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DOSAR

LATERALITATEA

VÂRSTA MENTALĂ DE 6 ANI
RECUNOAŞTEREA PROPRIEI PERSOANE
1). Arată mâna ta dreaptă !
2). Arată mâna ta stângă !
3). Arată ochiul tău drept !

( Reuşeşte 3 din 3).

A). R A P I D I T A T E A
Materiale : o foaie de hârtie împărţită în pătrăţele ( 25 * 18 ) cu latura de 1 cm.
un creion lung, un cronometru.
INSTRUCŢIUNI : Foaia cu pătrăţelele este prezentată copilului în lungimea ei.
„ Ia acest creion! Vezi aceste pătrăţele ? Tu va trebui să tragi câte o linie în fiecare
pătrăţel, cât poţi de repede. Liniile le tragi cum vrei tu, dar să nu faci decât o linie în fiecare pătrăţel. Fii
atent ! ( copilul ia creionul în mână, la alegere ) Ai înţeles bine ? Atunci începe cât poţi de repede, până
când îţi spun : stop! ( Se va repeta de multe ori în cursul probei îndemnul : „ mai repede!”)
Durata : 1 minut.
Se repetă aceeaşi probă cu cealaltă mână. Dacă instrucţiunile nu sunt respectate ( tragerea foarte
precisă a liniilor) se va explica din nou, cerându-se rapiditate şi proba reîncepe).
Se va nota în plus : slaba coordonare motrică, instabilitatea, impulsivitatea, scrupulozitatea,
anxietatea. Se va nota rezultatul acelei mâini care prezintă performanţa mai bună.
CORESPONDENŢA DE VÂRSTĂ :
La 5 ani - 40 de liniuţe. La 6 ani - 57 linii, la 7 ani - 74 liniuţe.
B). L A T E R A L I T A T E A
( Stabilirea dominanţei manuale, oculare şi a piciorului )
a) DOMINANŢA MANUALĂ
Se va cere copilului să mimeze acţiunile de mai jos. El este în picioare, fără nici un obiect în mână.
Instructaj : „ Tu te vei preface că faci ceea ce eu îţi voi cere.”
Se va nota la fiecare item mâna cu care mimează mişcarea respectivă.
1. Cum ciocăneşti la uşă ? Arată-mi !
2. Cum faci cu mâna „ la revedere” când te desparţi de un prieten care pleacă? Arată-mi!
3. Cum îţi deschei nasturii cu o mână ? Arată-mi !
4. Cum tai cu foarfecele ? Arată-mi!
5. Cum îţi piepteni părul ? Arată-mi !
6. Cum bei apă cu paharul ? Arată-mi!
7. Cum arunci o minge ? Arată-mi !
8. Cum răsuceşti cheia în broască ? Arată-mi !
9. Cum te speli pe dinţi ? Arată-mi !
10. Cum faci „sâc” unui prieten ? Arată-mi !
( La această probă examinatorul va arăta el întâi mişcarea : un pumn deasupra celuilalt, schimbând
foarte rapid când o mână, când cealaltă deasupra .)
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Se va nota mâna al cărei pumn se aşează deasupra celeilalte.
NOTAREA :
D – când 9 - 10 probe au fost efectuate cu mâna dreaptă;
d - când 7 – 8 probe au fost efectuate cu mâna dreaptă;
S - când 9 – 10 probe au fost efectuate cu mâna stângă;
s - când 7 – 8 probe au fost efectuate cu mâna stângă.
A - când 5 – 6 probe au fost efectuate cu una din mâini;
D – S - LATERALITATE STABIL DEFINITIVATĂ
d – s - lateralitate parţial definitivată
A - AMBIDEXTRIE ( lateralitate oscilantă, nedefinitivată ).
b).

DOMINANŢA

OCULARĂ

1). Se cere copilului să privească în diferite direcţii ale camerei printr-un orificiu de 1 cm diametru, aflat
în centrul unui carton de 25 / 15 cm.
2). Se cere copilului să privească cât mai departe printr-un tub lung, confecţionat din carton ( de
exemplu, aflat în faţa geamului să se uite la un copac sau la o casă aflată în depărtare.)
3). I se cere să privească pe gaura cheii să vadă dacă se află cheia în broască de partea cealaltă.
NOTAREA : D – dacă toate cele trei încercări sunt efectuate cu ochiul drept.
S - dacă toate cele trei încercări sunt efectuate cu ochiul stâng.
d - dacă numai două încercări sunt efectuate cu ochiul drept.
s – dacă numai două încercări sunt efectuate cu ochiul stâng.
A – când 3 sau 2 încercări sunt efectuate cu ambii ochi deodată sau
- când una este cu ochiul drept, cealaltă probă este efectuată cu ochiul stâng iar a treia
cu ambii ochi.
c) DOMINANŢA PICIORULUI
1) I se va cere copilului să şuteze într-o minge.
2) Se va cere copilului să se urce pe un scăunel.
3) Se va cere să sară într-un picior (şotronul ) pe o anumită distanţă.
NOTAREA :
D – când toate cele trei probe au fost efectuate cu piciorul drept.
S – când toate probele au fost efectuate cu piciorul stâng.
d – când numai două probe sunt efectuate cu piciorul drept.
s – când numai două probe sunt efectuate cu piciorul stâng.
FORMULA

LATERALITĂŢII

D D D – dreptaci complet cu lateralitate stabil definitivată.
S S S - stângaci complet cu lateralitate stabil definitivată.
d d d - dreptaci complet cu lateralitate parţial definitivată.
s s s - stângaci complet cu lateralitate parţial definitivată.
D S D , SDS, SDD, DSS – lateralitate oculo – manuală încrucişată şi stabil definitivată.
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- dsd, ssd, Dss, sDs, sdD etc, - lateralitate oculo – manuală încrucişată şi parţial definitivată ( pentru
mână , ochi , picior. )
-

SSD, DDS – lateralitate oculo – manuală omogenă ( stângaci sau dreptaci atât pentru mână cât şi
pentru ochi) stabil definitivată.
ddD, ssD, ddS, dDs, dDd, dDd, SSd, sSs, ssS – lateralitate omogenă parţial definitivată.

Formula exprimă aşadar, pentru cine este lateralitatea parţial definitivată. De exemplu : dDd – dreptaci
complet cu lateralitate parţial definitivată pentru mână şi picior.

Dificultăţile în învăţarea citit – scrisului la clasa I se datoresc aşa – numitelor tulburări
instrumentale . Termenul de „ instrumental ” a fost introdus în 1963 de Haim şi se referă la
„ ansamblul datelor neuro – biologice care intervin în adaptarea umană la mediul material , prin
intermediul motricităţii şi la mediul uman prin intermediul biologicului.
Instrumentele constituie, după terminologia lui Ajuriaguerra echipamentul neurobiologic de
bază. Lărgind definiţia lui HAIM, KLEES - DELANGE clasifică tulburările de origine
instrumentală în : tulburări perceptive, motorii şi de limbaj, care arată calitatea defectuoasă a
proceselor neuro – fiziologice de care depinde individul pentru a înţelege şi asimila lumea
exterioară.
Principalele tulburări instrumentale sunt:
1. tulburări de percepţie vizuo – spaţială, audio – verbală şi stereo – gnozică.
2. tulburări motorii la nivelul coordonării mişcărilor şi al controlului motor.
3. tulburări perceptiv – motorii de orientare şi tulburări ale structurării spaţio –
temporale.
4. tulburări ale schemei corporale şi tulburări de lateralizare.
5. tulburări de limbaj prin deficienţă perceptivă şi motorie.
Noţiunea de tulburare instrumentală, afirmă Klees – Delange, este din punct de vedere simptomatic,
„ o disfuncţie a uneia sau mai multor aptitudini funcţionale datorată, probabil, dezorganizării
circuitelor cerebrale şi nu unei anomalii senzoriale ( prin atingere specifică sau insuficienţă organică )
sau unei anomalii motrice ( datorată unei boli musculare sau a sistemului nervos).
Persistenţa tulburărilor instrumentale la intrarea în şcoală poate fi urmată de apariţia
dificultăţilor specifice şi persistente în învăţarea citit – scrisului.

