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Historia mózgu na Ziemi ma około 550 
milionów lat. 

    Badania nad 
skamieniałościami 
dowodzą , że już 
wczesne 
skorupiaki miały mózg. 

     Mózgi skorupiaków 
pomimo upływu pół 
miliarda lat nie 
zmieniły się znacząco. 

 

 

 

     



   Ślimak ma tylko 4 
neurony. 

   

    Porusza się do przodu, 
do tyłu  oraz w prawo  

    i w lewo. 

  



 Układ nerwowy kręgowców posiadał takie uwarunkowania 
genetyczne, które pozwoliły mu bardzo szybko się rozwinąć 



Uwarunkowania genetyczne i wytwór narzędzi  
wpłynął na rozwój mózgu  człowieka współczesnego. 



Homo sapiens stopniowo wyparli silniejszych 
neandertalczyków, ponieważ ci posługiwali się bardziej 

prymitywnymi narzędziami i prawdopodobnie nie byli tak 
zorganizowani jak przedstawiciele ludzkiego gatunku. 



Mózg  ludzki składa się z 86 miliardów komórek 
nerwowych (neuronów). 

    

      Największa ilość 
neuronów znajduję się w 
móżdżku – 69 mld, 

     a ,,tylko” 16 mld w korze 
mózgowej. 

 
      Prawdopodobnie  

móżdżek nie odpowiada  
tylko za naszą 
równowagę, ale jak 
donoszą najnowsze 
badania także za 
szybkość naszych 
procesów psychicznych 
(myślenia, czytania, 
pisania). 
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Rozwój mózgu człowieka. 



Powstawanie układu nerwowego  - 1 etap rozwoju.  

  Neurogeneza- tworzenie 
neuronów:  największa 
ilość powstaje między 2-9 
miesiącem ciąży. 

  Przemieszczanie się 
neuronów  i ich lokalizacja 
trwa od około 5 miesiąca 
życia płodowego. 

 Zahamowana migracja 
może być przyczyną 
niewłaściwego 
formowania się kory 
mózgowej lub struktur 
podkorowych                                            
( stres, leki, infekcje, 
alkohol, tytoń ). 



Tworzenie połączeń między neuronami-powstawanie 
synaps – 2 etap. 

 Podczas rozwoju każdej 
komórki nerwowej 
następuje wzrost długości 
jej aksonu . 

 

 Akson intensywnie się 
rozgałęzia i łączy nawet z 
setkami neuronów, tworząc 
z nimi połączenia 
synaptyczne ( sieć 
obwodów), by poszczególne 
obszary mózgu mogły się 
kontaktować. 

  Stworzone obwody 
kontrolują inne funkcje 
mózgu począwszy od 
widzenia i słyszenia aż do 
złożonych procesów 
myślowych . 

 



Komórki i synapsy tworzą sieć mózgu, umożliwiającą 
komunikację między  obszarami- 2 etap. 

• W pierwszych latach życia  
dziecka powstaje około 700 
synaps podczas każdej 
sekundy. 

 
• Liczba synaps w korze 

wzrokowej i słuchowej ustala 
się w wieku 5 lat,                               
w obszarze mowy -7 lat,                      
w korze przedczołowej                          
(funkcje poznawcze)  –                 
wiek 16 -18lat. 
 

• Po okresie intensywnej 
nadprodukcji dochodzi do tzw. 
„przycinania”, czyli redukcji  
nieaktywnych synaps. 
 
 



Mielinizacja- dojrzewanie mózgu  
3 etap rozwoju. 

 Proces pokrywania się 
włókien nerwowych 
(aksonów) substancją 
tłuszczową (mieliną), 
która jest ich 
elektrycznym izolatorem . 

 Przebiega w określonej 
kolejności, od 
najprostszych obszarów 
czynności życiowych, po 
coraz wyższe piętra 
rozwoju.  

 

    Mielinizacja i ilość 
wykształconych połączeń 
jest warunkiem sprawnej 
pracy mózgu . 

 

 

 



Uczenie się ma miejsce  przed narodzinami . 

Reakcja na bodźce: 

-dotyka, 

-wącha, 

-smakuje, 

-słyszy, 

-ogląda tylko okazjonalnie 

 blask światła.                        

 



Dziecko jest obietnicą potencjalnej genialności. 
(Sieć neuronalna i jej zmiany). 

 

 

 

    Dziecko rozwija swe 
możliwości w oparciu 
o biologiczne podłoże 
rozwoju.  



Uczenie i rozwój mózgu po narodzinach. 

 

    Uczenie się  języka. 

 

 

 Mózg uczy się najpierw 
częstotliwości  bodźców 
akustycznych tworząc ich 
mapy. 

 

 Między 4-6 miesiącem 
życia dziecko potrafi 
różnicować  dźwięki  kilku 
języków.  

 

 W wieku 10-12 miesięcy 
różnicuje  już tylko  
dźwięki języka 
ojczystego. 



  Odbieranie przez wzrok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  1/3 kory  odpowiada za 
wzrok. 

 

• System późno dojrzewa u 
dziecka, a  przychodzi ono  
na świat niejako z                       
„ ciemności”. 

 

•  Rozwój umiejętności 
postrzegania jasności 
barwy, kształtu ,wzoru 
rozwija się od pierwszego 
dnia życia i jest 
warunkiem prawidłowego 
rozwoju funkcji 
poznawczych. 



    Rozwój ruchowy  – 
nauka przez dotyk  oraz  
ruch.  

 

 

Nauka  poprzez radość, 
wysiłek i tolerancję, by 
wykształcił się nowy 
sposób poruszania u 
dziecka. 

  

 Czynność chodzenia 
mimo wielu trudności, 
potknięć i upadków po 
kliku miesiącach 
wykształca się. 

 



Wiek 3 lata   

• Dziecko patrzące na 
siebie w lustrze już 
wie, że ja to ja i 
zetrze brudną 
plamkę z twarzy, 
czego nie zrobiłoby 
rok wcześniej. 

 

Wiek 4 lata  

• Dziecko nie ma 
wcześniejszych 
wspomnień, bo jego 
hipokamp, służący 
jako pamięć 
długotrwała jeszcze 
nie dojrzał, co nie 
znaczy, że 
wcześniejsze  
wspomnienia nie 
istnieją  w  jego 
umyśle, 
przechowywane w 
ciele  migdałowatym 
mogą wpływać na 
jego zachowania 
późniejsze. 

Wiek 5 lat  

• Dziecko interesuje  
się  wszystkim, 
afirmuje, przetwarza, 
kręci składnią i 
fleksją. Ma ogromną 
energię, chłonie 
wiedzę jak gąbka. 

 



Od około 6 do 20 roku  życia  znika  85%  połączeń między 
neuronami . 

  Już nie możemy 
powiedzieć za  Hose de 
Silvo: „Człowiek rodzi 
się genialny  a potem 
idzie do szkoły”. 

Dziecko przestaje być 
otwarte, marudzi, 
wybiera bo jego mózg 
nie działa już 
normalnie-codziennie 
następuje ogromna 
wycinka połączeń 
neuronalnych. 



Sekwencja wycinki neuronów, czyli dojrzewanie mózgu. 

    Normalny mózg 
przyjąłby rozwiązanie jak 
w kulturach 
szympansów. 

 

 

 

 

 

 

    Człowieka cechuje mózg 
kreatywny  mimo, że  
przez jakiś czas w jego 
głowie mieszka 
ogrodnik. 

 



Drogi poznawania mózgu-wiek XIX i wiek XXI  

  Mózgi post mortem 

 

 

 

 

  Badanie rezonansem 

 



Kierunki postępowania wpływające na prawidłowy rozwój  
mózgu dziecka wynikające z badań. 

   Zdrowa dieta a 
neuroprzekaźniki -
procesy myślowe 
w mózgu przebiegają 
dzięki nim. 

• Mózg dziecka 
potrzebuje  50% energii 
z jego pożywienia.  

• Długotrwały wysiłek 
intelektualny może 
spowodować 
najzwyczajniej na 
świecie brak „paliwa”. 

 

  Zdrowe, pożywne 
pożywienie, 
nieprzetworzone i 
energetyczne. 

  Woda mineralna lub 
lemoniada domowa z 
miodem i cytryną. 

 



  Układ nagrody i dopamina 
– mniej nagród, więcej 
cierpliwości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mózg ma wbudowany 
układ motywacji. 

• Człowiek ma ochotę uczyć 
się, rozwijać 
i podejmować wyzwania. 
 

Miej cierpliwość, daj  
dziecku czas 
i umożliw mu 
podejmowanie 
wyzwań. 

 



   Manipulacja –rozwijaj ruch 
precyzyjny. 

 

 

 Im sprawniejsza ręka 
tym lepiej funkcjonuje 
potem mózg w obszarze 
mowy,  symbolu i głębi 
przetwarzania. 

 

 



    Ruch na świeżym 
powietrzu pobudza 
mózg do  aktywności. 

• Wspólne zabawy 
kształtują małego 
człowieka . 

 

 

 

    Mózg odtwarza  to,  co 
przeżyje i przyjmuje 
później jako wzorce. 

 



   Mniej zabawek, więcej  
działań stymulujących 
mechanizmy półkulowe. 
 

• Mózg uczy się przez 
powtórzenia. 

 
• Powtarzanie  tych samych 

lub zmodyfikowanych 
zachowań, zabaw,  
umożliwia wytworzenie się 
stałych  i „mocnych” 
połączeń. 
 
 
 
 

     
 
 



• Więcej miłości i uwagi, 
to mniej stresu.  

    Nadmierny wzmaga 
produkcję hormonu 
stresu – kortyzolu,  
który wydzielany w 
nadmiarze, może 
uszkadzać sieci 
nerwowe. 

     Niezaspokojone 
potrzeby wywołują 
„upośledzenie” mózgu. 

 

 

  Zadbaj o wzajemne  i 
opiekuńcze relacje. 

 Serdecznie i życzliwie 
wytyczaj granice 
i określaj oczekiwania. 

 Stwarzaj warunki do 
odpoczynku. 

 

 

 



Rodzicu - możesz i tak. 



Wszystkie powyższe   działania rozwijają najważniejszą 
funkcję mózgu. 

 Pamięć – jej ilość jest 
nieograniczona  ale 
bufor przetwarzania 
informacji jest wąski. 

 

 

 

• Wiem kim jestem. 

• Wiem skąd pochodzę. 

• Wiem jak zawiązać 
buta. 

• Wiem jak upiec ciasto. 

• Wiem do czego służy 
odkurzacz. 

• Wiem gdzie mieszkam. 

• Wiem kto to był 
Kazimierz Wielki. 

 

 

 



• Nie ma w mózgu jednego 
rejonu odpowiedzialnego 
za pamięć, jednak pewne 
jego fragmenty odgrywają 
bardzo ważną rolę 
w utrwalaniu informacji.  

• Taką strukturą jest 
hipokamp: w płacie 
skroniowym. 

• Rozwijają się w nim nowe 
neurony. 

 

    Pełni on rolę stacji 
przekaźnikowej między 
teraźniejszością 
i przeszłością. 

    Jest nazywany strukturą 
nowości. 

 

 

 



Rodzaje pamięci  



Mózg to też mięsień - nieużywany  przestaje się 

rozwijać. 

 
 
 
 
 
 

                           
                              
 
 
                                          
 
                                                     Dziękuję za uwagę.  
        
      Zdjęcia z archiwum własnego i dostępne  z sieci użyto dla celów edukacyjnych. 
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