
 

UMIEJĘTNOŚĆ WSKAZYWANIA PALCEM 

   

 

 

 

 

Czym jest wskazywanie palcem i czemu służy?  

  

 Czynność wskazywania palcem, jest gestem manualnym (niewerbalnym), 

służącym do komunikowania się z innymi za pomocą dłoni (a dokładniej palca 

wskazującego). Gest wskazywania palcem związany jest z umiejętnością dzielenia 

wspólnej uwagi, czyli interesowania się tym samym obiektem, czynnością, postacią, 

co druga osoba. (Ty patrzysz na coś. Ja patrzę na to samo. Ty wiesz, że ja obserwuję 

to samo, co ty). Gest ten jest aktem komunikacyjnym, używanym przez dziecko jako 

zaczepkę komunikacyjną (SPÓJRZ!), prośbę (DAJ!), pytanie (CO TO?), odpowiedź na 

pytania innych (GDZIE JEST ...?). Zarówno umiejętność skupiania wspólnej uwagi, jak 

i gest wskazywania, są  istotnymi elementami w procesie porozumiewawczym, i choć 

wpływają na siebie, mogą występować niezależnie. Gest wskazywania może więc 

spełniać rolę interpersonalną, czyli taką "rozmowę" samego z sobą, (dziecko wskazuje 

na obrazki, przedmioty, zabawki, nawet kiedy jest samo (czyt. nie dzieli wspólnej uwagi 

z inną osobą). Z reguły jednak, jest on jednym z istotniejszych interpersonalnych 

umiejętności porozumiewawczych, pojawiających się w początkowych etapach 

poznawczego rozwoju dziecka.  

 

  



Kiedy pojawia się gest wskazywania palcem?   

 

 Umiejętność wskazywania palcem, jest gestem spontanicznym i naturalnym, ale 

uwarunkowany jest odpowiednim rozwojem motorycznym i społecznym dziecka. 

Pojawia się więc dopiero w momencie fizycznej i komunikacyjnej gotowości dziecka 

do wykonywania tego gestu. Wskazywanie palcem pojawia się w okolicach od 9 do 12 

miesiąca życia, kiedy następuje jeden z pierwszych tzw. „milowych skoków” w rozwoju 

poznawczym dziecka. Gest ten poszerza perspektywę komunikacji z innymi, jest więc 

jednym z kluczowych elementów w początkowych etapach rozwoju mowy dziecka. 

Jeżeli dziecko po pierwszym roku życia nie przejawia umiejętności interesowania się, 

tym na co my patrzymy, oraz nie wykonuje prób wskazywania palcem, należy 

skontaktować się z logopedą.  

 

W jaki sposób ćwiczyć gest wskazywania?  

   

 Prezentacja. My rodzice jesteśmy pierwszymi wzorcami do naśladowania. 

Dlatego podstawą przekazywania dziecku nowych umiejętności, jest samemu 

wykonywanie czynności i prezentowanie ich dziecku - możliwie jak najczęstsze 

używanie gestu wskazywania palcem w określonych okolicznościach i z odpowiednim 

komentarzem słownym. Następnym etap jest zachęcanie, motywowanie dziecka do 

samodzielnego pokazywania. Jeśli umiejętność naśladowania nie jest jeszcze 

odpowiednio ukształtowana, należy w sposób bierny ćwiczyć gest wskazywania, 

poprzez własnoręczne prowadzenie palca dziecka, w odpowiednim kierunku. Jeżeli 

jednak przyczyną braku, bądź opóźnienia pojawienia się gestu wskazywania jest 

niesprawność fizyczna (niegotowość manualna), najlepiej rozpocząć ćwiczenia od 

usprawniania dłoni (np.: głaskanie, masaże, delikatne ściskanie, umożliwianie zabaw 

usprawniających i wzmacniających mięśnie dłoni, zabawy paluszkowe). Naturalną 

motywacją do używania/ćwiczenia paluszków (w tym palca wskazującego), są zabawy 

sensoryczne, angażujące zmysł dotyku: np.: malowanie farbami palcem, ugniatanie 

palcami plastelinę, wciskanie guziczków, itp.  



Przykładowe ćwiczenie umiejętności wskazywania palcem w domu: 
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Do ćwiczenia potrzebne będą rekwizyty: 

- możemy posłużyć się dowolnymi obrazkami, samodzielnymi rysunkami (np.: 

dziewczynka z lalą, chłopiec z autem, itp.),  

- własnymi zdjęciami dziecka, czy też bliskich osób - np.: mama z telefonem (halo-

halo); baba z parasolką (kap-kap); brat z piłką (hop-hop); siostra z lalą itp. 

- prawdziwymi przedmiotami, zabawkami, rzeczami codziennego użytku.: obok lali 

kładziemy piłkę, obok misia - auto (brum-brum), obok robota - samolot (uuuu),  

Zaczynamy od jednego, lub 2-3 obrazków/przedmiotów (na początku nie za 

dużo na raz). Ilość obrazków na bieżąco dostosowujemy do możliwości dziecka. 

Dopiero jak zauważymy postęp możemy zwiększać ilość obiektów, lub przechodzić do 

następnego etapu. Jeśli utkniemy na pierwszym etapie dość długo, możemy go 

modyfikować (zamieniając lub zdjęcia/obrazki/zabawki).  

 

etap 1 - prezentacja: rodzic mówi, wskazuje; dziecko obserwuje, zapamiętuje 

Pokazujemy obrazki i omawiamy, opisujemy. To jest Ala. Ala ma lalę. Ala lubi 

lalę.  A to Ola. Ola ma misia. Ola lubi misia. Tu/To - Ala. Tu/To - lala. Tu/To Ola. Tu/To 

miś. A-la. O-la. La-la. Miś, itp.. Wskazujemy własnym palcem osobę/przedmiot który 

jest w danym momencie mówiony. Takie proste zdania powtarzamy powoli i często 

(tak, aby dziecko zapamiętało: kto i co ma/lubi). Na początku może się zdarzyć, że 

dziecko nie będzie nawet zwracało uwagi na to co robimy. My wskazujemy i mówimy 

pomimo tego. 

 



etap 2 - rodzic mówi; dziecko wskazuje (samo, lub z pomocą rodzica) 

Przez chwilę powtarzamy etap 1. Następnie zadajemy krótkie pytania: Gdzie 

jest Ala? Kto ma misia? Kto to? Co to? Gdy dziecko wskaże poprawnie, przytakujemy 

kiwając głową i mówiąc TAAK! Brawo, itp., oraz mówimy nazwę wskazywanej 

osoby/przedmiotu. Natomiast, gdy dziecko pomyli się, informujemy je o tym kręcąc 

głową i mówiąc NIE, od razu przedstawiając prawidłową odpowiedź. Jeśli dziecko nie 

wskazuje samodzielnie, to rodzic prowadzi dłoń (a najlepiej paluszek) dziecka. Po 

czym chwali i nazywa tak samo jak w przypadku samodzielnego wskazania przez 

dziecko. Ten etap najlepiej powtarzać/ćwiczyć do momentu, aż dziecko samodzielnie 

i poprawnie będzie wskazywało nazywane przez nas osoby/przedmioty.  

Ćwiczenia na bieżącą dostosowujemy do możliwości dziecka, tak aby nie były 

zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Zabawę modyfikujemy poprzez zamianę 

obiektów/obrazków, lub zwiększanie ich ilości.   

 

Opracowała 

Alicja Pyczot - logopeda 
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