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,,Actul motor stă la baza organizării cunoașterii și învățării, 

determinând, într-o proporție considerabilă organizarea mintală 

a persoanei.”  C. Păunescu 

În dezvoltarea ontogenetică a copilului conduita verbală se îmbogățește permanent. 

Dezvoltarea limbajului și a comunicării are un rol central în conturarea 

personalității.Achiziționarea deprinderilor de vorbire, de comunicare este facilitată de  

îmbunătățirea deprinderilor motorii, în special de consolidarea motricității fine. 

Motricitatea include mișcarea în toată complexitatea ei. Activitatea motorie, voluntară 

sau involuntară, este coordonată de  structuri ale sistemului nervos central, iar actul complex 

prin care sunt îmbinate forțele motrice cu cele psihice în realizarea activității reprezintă 

psihomotricitatea. 

Psihomotricitatea denumește orice acțiune motorie, fie ea atitudine sau model 

comportamental care se află sub influența proceselor psihice, iar cele două laturi ale 

sale(motorie și psihică), nu pot fi separate, însă subsumează aspecte legate de funcțiile 

senzoriale, perceptive, motorii și intelectuale, de recepția informațiilor și efectuarea actului 

răspuns. 

Studiul psihomotricității are un rol determinant în organizarea procesului instructiv-

educativ-recuperator pentru toate vârstele. În general, handicapul de intelect implică lipsa 

bagajului psihologic al primei copilării, ceea ce  necesită ca prin educație să se reia și să se 

completeze cunoștințele ce vizează mecanismele motorii și psihomotorii care constituie baza 

pentru toate mecanismele mentale, pregătind formele de activitate intelectuală superioară. 

Dezvoltarea psihomotrică la copil evoluează progresiv, în strânsă legătură cu 

maturizarea  neuromotrică și cu formarea educațională. 

Orice situație din viața unui copil  determină realizarea mai multor mișcări voluntare și 

involuntare (comunicarea verbală și nonverbală) astfel copilul exprimându-și emoțiile, trăirile 

și sentimentele simțite în acel moment. Reușita copilului în activitățile cotidiene este 

determinată de nivelul dezvoltării limbajului și a comunicării, dar și de cel al dezvoltării 

psihomotricității. 

Capacitatea de a vorbi și stăpânirea limbajului sunt strâns legate de motricitate și 

gândire. Dezvoltarea limbajului copilului este determinată de mai mulți factori, iar cel mai 

important este psihomotricitatea,care integrează acțiunea motorie în dezvoltarea proceselor și 

a funcțiilor psihice. 

Jocul,ca activitate dominantă a copilăriei, asigură și stimulează dezvoltarea și 

coordonarea mișcărilor, precum și dezvoltarea vorbirii  și a comunicării. Acesta influențează 

și contribuie la dezvoltarea psihofizică a copilului. 

Exercițiile pentru dezvoltarea motricității sunt extrem de valoroase pentru stimularea 

dezvoltării vorbirii, a socializării copiilor, pentru prevenirea apariției tulburărilor de limbaj și 

de comunicare precum și pentru remedierea acestora. 

Acestea pot fi structurate și aplicate în activitățile logopedice și în cele de dezvoltare a 

limbajului și a comunicării, ele oferind oportunități de dezvoltare psihofizică și emoțională 



tuturor copiilor în procesul de stăpânire a mișcării, de cunoaștere a mediului de viață și de 

învățare. 

La debutul școlarității, în structura operațională a copilului se produce un salt calitativ. 

Acest salt permite copilului medierea, evoluția și dezvoltarea limbajului oral și scris. Ca 

formă simbolică a limbajului oral scrierea necesită asocierea  și îmbinarea factorilor 

lingvistici cu forțele motrice și cu cele psihice. Dobândirea scrierii necesită un anumit grad de 

dezvoltare a motricității și a psihomotricității. 

Educând  motricitatea i se oferă copilului gestul, mișcarea, echilibrul fizic si mental. 

Relația cu mediul înconjurător,  manipularea obiectelor în joc îi dau copilului posibilitatea de 

a percepe spațiul în raport cu propriul corp. 

Dezvoltarea psihomotorie presupune realizarea praxiilor și dezvoltarea mintală. Pentru 

realizarea actului grafic este necesară achiziția unor abilități  și cunoștințe în dezvoltarea 

praxiilor, în folosirea gesturilor coordonate,  executarea exercițiilor  de orientare și structurare 

spațio-temporale. 

Învățarea scrisului necesită și formarea deprinderii de mânuire a instrumentului de 

scris  de care depinde executarea semnelor grafice. 

Astfel că, în procesul educațional al elevului cu cerințe educaționale speciale o foarte  

mare importanță o are educarea psihomotricității, având în vedere faptul că deficiența mintală 

este asociată  în general cu deficiența motrică. 

Psihomotricitatea  pe lângă activitatea motorie  implică și manifestări ale funcțiilor  

perceptive și intelectuale. 

 

 

PSIHOMOTRICITATEA include: 

 Motricitateagenerală: 

- mobilitatea capului și a gâtului, 

- mobilitatea membrelor superioare 

- mobilitatea membrelor inferioare 

             Motricitatea fină; 

  Schema corporală; 

  Lateralitatea; 

Structuri perceptiv-motrice:-culoare; 

-formă și mărime; 

-spațiu; 

-timp. 

 

 

Coordonarea oculo-motorie se poate realiza prin: 

-plimbarea degetului, a creionului sau a altor obiecte pe un traseu dat; 

  
- înșirarea de mărgele,  obiecte pe ață sau sfoară; 

            



- colorarea unui desen; 

 

 

 

 

 

 

   

- conturarea după șablon; 

             
- așezarea pionilor pe tăblița cu găurele; 

             
- stimulare polisenzorială. 

 
 

 

Activitățile de decupaj – lipire vizează: 

- atenția concentrată; 

- coordonarea oculo-manuală; 

- arcul oculo-motor; 

- dexteritatea manuală. 

        
 

 

 

Activitățile de urmărire a unui traseu punctat implică: 

- dezvoltarea abilităților grafo- motrice; 

- dezvoltarea actului oculo-motor; 

- dezvoltarea coordonării oculo-manuale; 

- dezvoltarea atenției concentrate. 

 



Activitățile de imitație grafică duc la: 

- dezvoltarea abilităților perceptive; 

- atenția concentrată; 

- coordonarea oculo-manuală. 

      

 
 

„Schema corporală este elementul indispensabil în formarea personalității 

copilului”- Henri Wallon 

Formarea schemei corporale  se realizează în următoarele etape: 

1. Cunoașterea schemei corporale proprii; 

2. Cunoașterea schemei corporale a altei persoane; 

3. Situarea obiectelor din mediul înconjurător în raport cu propriul corp; 

4. Orientarea în spațiu în funcție de elementele de mediu. 

 

 
 

Tulburări de însușire a schemei corporale și consecințele acestora în actul 

educațional: 

Întârzieri simple- în formarea noțiunilor de schemă corporală; 

Incapacitatea de a denumi părțile corpului; 

Agnozia digitală- incapacitatea de a distinge, a arăta sau denumi diferite degete de la 

mâna personală sau a partenerului; 

Dificultăți în realizarea activității ce necesită abilități manuale; 

Acalculie- incapacitatea de a lucra cu simboluri; 

Dislexie-disgrafie- confuzii în procesul citirii și al scrierii literelor, silabelor, 

cuvintelor. 

           



 

Tulburări de lateralitate 

Acestea sunt determinate de: 

- contrarierea lateralității; 

- încercarea de a reeduca stângăcia; 

- lateralizare forțată în cazul unei lateralități nedefinite. 

            

                        
 

Structura perceptiv-motrică de culoare 

Formarea structurilor perceptiv-motrice de culoare  contribuie la : 

- dezvoltarea percepției vizuale; 

- dezvoltarea  atenției  concentrate; 

- dezvoltarea capacității de imitare; 

- dezvoltarea simțului de observație și a  abilităților de comparare; 

- dezvoltarea gândirii algoritmice. 

 

                    
 

Structura perceptiv-motrică de formă și mărime 

Formarea structurilor perceptiv-motrice de formă și mărime determină: 

- dezvoltarea percepției vizuale; 

- dezvoltarea atenției ; 

- dezvoltarea simțului de observație; 

- dezvoltarea gândirii algoritmice; 

- discriminarea  formelor și culorilor. 

 



       
 

Structura perceptiv-motrică de spațiu 

Spațiul  este una dintre formele de bază ale materiei în mișcare. Spațiul este perceput în plan 

mintal ca urmare a sesizării pozițiilor, direcțiilor, deplasărilor. 

     
 

        
 

Structura perceptiv-motrică de timp 

Timpul,  alături de spațiu constituie una dintre formele de bază ale materiei în mișcare. 

Tulburările de structurare spațio-temporală constau în: 

-ignorarea de către copil a termenilor spațiali și temporali; 

-perceperea greșită de către copil a pozițiilor, duratei, succesiunii; 

-perceperea corectă a spațiului și timpului de către copil dar orientare greșită; 

-copilul se orientează corect dar nu are memoria spațiului și timpului. 

 

       
 

 

Lexie și grafie. 

 

              

               
 



               
 

Exercițiile și jocurile de stimulare a psihomotricității și a comunicării verbale și 

nonverbale creează condiții optime pentru organizarea activităților logopedice și a celor de 

dezvoltare a limbajului și a comunicării într-o manieră atractivă, interactivă și flexibilă, 

copilul fiind partener activ. 

Frecvența dificultăților  psihomotorii este mai mare la copiii deficienți mintal, poate 

datorită unei etiologii comune. Alegând această temă, am avut ca scop, prezentarea atât a 

informațiilor teoretice din literatura de specialitate, cât și a unor metode practice de educare a 

psihomotricității și de dezvoltare a limbajului la copilul deficient mintal. 
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