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În terapia grafomotrică pe lângă dezvoltarea motricităţii generale a mâinii dominante este 

inclusă şi terapia referitoare la integrarea senzorio-motorie care urmăreşte cunoaşterea şi 

reprezentarea schemei corporale şi lateralitatea. 

A cunoaşte schema corporală înseamnă: 

 A cunoaşte (denumi) schema corporală proprie; 

 A cunoaşte schema corporală a partenerului; 

 A situa corect obiectele în spaţiu în raport cu propriul său corp sau cu alte obiecte; 

 A se orienta în spaţiu. 

     Orice perturbare în schema corporală conduce la deficite în relaţia subiect-mediul 

înconjurător şi se manifestă atât pe planul motricităţii, al percepţiei cât şi al relaţiilor cu cei din jur. 

   În planul percepţiei apar deficite de organizare, orientare şi structurare spaţio-temporală, 

care au repercusiuni în învăţarea actului lexic, grafic şi calcul. 

Explicaţia multor fenomene disgrafice, ca de exemplu: confuzia între litere simetrice prin 

inversiunea stânga-dreapta d-b, p-q; confuzia prin inversiunea sus jos d-p, u-n; scrierea în oglindă 

adică inversiunea literelor la nivelul consoanelor sau silabelor la-al, cal-lac, etc.; îşi are originea în 

perturbările care apar în procesul de recunoaştere al schemei corporale.Existenţa acestor tulburări 

disgrafice ca urmare a tulburărilor ce apar în procesul de recunoaştere a schemei corporale a 

determinat pe numeroşi cercetători ca: Jadoulle A. (1967), Bourcier Arlette (1971), Schoning Fr. 

(1975), Lagrange (1974), să elaboreze planuri şi programe care sunt extrem de utile în procesul 

corectării disgrafiei de evoluţie, caracterizată prin frecvenţa de omisiuni, substituiri, confuzii, 

inversiuni. 

  C. Păunescu ( pag. 113) prezintă sintetic un plan terapeutic axat pe patru coordonate: 

 Recunoaşterea şi denumirea diferitelor părti ale propriului corp; 

 Recunoaşterea şi denumirea diferitelor părţi ale corpului partenerului; 

 Situarea corectă a obiectelor în spaţiu în raport cu propriul corp sau a obiectelor între ele; 

 Achiziţia vocabularului. 



Cele patru coordonate prezentate mai sus pot fi desfăşurate astfel: 

1.Recunoaşterea şi denumirea diferitelor părţi ale propriului corp, ceea ce reclamă următoarele 

acţiuni: 

 Să arate mâna ( piciorul, ochiul, urechea) dreapta, stânga, din poziţia în picioare, culcat, cu 

ochii deschişi, cu schimbarea poziţiei corpului copilului în raport cu terapeutul; 

 Să denumească diferite segmente ale corpului (mână, picior, ureche, ochi) indicate; 

 Să arate după comanda verbală degetele în ordinea: mare, mic, arătător, mijlociu; 

 Să arate la comandă verbală partea dreaptă sau stângă a corpului; 

 Să denumească partea corpului care i se indică; 

 Să reacţioneze corect la comenzile: unde se găseşte mâna (ochiul, urechea, piciorul) dreaptă 

sau stângă; să ridice mâna (piciorul) dreaptă sau stângă; să atingă un obiect cu mâna dreaptă 

(stângă); să ridice mâna dreaptă şi piciorul stâng sau invers; să atingă cu mâna dreaptă 

ochiul stâng sau drept şi invers; 

 Să execute mici scenarii: de exemplu “Salutul” (dă mâna dreaptă), “Îmbrăcatul” ( 

succesiunea etapelor, de exemplu în îmbrăcarea hainei sau pantalonului). 

Pentru atractivitate, aceste excepţii pot fi intercalate cu jocuri de mişcare şi cântec cum ar fi: 

 

     Mişcăm degeţelele,                                            Eu îmi duc pumnii în sus                                                                 

     Batem , batem palmele.                                     Şi apoi îi las în jos. 

     Ochişorii închidem,                                           Fac aşa că sunt cuminte 

     Pumnişorii iî strângem.                                     Şi cresc mare şi voios. 

     Ne întindem braţele 

     Şi mişcăm picioarele. 

 

                        

                                                               Unu-doi! 

                                                               Înainte şi-n apoi. 

                                                               Batem cu palmele mici 

                                                               Le cobori şi le ridici. 

 

2.Recunoaşterea şi denumirea diferitelor părti ale corpului partenerului reclamă următoarele 

activităţi: 

 Să arate mâna (piciorul, ochiul, urechea) dreaptă sau stângă a partenerului aşezat faţă în faţă; 



 Să denumească diferite segmente ale corpului partenerului indicate de terapeut; 

 Să arate partea dreaptă sau stângă a corpului partenerului; 

 Să denumească partea corpului partenerului care i se arată; 

 Să recunoască părţile corpului care lipsesc dintr-o imagine a unei personae (jocul “Spune ce 

lipseşte ?”); 

 Să indice şi să denumească diversele segmente ale corpului pe, manechine, aşezate în 

diferite poziţii: faţă , spate, profil; 

 Să asambleze un manechin descompus în părţile componente, verbalizând acţiunea de 

reconstituire; 

 Să deseneze diverse părţi ale corpului uman: ochi, buze, nas, degete pe un contur al unui 

copil realizat pe carton mare; 

 Să asambleze părţile componente ale corpului uman, rezultate din decuparea acestora dintr-

un desen aplicat pe o foaie de placaj ( joc tip “puzzle”); 

 Imitarea gesturilor făcute “Priveşte bine şi fă ca mine !” ( copilul imită gestul şi verbalizează 

acţiunea, ex: Pun mâna dreaptă pe cap.); 

 Executarea de gesturi pe bază de comandă verbală (“Mimica”), ex: tai cu foarfeca, te 

piepteni, răsuceşti cheia în broască, te speli pe dinţi, ciocăneşti la uşa, arunci o minge, etc.; 

  3.Pentru recunoaşterea şi denumirea diferitelor poziţii ale obiectelor în raport cu subiectul sau între 

ele, sau ale corpului propriu faţă de obiectele din mediul înconjurător, se poate folosi următorul 

complex de exerciţii: 

 Se precizează aşezarea spaţială a obiectelor cu schema corporală proprie; 

 Din poziţia culcat, copilul să plaseze obiecte la stânga sau la dreapta sa (acelaşi lucru din 

stand vertical); 

 Să plaseze obiecte în diverse poziţii spaţiale în raport cu ele însele, după schema: A la 

dreapta lui B , B la stânga lui A, A la stânga lui B care este la dreapta lui C, etc; 

 Să recunoască dreapta-stânga pe şiruri de obiecte (carte-caiet-liniar) sau pe şiruri de numere 

(1-2-3), sau litere (A-B-C); 

 Să relateze oral poziţia pe care o ocupă obiectele în raport cu propriul corp şi în relaţiile 

dintre ele; 

 Să determine poziţia spaţială a unor obiecte sau persoane dintr-o imagine relativ complexă, 

ex:două pasări zboară deasupra copacului, în spatele copacului este o casă, la dreapta ei este 

o maşină; 

 Să reacţioneze contrar unor gesturi indicate (ridicarea mâinii, piciorului, etc.); 



 Să se plaseze cu faţa la tablă, cu spatele la perete, langă un scaun, etc.; 

 Să execute mişcări în direcţii diferite: un pas înainte, un pas înapoi, la dreapta, la stânga, 

etc.: 

 Exerciţii de recunoaştere a schemei corporale cu schimbarea permanentă a poziţiei corpului 

faţă de anumite repere sau de schimbare a poziţiei reperului faţă de corpul copilului, care 

rămâne în aceeaşi poziţie; 

 Să parcurgă anumite trasee dictate cu precizarea poziţiei corpului faţă de anumite repere sau 

a reperelor faţă de corpul copilului; 

 Parcurgerea de trasee fixe cu obligaţia copilului de a verbaliza poziţia corpului sau a 

reperelor, unul faţă de altul ( ex.: scaunul este la stânga mea. În partea dreaptă este uşa.) 

 4. În actul grafic este implicată şi lateralitatea. Tulburările de lateralitate cuprinse sub denumirea 

generică de dislateralitate (stângăcie, stângăcie contrariată, lateralitatea încrucişată) conduc la 

numeroase perturbări în învăţarea scrisului. Disgrafia de evoluţie sau cea motorie este în multe 

cazuri urmarea acestor tulburări. Dacă procesul de lateralizare este indecis sau uşor înclinat spre 

stângăcie , Schoning Fr. indică accelerarea procesului de lateralizare, dar în condiţiile unei stângăcii 

nete, clare, aceasta nu trebuie contrariată, indiferent de mijloace: educaţie, constrângere, 

etc..Prezenţa stângăciei duce însă la dezordine motorie, “scris în oglindă”, ceea ce ridică 

profesorului probleme în activitatea de învăţare. Privită sub unghiul reeducării disgrafiei Schoning 

propune un complex terapeutic compus din următoarele activităţi ( 4, pag. 66): 

 Trasarea de cercuri cu mâna dominantă, apoi cu cea opusă, în sensul de mers al acelor de 

ceasornic şi invers; 

 Trasarea de cercuri, simultan cu mâna dreaptă şi cu cea stângă; 

 Trasarea cercurilor cu buretele; 

 Trasarea cercurilor cu modificarea dimensiunilor acestora ( din ce în ce mai mici), apoi a 

direcţiei de rotaţie; 

 Trasarea unui semicerc cu mâna dreaptă, apoi trasarea în continuare cu mâna stângă; 

 Trasarea de figuri geometrice: pătrat, dreptunghi, triunghi , romb. 

     Din punct de vedere psihomotor, copilul care începe să scrie trebuie să aibă o pregătire 

prealabilă, să dea dovadă de o oarecare dibăcie a mişcărilor, o autonomie a gesturilor, să fie capabil 

de coordonare motorie. Tulburările de psihomotricitate conduc la numeroase şi grave dificultăţi în 

realizarea actului grafic. 



,, Copilul care începe să scrie fără o pregătire prealabilă, prezintă asemenea contracţii 

musculare- adesea generalizate şi face asemenea eforturi, încât lasă mai degrabă impresia că vrea să 

străpungă hârtia decât că are intenţia să scrie lin primele sale litere”(1, pag.49). 
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