
Dlaczego dziecko chodzi na palcach ? 

 

U dzieci, które zaczynają swoją przygodę z chodem, możemy 

zaobserwować, że dziecko często chodzi na palcach. Zazwyczaj jest to 

fizjologiczne i przejściowe. Dzieci, które doskonalą naukę chodu, chodząc na 

placach, rozwijają reakcje równoważne, dostarczają sobie nowych bodźców. Jeśli 

dziecko chodzi na placach od czasu do czasu jest to fizjologiczne. Problem 

pojawia się gdy dziecko częściej chodzi na placach lub gdy nie potrafi podczas 

chodu obciążać pięty.  

 

Co nas powinno zaniepokoić i skłonić do konsultacji ze specjalistą : 

- dziecko chodzi tylko, na placach !!! 

- długotrwały chód na placach !!! 

 

Jakie mogą być przyczyny chodu na placach : 

• Chód początkowy- fizjologiczny  

• Zaniki mięśniowe 

• Zaburzenia ze spektrum autyzmu 

• Skrócone ścięgno Achillesa 

• Nadwrażliwość dotykowa  

• Mózgowe porażenie dziecięce  

• Zaburzenia napięcia mięśniowego 

Dzieci do 3. roku życia mogą chodzić na palcach  bez wyraźnie zaznaczonej 

przyczyny. Powinniśmy zauważać jednak poprawę jakości chodu w czasie około 

6miesiąca od momentu rozpoczęcia przez dziecko samodzielnego chodu. 

 



Jakie mogą być konsekwencje długotrwałego chodu na placach ? 

• Wady postawy 

• Przykurcz ścięgna mięśnia Achillesa 

• Przykurcze mięśniowe  

Jakie aktywności stymulują dziecko do chodzenia na palcach? 

• Prowadzenie dziecka za rączki- w taki sposób, że dziecko pochyla się do 

przodu „goni przed siebie”. 

• Jeżdżenie w chodziku. Dziecko przemieszcza się odpychając się paluszkami 

stóp od podłoża 

• Pchacz, który jest wprowadzany za szybko lub jest zbyt lekki , zbyt szybki.  

• Obuwie. Buty, które mają zadarte „noski” powodują, że łatwiej jest 

dziecku przetaczać stopę i przechodzić na palce. Buty z płaską podeszwą, 

„wymuszają” do podnoszenia całej stopy aby zapoczątkować ruch i 

trudniej stanąć dziecku na palcach.  

                            

but z zadartym noskiem                         but z płaską podeszwą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak w codziennych aktywnościach stymulować obciążanie pięty ? 

• Kucanie. Zabawa w zbieranie przedmiotów leżących na ziemi  

   
• Chód pod górkę 

• Chód po zróżnicowanym podłożu  
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