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DIFERENȚE DE LATERALITATE ȘI DE PRAXIE ÎNTRE COPIII PREȘCOLARI 
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În lucrare se descrie aspectul teoretico-practic al asimetriei funcționale la nivel periferic a organelor binare, a profilului 

lateralității copilului. Analiza teoriei despre lateralitate și praxie ne-a orientat spre expunerea unor rezultate experimentale 

obținute în cercetarea realizată pe două loturi de copii: 60 de preșcolari cu dezvoltare tipică și 60 de preșcolari cu dizabili-

tate intelectuală ușoară, vârsta de 4,5-6 ani. S-a realizat studiul comparativ al lateralităţii pe coordonatele ochi – mână – 

picior și al praxiei. Este expus scopul și ipoteza cercetării, sunt prezentate rezultatele cantitative și calitative. În vederea 

stabilirii diferenței dintre două categorii de preșcolari au fost aplicate metode statistice psihologice. Între copiii preșcolari 

cu dezvoltare tipică și cei cu dizabilitate intelectuală ușoară a fost constatată diferență statistic semnificativă la parametrii 

evaluați: lateralitate și praxie. Mărimea efectului la cele două eșantioane a evidențiat valori înalte ale coeficientului r biserial. 

La final se prezintă concluziile formulate.  
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semnificativă, mărimea efectului. 

 

DIFFERENCES IN LATERALITY AND PRAXIS AMONG PRESCHOOL CHILDREN 

The paper describes the theoretical-practical aspect of functional asymmetry at the peripheral level of the binary 

organs, of the child's laterality profile. The analysis of the theory about laterality and praxis guided us towards the expo-

sition of some experimental results obtained in the research, carried out on two groups of children: 60 preschoolers with 

typical development and 60 preschoolers with mild intellectual disability, aged 4.5-6 years. The comparative study of 

laterality on eye-hand-foot coordinates and praxis was carried out. The purpose and hypothesis of the research are presented, 

the quantitative and qualitative results are presented. In order to establish the difference between two categories of pre-

schoolers, psychological statistical methods were applied. Between preschool children with typical development and 

mild intellectual disability, a statistically significant difference was found in the evaluated parameters: laterality and 

praxis. The effect size in the two samples revealed high values of the biserial r coefficient. At the end, the conclusions 

drawn are presented. 
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