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Zaburzenia sfery ruchu najczęściej 
spotykane u dzieci z FAS / FASD

Nieprawidłowości motoryki dużej i małej

Zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów

Dysfunkcje sensoryczne o charakterze nad-

lub obniżonej wrażliwości zmysłów

Zespół nadruchliwości i zaburzenia koncentracji 
uwagi



Opóźnienie rozwoju psychoruchowego z lub bez 
zaburzeń napięcia mięśni u niemowląt i małych 
dzieci.

Trudności z wykonywaniem ruchów precyzyjnych: 
chwytu, ruchów naprzemiennych, oceną siły 
uchwytu i odległości od chwytanego przedmiotu, 
ale też od przeszkód.

Obniżona wydolność fizyczna często połączona 

z mikrosomią.

Nieprawidłowości motoryki dużej
i małej u dzieci z FAS/FASD



Metody rehabilitacji
stosowane w terapii dzieci 

z opóźnionym rozwojem psycho-
ruchowym

Terapia metodą Bobath-NDT połączona 

z innymi elementami terapii rehabilitacyjnej 

jak ćwiczenia wspomagane, czynno-bierne, pionizacja 

i lokomocja, masaż suchy i inne.

U dzieci starszych także terapia metodą PNF i SI









Trudność z wykonywaniem ruchów 
precyzyjnych-metody rehabilitacji
Ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane 
zwłaszcza przy zaburzeniach napięcia mięśni, 
systematyczna terapia manualna z 
wykorzystaniem zabawek edukacyjnych;

Masaż suchy rąk i przedramion;
Elektrostymulacja mięśni lub tonoliza;
Kąpiel wirowa kończyn;
Gry i zabawy zręcznościowe;
Terapia zajęciowa np. hortiterapia, zajęcia 
plastyczne;













Obniżona wydolność fizyczna-metody 
rehabilitacji

Ćwiczenia wolne i z oporem;

Trening na bieżni i cykloergometrze;

Uprawianie sportu np. pływanie, sztuki walki, 
taniec i inne w zależności od zainteresowań 
dziecka. 

Hipoterapia 







Zaburzenia  równowagi i koordynacji 
ruchów- metody rehabilitacji

Ćwiczenia w pozycji siedzącej i stojącej,  
zmienne obciążanie kończyn,terapia metodą 
Bobath-NDT, PNF, SI;  

Ćwiczenia na platformach balansujących;

Gry  i zabawy zręcznościowe np. łapanie piłki, 
skakanie przez skakankę;

Jazda na rowerze;













Dysfunkcje sensoryczne

W przypadku nadwrażliwości na bodźce słuchowe, 
węchowe, smakowe, przeczulicy dotykowej, 
zalecamy:

unikanie sytuacji z wysoką ekspozycja na hałas, ostre     
zapachy i stosowanie lekki ubrań i okryć, delikatnego     
dotyku, a następnie stopniowo przyzwyczajamy              
dziecko poprzez masaż suchy lub kąpiel wirową.



Dysfunkcje sensoryczne c.d.

W przypadku obniżonej wrażliwości na czucie dotyku, 
temperatury, podwyższonego progu bólowego, 
nadruchliwości i zaburzeń o typie obniżonej wrażliwości 
przedsionkowej (np. potrzeba częstej zmiany pozycji ciała) 
zalecamy:
- wzmożony nadzór na dzieckiem, które może się oparzyć 

lub zranić nie czując zagrożenia, ale może też zostać 
oparzone np. podczas zabiegów fizykoterapeutycznych, 
ponieważ nie będzie sygnalizowało dyskomfortu 
- zachęcanie dziecka do zajęć, które wymagają koncentracji 

uwagi i jednocześnie sprzyjają relaksacji np. słuchanie lub 
czytanie książek, wypełnianie kolorowanek itp. 



Zespół nadruchliwości i trudności 
z koncentracją uwagi

W okresie niemowlęcym zalecamy częste rozmowy 

z dzieckiem, nakłanianie do koncentracji wzroku twarzy 
opiekuna lub zabawce   

Małym dzieciom w początkowej fazie leczenia zalecamy 
zajęcia ruchowe intensywne, ale wykonywane 

w krótkim czasie, który stopniowo wydłużamy, często 
zmieniamy rodzaj wykonywanych ćwiczeń

Dzieci starsze chętnie uprawiają sport, ale też łatwo 
mogą przekroczyć granice bezpieczeństwa




