
         МЕДИЈАЛНА ЛИНИЈА НА ТЕЛОТО И НЕЈЗИНОТО ЗНАЧЕЊЕ ВО РАЗВОЈОТ НА ДЕТЕТО 

 

 

Човечкото тело е поделено на две симетрични половини ,лева и десна страна со замислена 

линија која  се нарекува медијална линија.Преминувањето на истата е од големо значење за 

развојот на детето.Во основа преминувањето на медијалната линија значи способност на 

деловите од телото да вршат одредена актовност на спротивната страна.Пр.со левата рака да 

се допре десното колено .Пред да се појави овааспособност малото дете е способно да ја 

користи левата рака само на левата страна ,а десната само на десната страна од своето 

тело.Пр.со десното раче го дофака десното ноже. 

Оваа способност се јавува спонтано како резултат на детскиот развој но стимулирањето на 

истата е од големо значење за целокупниот психофизички развој на детето.Таа овозможува 

зајакнување на врската помегу двете мозочни хемисфери.Преминувањето на оваа линија со 

доминантната рака и овозможува  истата да се подобрува во однос на фината 

моторика.Фината моторика на доминантната рака  во подоцнежниот развој  е основа за 

описменување и способност за пишување. 

Недоволно развиената способност за поминување на медијалната линија  води до потешкотии 

во процесот на пишувањето и од аспект на поставеноста на телото за време на 

пишувањето.Односно детето не можејки да ја постави десната рака на левиот дел од листот го 

поместува целото тело на лево или пак има потреба целосно да го сврти листот хартија.Ваквата 

лоша поставеност на телото  води до различни  видови на деформитети на грбот. 

Интересни  активности кои може да ги правите со своето дете со цел развивање на оваа 

способност 

-Седнете со детето свртени грб со грб и додавајте си ја топката еден на друг со тоа што ќе 

додавате и ќе дофаќате со иста рака.Пр.вие ја  додавате топката  со десна рака   и детето ја 

дофака топката со десна рака.Потоа ја менувате раката. 

-Цртање на хоризонтално поставена осумка.Нацртајте му на детето на поголем лист хартија  

хоризонтално поставена осумка и поттикнете го да пишува и тоа врз неа.Користете различни 

боички,вклучете се и вие со тоа што ке си го менувате редот. 

-Наполнете еден сад со играчки и поставете го од едната страна на детето.На другата страна од 

детето ставете празен сад  во кој детето ќе ги префрла играчките. 

-Вежбајте заедно-со левиот лакт  допрете го десното колено а со десниот лакт допрете го 

левото колено. 

-До детето  кое седи на подот нацртајте линија(паралелно по должината на нозете) или 

поставете јаже преку кое тоа ке префрла топки 

-одете прекрстувајки ги нозете или пак нацртајте линија па со десната нога стапнувајте од 

левата страна на линијата  а со левата  нога од десната страна на линијата 



 


