
W cią gu pierw szych 4 ty go dni ży cia po uro dze niu sil ne przodopochylenie miednicy
i pry mi tyw ne od ru chy wy stę pu ją ce u dziec ka wska zu ją na ele men ty roz wo ju fi lo ge ne tycz -
ne go (zob. pod rozdz. 3.2). Przodopochylenie miednicy i pry mi tyw ne od ru chy ule ga ją wy -
par ciu w mia rę wy kształ ca nia ce lo wych wzor ców ru cho wych. Pra wi dło wo roz wi ja ją ce się

Nor mal ny i moż li wie zróż ni co wa ny pod wzglę dem so ma to sen so rycz nym roz wój dziec -
ka jest ko niecz ny do wła ści we go prze bie gu pro ce su „ma po wa nia” w cen tral nym ukła -
dzie ner wo wym, po nie waż w prze ciw nym ra zie moż li we jest je dy nie za pa mię ta nie
ogra ni czo ne go ob ra zu swo je go cia ła.
Na by te w cią gu pierw szych 12–18 mie się cy ży cia wzor ce ru cho we są tzw. wzor ca mi
bazowymi, po nie waż two rzą one pod sta wę dla póź niej sze go roz wo ju. Zo sta ją one wy -
ko rzy sta ne, bez ich prze my śla nia i cał ko wi cie bez udzia łu świa do mo ści w za leż nym
od wo li, ce lo wym po stę po wa niu.
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istota szara
kresomózgowia
(kora mózgowa) 

istota biała
kresomózgowia

Czuciowe obszary
kory mózgowej

drogi projekcyjne
(czuciowe)

gardło

język

warga dolna

warga górna

twarz

kciuk

palce ręki

ręka
głow

a
tułów stopa

palce stopy
narządy płciowe
(genitalia)

kończyna

górna

biodra
kończyna
dolna

zęby, podniebienie, szczęka

Ruchowe obszary 
kory mózgowej 

droga piramidowa

palce stopy

stawy stopy

kolano

biodra

kc
iukpa

lce
 rę

ki

rę
ka

twarz

język

połykanie

tułów

oko

wargi

ośrodek mowy
(pole Broca)

ośrodek słuchu (kreska wskazuje
zakręt poprzeczny Heschla)

ośrodek wzroku

ośrodek rozumienia
mowy (ośrodek Wernickego)

pierwotne pole
ruchowe kory
mózgowej

pierwotne pole czuciowe
kory mózgowej

ośrodek czytania

Ryc. 2.3 Ho mun cu lus

2.1 Podłoże genetyczne
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