Orientacja w przestrzeni jest warunkiem dobrego funkcjonowania człowieka                              w otaczającej rzeczywistości. Od urodzenia, każdy z nas uczy się rozumieć przestrzeń,                      w której żyje, gdyż tylko w ten sposób może nad nią panować i zaspakajać wszelkie swoje potrzeby. Poznawanie przestrzeni jest tak wtopione w nasze doświadczenia, że nie mamy świadomości tego procesu. Zasadniczą rolę w poznawaniu przestrzeni odgrywają: procesy poznawcze, zasób pojęć, znajomość schematu ciała, wyobrażenia przestrzenne, wiedza                       o otoczeniu, operowanie relacjami odległości i czasu. (Kwapisz, Kwapisz 1990).                        

Do siódmego roku życia dziecko uczy się pojęć przez działanie, miedzy siódmym                        a jedenastym rokiem życia oprócz poziomu enaktywnego zaczynają uczyć się zdobywania umiejętności kształtowania obrazów w umyśle. Dzieci starsze wciąż jeszcze uczą się                  z wykorzystaniem obrazów, ale powoli włączają uczenie się symboliczne. Taki ciąg poznawania jest naturalnym trybem uczenia się. Nawet małe dziecko powinno znać schemat własnego ciała – jego reprezentację. Powinno znać nie tylko części ciała, które uczy się wskazywać, ale również istniejące związki między poszczególnymi częściami ciała, jak również relacje zachodzące miedzy ciałem a otaczającą je przestrzenią.

Znaczenie przestrzeni jest szczególnie ważne dla liczb. Matematyka jest zagadnieniem wzrokowo – przestrzennym. Ma ona do czynienia z grupami przedmiotów, cechami charakterystycznymi grup i ze zjawiskami grupowania. Jeśli dziecko nie rozwinęło                             w sobie właściwego pojęcia przestrzeni, będzie miało trudności w pojmowaniu zjawisk grupowania, ponieważ grupy mogą istnieć tylko w przestrzeni. Pojęcie liczby ma swoje źródło               w schemacie ciała. Człowiek ma wiele palców, ale jedne usta, dwie nogi, dwie ręce, itp. Bez adekwatnej wiedzy o ciele dziecko jest upośledzone w możliwościach przyswajania wiedzy                  z różnych dziedzin. Stąd tak istotna znajomość schematu ciała.

Dzieci, które mają trudności w spostrzeganiu właściwego położenia przedmiotów                   w stosunku do własnego ciała, często mylą litery i cyfry o podobnych kształtach, lecz inaczej ułożonych w przestrzeni „p-b”, „d-g”, „6-9”. W pracach tych dzieci często odnajdujemy rysunki              i pismo lustrzane, czyli zwierciadlane odbicie przedmiotów, symboli literowych i cyfrowych. Odczytywanie przez nich cyfr w sposób zwierciadlany np. „21”jako „12”,często jest powodem błędów w liczeniu. Mają duże trudności z odwzorowywaniem figur geometrycznych, mylą kąty rozwarte z ostrymi nawet w tych przypadkach, kiedy słownie potrafią określić, na czym polega różnica „między nimi. Oprócz mylenia i zamiany liter i cyfr o podobnych kształtach w piśmie dzieci z zaburzona orientacja przestrzenną, występują i inne charakterystyczne błędy np. opuszczanie drobnych elementów graficznych, niewłaściwe rozplanowanie graficzne symboli literowych i cyfrowych w stosunku do stronicy zeszytu, złe zapisywanie cyfr                                   w kolumnach podczas nauki pisemnego dodawania i odejmowania.
Nawet proste zadania jak „odrysowanie rysunku z tablicy” okazują się trudne, jeżeli dziecko nie potrafi „przełożyć” rysunku z pozycji pionowej (tak jak widnieje ona na tablicy) na pozycję poziomą, (czyli taką, jak kartka papieru, na której rysuje). Przy pisaniu litery lub cyfry na tablicy dziecko łatwo rozróżnia kierunki „góra-dół”. Natomiast w zeszycie często zastanawia się czy „góra” oznacza kierunek od piszącego, a może do piszącego?

Wiele dzieci z zaburzoną orientacją przestrzenną ma trudności z opanowaniem pojęć dotyczących liczb, gdyż zawierają one informacje o cechach ilościowych, czyli odpowiadają „jak dużo”, „jak daleko”, „ile razy”. Odpowiedź na każde z tych pytań wymaga spostrzegania wielkości. Dzieci muszą rozumieć, że liczby maja stałe wartości i zachowują stałe relacje między sobą. Trudności z przyswojeniem tych pojęć i relacji mogą być związane z niemożnością wyobrażenia sobie przez dziecko przestrzennych relacji miedzy nimi (M. Frosting, D. Horne 1989). 

   1. Poznawanie własnego ciała (na bazie naśladownictwa):
- dotykanie poszczególnych części swojego ciała – rąk, nóg, głowy, brzucha, twarzy (Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne),
- oglądanie swojego odbicia w lustrze,
- pokazywanie poszczególnych części ciała,
- poruszanie poszczególnymi częściami ciała,
- pokazywanie poszczególnych części ciała w połączeniu z rozumieniem określeń: góra – dół, przód – tył, bok, 
        zabawom towarzyszą nieustannie odkrycia:
        "Pokaż co masz na górze? Na górze mam głowę.
        Pokaż co masz z przodu? O, masz brzuch! Oprzyj ręce na brzuchu.
        O! Na dole masz stopy – podskocz.
        Zobacz, oparłam się o ścianę. Z tyłu mam plecy. A Ty? Oprzyj się o ścianę. O, Ty też oparłeś/łaś się tyłem - plecami, brawo!
        Mamy dwa boki. To jeden, a to drugi (prezentacja każdej ze stron od czubka głowy aż po stopę). Teraz Ty pokaż swój bok. Brawo! A teraz drugi.
        Zobacz. Z boku głowy mam ucho. Mam też drugi bok i drugie ucho. Mam dwoje uszu po dwóch bokach głowy. A Ty? Co masz z boku?",
- zapoznanie z oznaczeniami stron ciała: prawa, lewa:
        "To lewa strona ciała. Tu mam serce. A to prawa strona – tu nie ma serca.
        To lewa ręka i lewa noga. A to prawa ręka i prawa noga.
        Lewa ręka jest po lewej stronie ciała, tam gdzie mam serce",
- zapoznanie ze znaczeniem wyrażeń przyimkowych: w, na, pod, obok poprzez prezentację i komentarz: 
            kładzenie rąk jedna na drugiej,
            kładzenie rąk przed sobą, za sobą, obok siebie,
- przemieszczanie się w przestrzeni względem zajmowanego miejsca:
        "Idź do przodu. Idź do tyłu. Zrób krok w bok",
- rysowanie postaci człowieka – dorosły rysuje pod dyktando dziecka, dziecko próbuje samo, wspólna próba rysowania i udoskonalania ilustracji.

2.Kształtowanie relacji JA – przedmiot:
- wyprowadzanie kierunków od osi własnego ciała:
·	 spoglądanie zgodnie z podanym kierunkiem:
            "Spójrz w górę / dół / przód / bok / tył",
·	unoszenie i opuszczanie rąk:
            "Unieś ręce – podnieś ręce do góry.
            Opuść rękę – weź rękę w dół"
·	operowanie przedmiotem zgodnie z podanym kierunkiem:
            "Podnieś misia do góry.
            Przesuń lalkę w bok.
            Połóż auto na dole",
·	rzucanie piłką zgodnie z podanym kierunkiem, nazywanie kierunku:
            "Rzuć piłkę w przód / w tył / w bok",
- utrwalenie i stosowanie określeń przyimkowych odnoszących się do dziecka: na – pod, przed (przede mną) – za, obok,
            wykonywanie poleceń: 
            "Połóż piłkę przed sobą / za sobą / obok siebie.
            Połóż misia na głowie / pod pupą" (jako żart, który w rzeczywistości utrudnia zadanie).

3. Ćwiczenia w schemacie ciała drugiej osoby: 

Dzięki ćwiczeniom z tej grupy wzajemnie przekazujemy doświadczenia i relacje przestrzenne                w stosunku do drugiej osoby.
Poza rozwojem orientacji przestrzennej ćwiczenia te rozwijają i pomagają dostrzec obecność drugiej osoby. Uczą współpracy i budują poczucie bezpieczeństwa (Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne). Zabawy te pozwalają zamieniać się rolami. Nauczyciel staje się uczniem, a uczeń – nauczycielem!
- zabawy przed lustrem - odtwarzanie min, wskazywanie odpowiednich części ciała,                                        np. "Pokaż łokieć, ramiona",
- zabawa w Lustro - powtarzanie min i ruchów przy zachowaniu kontaktu wzrokowego, np. "Pokaż, że jesteś wesoły / zdziwiony tak jak ja",
- zabawa w Papugę – powtarzanie czynności wykonywanych przez drugą osobę,                      np. "Pokaż jak machasz ręką",
- zabawa w Potrafisz pokazać…? – wskazywanie części ciała, o które poprosi rodzic,               np. "Pokaż czoło",
- zabawa w Pokaż czy mam…? - rodzic pokazuje część ciała na dziecku a dziecko ma wskazać tę samą część ciała na ciele rodzica i nazwać ją, np. "Tu masz czoło",
- wspólna zabawa – łapanie się za ręce, kładzenie dłoni na kolanach, na ramionach, na głowach     (i głaskanie po nich), na plecach (i klepanie po nich), itd.


4. Ćwiczenia wykonywane na przedmiotach.

Dziecko sytuuje przedmioty w różnych .miejscach przestrzeni (na płaszczyźnie dwuwymiarowej: tablica, zeszyt, książka), w przestrzeni trójwymiarowej (pokój) i przestrzeni niewymiarowej (otwarta przestrzeń). W ten sposób dziecko utrwala stosunki przestrzenne między przedmiotami                                   i ich wzajemne położenie niezależne od swojej osoby. Stopniując trudności posługujemy się                              w zabawach układankami, mozaikami, klockami itp. początkowo stosując wzory proste                            o niewielkiej liczbie elementów.

- odtwarzanie prostych niesymetrycznych układów z elementów (układanki z figur, rysowanie, kolorowanie).
·	wyszukiwanie układów podobnych,
·	segregowanie wg zasad opartych na ujmowaniu stosunków przestrzennych,
·	wzajemne sytuowanie przedmiotów względem siebie (połóż piłkę pod krzesłem, narysuj kwadrat pod trójkątem),
·	układanie wzorów lub scenek na tablicy flanelowej, kolorowanie rysunków lub rysowanie wg wskazówek,
·	układanie i konstruowanie,
·	składanki geometryczne,
·	zabawy konstrukcyjne – „Mały architekt” (budowanie domków, wież, miasta itp.),
·	konstruowanie z użyciem: kasztanów, żołędzi, patyczków, drutu,
·	układanie obrazków po prawej i lewej stronie,
·	układanki mozaikowe z plastykowych figur geometrycznych,
·	zabawy ruchowe z rysowaniem,
·	rysowanie wg instrukcji słownej (w lewo, w prawo, do góry itp.) na kartce kratkowanej lub punktowanej,
·	graficzne odtwarzanie wzajemnego położenia elementów wg wzoru (szlaczki, figury geometryczne, układy figur geometrycznych).
 
- przykłady ćwiczeń utrwalania liter mylonych:
·	omawianie różnic w kształcie mylonych liter (p, g, d, b),
·	rozkładanie liter na elementy składowe (rysowanie grafów),
·	modelowanie liter z drutu, plasteliny,
·	wodzenie ołówkiem po wzorze litery z jednoczesnym wymawianiem głoski,
·	rysowanie palcem w powietrzu liter z zamkniętymi lub otwartymi oczami,
·	podkreślanie w tekście najpierw jednej mylonej litery (np.: p) i dopiero po dobrym rozpoznawaniu jej - drugiej,
·	wykonywanie albumu liter mylonych,
·	wyszukiwanie w kolorowych pismach określonej litery potem wycinanie,
·	ćwiczenia w pisaniu (liter, sylab, wyrazów z daną literą),
·	uzupełnianie w tekście mylonej litery.

Ważną zasadą ćwiczeń orientacji przestrzennej jest również werbalizowanie czynności, ruchów, położenia wzajemnego. Pozwala to w pełni uświadomić stosunki przestrzenne, wprowadza ład                                 i uporządkowanie spostrzeżeń.



