 
struktur organizmu i jego funkcji. Ćwicze
nia fizyczne wzmacniane wrażeniami doty
kowymi stymulują powstawanie czynników 
wzrostu neuronów – polipeptydu nerwowego 
czynnika wzrostu nGF i neurotrofiny bdnF 
(neeper i wsp. 1995)1. bdnF jest neurotro
powym czynnikiem pochodzenia mózgowe
go, który reguluje wzrost i zróżnicowanie 
neuronów w każdym okresie życia, to „nawóz 
mózgu”, a jego synteza rośnie pod wpływem 
ćwiczeń fizycznych (Widenfalk i wsp. 1999). 
Wskazane obiektywne czynniki (nGF i bdnF) 
wygenerowane jako efekt stymulacji tak
tylnej i zadań ruchowych są znaczące dla 
zmian dokonujących się w naszym mózgu 
(ryc. 2). Ta zdolność do zmian określana 
jest neuroplastycznością mózgu i jest odpo
wiedzią na stymulację ukierunkowaną ze stro
ny aparatu ruchowego i zmysłowego (Soares 
i wsp. 1999). Plastyczność mózgu to możli
wość trwałych przekształceń funkcjonalnych 
pod wpływem określonych bodźców lub ich 
kombinacji (eksteroreceptory, mechanorecep
tory, termoreceptory, telereceptory). uważa 
się, że efektem plastyczności mózgu jest ucze
nie się (plastyczność pamięciowa), integra
cja zmysłów i ich wpływ na rozwój mózgu 
(plastyczność rozwojowa) i efekty naprawcze 
po uszkodzeniu mózgu (plastyczność kom
pensacyjna) (kossuth 2006).

Procesy plastyczności mózgu dokonują 
się przez całe życie, a wywołać je możemy 
dzięki ukierunkowanej stymulacji poprzez 
ćwiczenia fizyczne, muzykę i taniec, masaż, 
akupresurę i akupunkturę, dzięki tworzo
nym relacjom interpersonalnym w wyniku 
kontaktu dotykowego, stabilności emocjonal
nej, właściwemu odżywianiu, regularnemu 
snowi, suplementom, medytacji neurofeed
backiem i kinezjologii edukacyjnej (gimnas
tyce mózgu).

1 Pierwsza praca, w której wykazano, że ćwi
czenia fizyczne są istotnym czynnikiem pośred
niczącym w korzystnym działaniu na mózg. 
Stymulacja ukierunkowana w postaci ćwiczeń 
fizycznych zwiększyła poziom bdnF i mRnA 
w hipokampie kory u szczurów.
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Synapsy i neurony tworzą się więc zawsze 
szybciej, gdy uczymy się nowych rzeczy za
równo w sferze intelektualnej, jak i fizycznej, 
a także gdy jesteśmy aktywni ruchowo lub 
gdy angażujemy się emocjonalnie, „przeży
wając coś ciekawego” (Widenfalk i wsp. 1999).

WybRAne MeTody uSPRAWniAniA 
RuCHoWeGo A STyMulACjA  

TAkTylnA

W procesie kompensacyjnego oddziaływania 
zadania ruchowe połączone ze stymulacją 
taktylną to mogą być łatwe i przyjemne 
ćwiczenia. Równocześnie ich celem będzie 
dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców 
sensorycznych, eksteroreceptywnych, pro
prioceptywnych i kinestetycznych w taki 
sposób, by wywołać reakcje adaptacyjne. za
dania ruchowe połączone z kreowaniem świa
domego dotyku należy wykorzystywać w pro
cesie edukacji i reedukacji dzieci, młodzieży 
i dorosłych obciążonych deficytami, deprywa
cjami sensorycznymi, dysfunkcjami, takimi 
jak: autyzm, nadpobudliwość psychoruchowa 
(AdHd), lęki, fobie, zachowania agresywne, 
zaburzenia mowy, trudności w nauce, opóź
nienia w rozwoju umysłowym, mózgowe po
rażenie dziecięce.

Wśród znanych i coraz powszechniej sto
sowanych metod usprawniania ruchowego 
w obszarze nauk o kulturze fizycznej, w któ
rych dotyk może stanowić jeden z elementów 
potęgujących kompensacyjną funkcję wspo
magania rozwoju, należy wyróżnić:

– programy wczesnej stymulacji (terapia 
ustnotwarzowa CastilloMoralesa, program 
Montessori, metoda dobrego startu bogda
nowicz),

– metody wykorzystujące ruch we wczes
nym wspomaganiu (metoda dennisona, me

toda Sherborne, metoda knillów, masaż Shan
tali, hipoterapia),

– metody wspomagające rozwój spraw
ności manualnej, koordynacji wzrokowo
ruchowej, poczucia rytmu (Metoda orfa, 
Metoda labana, metoda integracji senso
rycznej Si).

Aby można było mówić o wzmacniającej 
funkcji stymulacji taktylnej podczas pracy 
wskazanymi metodami, należałoby uwzględ
nić sposób ich przeprowadzenia ze szczegól
nym akcentem na tworzenie świadomości 
dotyku. każda z wymienionych metod za
wiera w swej koncepcji w większym lub 
mniejszym stopniu kontakt fizyczny, czyli 
potencjalną zdolność działania na organizm 
poprzez eksteroreceptory i interoreceptory, 
podczas pełnej aktywacji proprioreceptorów. 
To, co może uczynić nauczyciel–terapeuta 
w czasie pracy z wykorzystaniem tych metod, 
to eksponowanie kreowania świadomości 
dotyku poprzez informację werbalną i wi
zualną. jest to zależne przede wszystkim od 
jego postawy i zaangażowania w proces re
edukacji i edukacji oraz od sposobu realizacji 
zadań. konieczna jest informacja słowna ze 
strony nauczyciela–terapeuty, pobudzająca 
i wzmacniająca emocjonalnie uczestnika te
rapii, aktywizująca jego sferę wolicjonalną 
i intelektualną w poszukiwaniu i identyfi
kowaniu doznań cielesnych w toku realizacji 
zadania ruchowego. Wskazywanie i nazy
wanie tych doznań przez uczestnika, połą
czone z werbalną i wizualną identyfikacją 
swoich zróżnicowanych emocji od czucia 
przyjemności do granicy bólu w czasie wyko
nywania zadań, wydaje się, że może wspierać 
efektywność metody. zwerbalizowana spon
taniczność ujawniania emocji, które two
rzone są dzięki bodźcowanym eksterorecep
torom, interoreceptorom i proprioreceptorom 
może wzmacniać proces usprawniania ru
chowego. Wsparciem dla takiej tezy są ba
dania eksperymentalne prowadzone przez 
neurobiologów i neurofizjologów, które wska
zują na plastyczność kory czuciowej. oznacza 
to, że powtarzalne długotrwałe treningi wizu
alne, czuciowe i ruchowe uczą somatosen
soryczne neurony reagować na bodźce wzro
kowe, które związane są ze sferą czuciową. 
Podczas wykonywania zadania ruchowego 
komórki nerwowe są aktywowane na zasadzie 

Ryc. 2. Aktywizacja ośrodka kontroli 
sensoryczno-ruchowej
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sprzężenia zwrotnego od tylnej kory ciemie
niowej, gdzie informacje wizualne są prze
twarzane. Wykazano, że modulacja aktyw
ności w korze somatosensorycznej, poprzez 
multisensoryczną stymulację, jak też aktyw
ność ruchową, powoduje istotne zmiany w 
naszych doświadczeniach dotyku (blake
more i wsp. 2005). Wydaje się, że te zmiany 
mogą być również związane ze sposobem 
postrzegania schematu swojego ciała (Schaefer 
i wsp. 2008). obszary mózgu, w szczególności 
związane z przetwarzaniem przestrzennych 
informacji motorycznych, wydają się za
angażowane w świadomą percepcję dotyku 
(które działają od Si na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego) (Gallace i Spence 2008). na tym 
tle i badań własnych Gallace i Spence suge
rują również, że łączność między obszarami 
mózgu i multisensorycznymi strukturami 
nerwowymi odgrywa kluczową rolę w two
rzeniu świadomości informacji czuciowej. 
obserwacje te podkreślają znaczenie kory 
mózgowej i jej somatosensorycznej plas
tyczności dla kształtowania świadomości 
bodźców dotykowych i odwrotnie (zhou 
i Fuster 1997).

PodSuMoWAnie
 
na podstawie wyników badań prowadzo
nych w ciągu ostatnich dwóch dekad nad 
funkcjonowaniem mózgu można stwier
dzić, że jego plastyczność funkcjonalna nie 
jest właściwością ograniczoną wyłącznie do 
rozwijającego się mózgu. badania dowodzą, 
że również w wieku starszym (po 14. roku 
życia), ale i dorosłym można wywoływać re
organizacje topografii kory. Ponadto niepra
widłowości zarówno czuciowe, jak i ruchowe 
nie zawsze są powiązane z trwałym kalectwem. 
ingerencja w postaci treningu aktywizującego 
sferę ruchowoczuciową może być skutecznym 
sposobem usprawniania ruchowego, intelek
tualnego i emocjonalnego w każdym wieku. 
W celu uzyskania maksymalnych efektów 
usprawniających w prowadzeniu każdych 
zajęć ruchowych ze świadomym kreowa
niem czucia dotyku ważna jest ich właści
wa organizacja i dobór środków. Połączenie 
wykorzystania aktów ruchowych ze stymu
lacją taktylną możliwe jest poprzez:

– ćwiczenia kształtujące, ale koniecznie 
w parach (metody proaktywne),

– zabawy i gry ruchowe z elementami 
współdziałania i tworzenia (metody proak
tywne i kreatywne),

– ćwiczenia i zabawy z mocowaniem się,
– taniec z elementem kontaktu fizycz

nego z partnerem,
– ćwiczenia korekcyjnokompensacyjne 

z wykorzystaniem biofeedbacku,
– modelowanie ruchu na ćwiczącym,
– kreowanie związków interpersonalnych 

opartych na wzajemnym pobudzaniu ekstero
receptorów.

Wydaje się, że zasadne jest popularyzo
wanie idei kreowania świadomego dotyku 
i identyfikacji emocji z nim związanych w 
czasie wykonywania zadań ruchowych, 
usprawniających, z poszanowaniem auto
nomii i tworzeniem pozytywnych emocji. 
nasz mózg dzięki temu będzie lepiej funkcjo
nował, bowiem gdy brakuje dotyku, zmniej
sza się stymulacja kory mózgowej, rośnie na
pięcie mięśniowe, impulsywność, poczucie 
izolacji, może pojawiać się agresja. na tle tych 
rozważań wydaje się zasadne zalecenie, aby 
każdy człowiek niezależnie od wieku w ciągu 
jednego dnia odczuł dotyk co najmniej trzy
dziestokrotnie!
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