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Witamy w pierwszym numerze naszego kwartalnika. 

Powstał on aby przybliżyć Państwu problematykę, 

która jest naszą codziennością. Autorami tekstów są 

pracownicy naszej Poradni. Chcielibyśmy abyście 

Państwo współtworzyli nasze pismo poprzez 

proponowanie tematów artykułów, przesyłanie 

własnych materiałów np. scenariuszy  zajęć oraz 

pytań, na które postaramy się odpowiadać  w 

kolejnych numerach.  

W szczególności zapraszamy do wspólnych działań naszych partnerów w 

realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli nauczycieli i rodziców 

uczniów z rejonu Łódź- Górna. 

 

W rozpoczynającym się roku 2013 życzymy Państwu satysfakcji z 

najdrobniejszych sukcesów dzieci, samorealizacji w pracy dydaktycznej, 

opiekuńczej i wychowawczej oraz zdrowia i pozytywnej energii do mierzenia się 

z trudami dnia codziennego! 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna PP-P nr 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

Adres do korespondencji: dorotap2@op.pl 

 
 

Uwaga! Przesłanie własnych materiałów jest jednoznaczne ze zgodą na ich 

opublikowanie i brak roszczeń do praw autorskich. 
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PSYCHOLOG  RADZI 
Co z tą koncentracją?  

 

Trudności w koncentracji uwagi u dzieci są obecnie jednym z 

częstszych problemów zauważanych przez rodziców i 

nauczycieli. W ostatnich latach obserwuje się wzrost tego typu 

trudności, a co za tym idzie, zwiększenie liczby uczniów 

zgłaszanych do Poradni w związku z zaburzeniami koncentracji 

uwagi. Wychowawcy i rodzice mówią, iż dziecko nie potrafi 

dłużej skupić się na wykonywaniu jednej czynności, rozprasza je wszystko co dzieje się 

dookoła, zamyśla się w czasie lekcji lub odrabiania pracy domowej. Niekiedy również dorośli 

twierdzą, że dziecko „wyłącza się”, nie słysząc tego, co się do niego mówi. Prowadząc 

badania i obserwując uczniów wyraźnie widoczna jest spora grupa uczniów prezentujących 

takie właśnie objawy. Zastanawiające jest jednak, dlaczego coraz większa liczba dzieci ma 

tego typu problemy. Czy współcześni uczniowie mają gorszą koncentrację uwagi niż ci 

sprzed kilku lub kilkunastu lat, czy może to my – rodzice i nauczyciele oczekujemy od nich 

czegoś, co wykracza poza ich aktualne możliwości? 

Snując rozważania na ten temat na pewno należy mieć na uwadze, iż obecny system 

kształcenia nieco różni się od tego, który my jako rodzice znamy z własnych doświadczeń. 

Od niedawna uczniami klas pierwszych są sześciolatki, które do tej pory nie musiały się 

mierzyć z koniecznością skupiania uwagi przez 45 minut. Ponadto nastąpiła zmiana               

w przygotowaniu dzieci do nauki w szkole. Obecnie nie jest wymagane, aby przedszkolaki 

miały zorganizowane zajęcia edukacyjne, polegające na nauce liter lub podstaw pisania           

i liczenia. Powoduje to, iż uczniowie klas pierwszych nie są wdrożeni do tzw. „pracy 

stolikowej” – wiele dzieci w pierwszych miesiącach szkoły ma trudności w usiedzeniu          

w ławce w trakcie lekcji. Dodatkowe obciążenie dużą ilością materiału do zapamiętania            

w pierwszych miesiącach nauki powoduje, iż niektóre dzieci mają trudności w koncentracji 

uwagi na lekcji.  

Należy pamiętać również o tym, iż obecny świat dziecka znacznie różni się od tego,    

w którym wychowywały się dzieci jeszcze kilkanaście lat temu. Większość młodych ludzi od 

początku swojego życia ma do czynienia z dużą ilością bodźców wzrokowych (telewizja, 

komputer, telefon komórkowy, kolorowe i świecące zabawki), które mimowolnie przyciągają 

uwagę i nie wymagają dodatkowego wysiłku związanego ze skupieniem się na nich. Znacznie 

rzadziej dzieci sięgają po zabawki, które wymagają zaangażowania i faktycznego wysiłku 

intelektualnego tj. książki, układanki, krzyżówki.  W końcu, gdy trafią do szkoły, która opiera 

naukę na pracy z książką i zeszytem, mają trudność z koncentracją uwagi na przedmiotach, 

które dla nich są mało atrakcyjne i wymagają dużego udziału własnej woli. Uczniowie nie są 

przyzwyczajeni do tego, iż sami muszą sterować swoją uwagą. W życiu codziennym             

w większości to różne przedmioty „zabiegają” o uwagę dziecka – wydają odgłosy, świecą się, 

migają, ruszają się itp.  

Chcąc jednak w pełni odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyczyn zwiększonej ilości 

uczniów z trudnościami w koncentracji uwagi, należy zastanowić się, czy na pewno wiemy, 

jak kształtuje się koncentracja uwagi i co jest normą rozwojową dla dzieci w różnym wieku. 

Czy nasze oczekiwania względem dziecka są adekwatne do jego możliwości na danym etapie 

życia? Powszechnie wiadomo, iż dzieci w wieku niemowlęcym mają bardzo słabo rozwiniętą 

zdolność skupienia uwagi. Zwykle 7-8 miesięczne niemowlęta skupiają uwagę przez 1-3 

minuty na jednej zabawce. Po tym czasie tracą zainteresowanie i poszukują nowej. W wieku 

od 1 do 3 lat dzieci potrafią już skupić się na jednej zabawie od 5 do 10 minut. Czas ten 

stopniowo wydłuża się osiągając ok. 15-20 minut w wieku młodszym przedszkolnym i aż do 

40 minut u dzieci 5-6 letnich. Pamiętajmy o tym, że w tym wieku zaczyna rozwijać się 

natężenie uwagi, czyli umiejętność intensywnego skupienia się na rozwiązywaniu trudnego 
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zadania. Jest ono jednak nadal słabe, tak samo jak podzielność uwagi. Powoduje to trudności 

z wykonywaniem dwóch czynności jednocześnie np. dziecko bawiąc się nie słyszy tego, co 

się do niego mówi. Warto zwrócić uwagę, że aż do okresu szkolnego dominuje uwaga 

mimowolna, która cechuje się tym, iż nie wymaga większego zaangażowania i woli dziecka. 

Ten rodzaj uwagi pomija świadomość małego człowieka. Dziecko koncentruje się na tym, co 

aktualnie znajduje się w zasięgu jego wzroku, słuchu i dotyku. Każdy inny, bardziej 

atrakcyjny bodziec może odwrócić jego uwagę. Uwaga dowolna, którą zazwyczaj mamy na 

myśli mówiąc o koncentracji uwagi, zaczyna powoli kształtować się ok. 3 roku życia              

i dopiero pod koniec wieku młodszoszkolnego (9-10 rok życia) możemy mówić o jej 

wyraźnej przewadze nad uwagą mimowolną.  

  Dzieci w I – II klasie potrafią utrzymać uwagę dowolną przez ok. 15 - 20 minut. 

Jednakże pamiętając o tym, iż rozwój koncentracji uwagi przebiega w sposób 

zindywidualizowany, musimy mieć świadomość, że nadal wielu uczniów w tym wieku będzie 

miało trudności ze skupieniem uwagi przez wskazany czas. Podzielność uwagi na tym etapie 

rozwoju jest jeszcze dość słabo ukształtowana, co wynika z braku automatyzacji 

podstawowych umiejętności szkolnych, takich jak pisanie, czytanie i liczenie. Uczniowie 

koncentrując się na wykonywaniu powierzonych im zadań (np. związanych z przepisywaniem 

tekstu), nie będą w stanie zapamiętać informacji przekazywanych w tym samym czasie przez 

nauczyciela w formie ustnej. W tym okresie życia dziecka należy pamiętać o wprowadzaniu 

przerw śródlekcyjnych, podawaniu informacji pojedynczo oraz stosowaniu częstych zmian 

wykonywanych czynności, dzięki którym dochodzi do pobudzenia uwagi. Uczniowie w III – 

IV klasie powinni już potrafić skupić uwagę na okres całej lekcji (45 minut), jednak może się 

nadal zdarzyć, iż długie, monotonne czynności będą powodowały dekoncentrację już po kilku 

minutach. Nadal należy zwracać uwagę na uatrakcyjnianie nauki poprzez zmiany aktywności 

i wprowadzanie elementów ruchu w trakcie lekcji.  

Znając te prawidłowości rozwojowe możemy w sposób rzetelny stwierdzić, kiedy tak 

naprawdę u ucznia występują nieprawidłowości w zakresie rozwoju koncentracji uwagi. Nie 

będziemy więc wymagać, aby uczeń klasy I lub II był w stanie skupić się bez przerwy przez 

całą lekcję. Również pewne trudności w koncentracji uwagi na długim monotonnym zadaniu 

u III lub IV - klasistów nie powinny budzić naszego niepokoju. Jeśli jednak zauważymy, iż 

dziecko w klasie IV koncentruje się na bardzo krótki czas (znacznie poniżej norm 

wiekowych) lub uczeń starszych klas nadal ma problemy, aby prawidłowo skupić się na 

pracy, należy rozpatrzyć możliwość występowania nieprawidłowości w zakresie koncentracji 

uwagi 

Następnym elementem rozważań powinno być określenie przyczyn występowania 

trudności w koncentracji uwagi, a zatem jakie czynniki mogą spowalniać lub hamować 

rozwój koncentracji uwagi. To jednak jest temat do rozważenia w kolejnym numerze 

miesięcznika. 

 

 

 

 

Opracowała mgr Aleksandra Włodzimierska 

psycholog 
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PSYCHOLOG  RADZI 
Leworęczni są wśród nas. 

 

Obecnie leworęczność jest akceptowaną normą. Dziś mańkuci, bo tak się ich popularnie 

nazywa, są coraz bardziej doceniani na  różnych polach dorosłego życia. Uważa się ich za 

osoby o dobrym refleksie, wyczuciu odległości czy uzdolnieniach matematycznych. 

Przypuszcza się także, że ogólna sprawność manualna leworęcznych 

jest nieco wyższa niż u praworęcznych. Ludzie ci odnoszą sukcesy w dziedzinach 

wymagających elastyczności, kreatywności i myślenia wielozmysłowego.  

 

 

 

Leworęczność związana jest z większą aktywnością prawej półkuli mózgowej, 

podczas gdy u większości ludzi dominuje lewa półkula sterująca prawą stroną ciała. Lewa 

półkula odpowiada za analityczne i logiczno-językowe myślenie. Natomiast prawa półkula  

odpowiada za myślenie całościowe, syntetyczne, które uwzględnia wiele połączeń 

równocześnie. Leworęczni są nieco inni niż praworęczni, ponieważ ich postrzeganie, reakcje, 

sposób widzenia spraw podlegają innym procesom mózgu. 

Proza życia dla leworęcznych jest dotkliwa. Większość urządzeń technicznych jest 

przystosowana dla osób praworęcznych. Wśród problemów 

najczęściej wymieniane  są  kłopoty z używaniem pióra, 

nożyczek, zwijanej miarki, obieraczki do ziemniaków. Nawet 

komputer należy dostosować do potrzeb osób leworęcznych. 

Nie wystarczy przełożenie myszki na drugą stronę  klawiatury, 

ale powinna być ona specjalnie profilowana. Sklepy  z 

produktami dla leworęcznych to nadal rzadkość choć pojawiły 

się już pióra do pisania i nożyczki dla leworęcznych. 

 

 

 

 

Leworęczni mają najczęściej problemy z: 

 korygowaniem napisanego tekstu - zasłaniają sobie ręką i zamazują tekst, nie powinni 
więc pisać piórem, 

 różnicowaniem stron „prawa-lewa” - muszą przetransponować zasady do swoich 
potrzeb stosując zasadę przeciwności, 

 różnicowaniem stron świata oraz obliczaniem długości i szerokości geograficznej na 
siatce kartograficznej, 

 obsłudze samochodu w sytuacji skręcania na 

komendę „w  prawo- w lewo”. 
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Nie należy walczyć z leworęcznością. Dominacja 

ręki kształtuje się do 6-roku życia  i jeśli w tym 

wieku się ustabilizuje nie można w nią ingerować. 

Dominację oka, ręki  i nogi bada podczas 

konsultacji psycholog. Świadomość występujących 

problemów nie upoważnia jednak do przestawiania 

dziecka  na używanie ręki prawej. Przy dominacji 

lewego oka przekierowanie na prawą rękę spowoduje 

prawdziwe problemy o wiele poważniejsze niż 

leworęczność. Miejmy świadomość tego, że lateralizacja czyli synchronizacja dominacji 

stronnej oka, ręki i nogi  jest indywidualna i niedozwolone jest ingerowanie w nią. 

Mimo, że nie ustalono prawidłowości dziedziczenia lewostronności zazwyczaj występuje ona 

w rodzinie, w której ktoś był leworęczny i to w dość bliskim pokrewieństwie. 

Oceniajmy leworęcznych mając świadomość tego, że napotykają na wiele problemów           

w codziennym życiu i starają się im sprostać. 

 

 

Leworęczni doczekali się  swojego święta - 13 sierpnia. Pomysł narodził się w Wielkiej 

Brytanii wśród członków działającego od 17 lat  „Klubu Mańkutów”, którzy spotykali się     

w dzielnicy Soho, w pobliżu sklepu z produktami dla leworęcznych. Obecnie szacuje się , że 

co 10 osoba na Ziemi jest leworęczna. Wśród nich znalazło się wiele znanych postaci: 

polityków, naukowców, aktorów i piosenkarzy.  

 

 

 

 

 

 

                    

                      

 Opracowała mgr Hanna Pawlik-Pawłow 

                       psycholog 
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WARSZTAT PEDAGOGA - PRAKTYKA 
Czym jest socjoterapia? 

 

 

Z socjoterapią coraz częściej spotykamy się w codziennej pracy wychowawczej, jako formą 

pomocy w szkołach, przedszkolach, świetlicach socjoterapeutycznych oraz placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych.  

 

„Przez socjoterapię możemy rozumieć metodę leczenia zaburzeń zachowania  i niektórych 

zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży w toku spotkań grupowych. Możemy więc 

socjoterapię traktować jako formę pomocy psychologicznej adresowaną do dzieci                     

i młodzieży, pośrednią między psychoterapią a psychoedukacją i treningiem 

interpersonalnym” (Sawicka,1993).  

 

Ta forma pomocy skierowana jest do dzieci oraz młodzieży w okresie dorastania mających 

trudności w dostosowaniu się do ogólnie przyjętych norm i zasad społecznych oraz dzieci 

zmagających się z trudnościami życiowymi i problemami osobistymi, które zakłócają ich 

prawidłowy rozwój osobisty i społeczny. Ma ona na celu eliminowanie lub zmniejszenie 

niepożądanych zachowań.  

 

W procesie socjoterapii ważną rolę odgrywa wzmacnianie osobowości jednostki objętej 

pomocą poprzez realizację celów edukacyjnych i rozwojowych. Cele edukacyjne 

ukierunkowane są na poznawanie różnych zagadnień, które w dalszej perspektywie 

przyczynią się do poprawy funkcjonowania społecznego dziecka oraz ukierunkują jego 

zachowanie w sytuacjach trudnych i problemowych. Istotą tych celów mogą być: uczenie się 

rozpoznawania i nazywania emocji, poznawania mechanizmów uzależnień, poznanie 

zagadnień związanych z chorobami społecznymi / np.: AIDS/, nauka określonych ról 

społecznych np.: w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej, itp. Cele rozwojowe natomiast 

muszą ściśle współgrać z wiekiem uczestników 

oraz wynikających z niego potrzeb. Inne potrzeby 

będą skierowane do dzieci w okresie 

wczesnoszkolnym   i tych w okresie dorastania.  

 

Podczas planowania zajęć socjoterapeutycznych 

trzeba pamiętać o uwzględnieniu podstawowych 

dla danego wieku potrzeb uczestników, rozwijaniu 

ich indywidualnych zainteresowań oraz poruszaniu 

zagadnień adekwatnych do danej grupy wiekowej. 

Zawsze należy uwzględnić sytuację społeczną         i wychowawczą dziecka biorącego udział 

w tego rodzaju zajęciach. Dlatego my jako socjoterapeuci musimy wyjść naprzeciw tym 

potrzebom i wykorzystując cały swój potencjał jednocześnie zaszczepić właściwe normy 

zachowania. 

 

 

Opracowała mgr Aleksandra Krawczyk 

pedagog - socjoterapeuta 
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WARSZTAT PEDAGOGA - PRAKTYKA 
Gdy dziecko nie może nauczyć się jeździć na rowerze. 

 

Maciuś dostał piękny nowy rowerek na swoje urodziny. Miał on kółka 

podpierające z tyłu i kij wpięty w bagażnik, żeby Maciuś tylko się nie 

wywrócił i żeby tylko chciał jeździć, żeby tylko chciał! Piękny nowy 

rowerek stał jednak oparty o ścianę, a chłopiec omijał go szerokim łukiem. Prosiła mama 

żeby chłopiec choć spróbował, namawiał tata i zabierał chłopca na wyprawy aby pokazać, że 

dalej można dojechać niż dojść. Wszystkie wysiłki na nic - Maciuś nie chciał jeździć na 

rowerze. Wycieczki rowerowe kończyły się płaczem i deklaracjami dziecka, że już nigdy       

w życiu się wsiądzie na rower. Maciuś stanowczo przekonywał Rodziców, że ta umiejętność 

do niczego mu się nie przyda. Czemu tak się stało? Czemu chłopiec nie chciał nauczyć się 

jeździć na rowerze? Czy rzeczywiście nie chciał? 

Żeby opanować trudną sztukę jazdy na rowerze konieczne jest bardzo dobre funkcjonowanie 

całego ciała dziecka w zakresie: umiejętności utrzymania równowagi, umiejętności oceniania 

odległości, sprawnego wykonywania ruchów naprzemiennych, sprawnej koordynacji 

wzrokowo-ruchowej. Brak jakiegokolwiek elementu sprawił, że chłopiec nie potrafił 

opanować tej umiejętności, choć w głębi serca bardzo chciał. Granicą rozwoju tej 

umiejętności jest 6-7 rok życia dziecka. Jeśli nie opanuje jej do tego czasu, mimo 

podejmowanych prób i swobodnego dostępu do roweru, konieczne jest wsparcie z zewnątrz     

i udzielenie dziecku odpowiedniej pomocy. Wskazana byłaby wtedy obserwacja i diagnoza  

prawidłowości procesów integracji sensorycznej, czyli ocena, czy nic nie stoi na przeszkodzie 

w opanowaniu zdolności jazdy na rowerze. Tego rodzaju pomoc, czyli diagnoza integracji 

sensorycznej /SI/, jest w ofercie naszej Poradni. Jeśli badania potwierdzą zaburzenia w tym 

zakresie opiekunowie dziecka otrzymują zestaw stosowanych ćwiczeń mających na celu 

pomoc w przezwyciężeniu obserwowanych kłopotów. Choć droga do pokonania trudności 

jest jak ścieżka rowerowa ma tę zaletę, że jest prosta i po rozpoznaniu trudności                        

i zastosowaniu odpowiedniej formy wsparcia możliwe jest dojechanie do celu.  

Mając na uwadze usprawnianie równowagi naszego dziecka możemy bawić się z nim podczas 

wykonywania codziennych czynności w taki sposób, aby właśnie wspierać jego rozwój. Oto 

kilka przykładów:  

 idąc po chodniku liczymy z dzieckiem 10 kroków, a następnie dziecko staje na lewej 
nodze i liczy np. do 3, znów robimy 10 kroków i dziecko staje na prawej nodze licząc 

do 3 – wielokrotnie powtarzamy ten schemat  z czasem wydłużając czas stania na 

jednej nodze /liczymy do 4,5,6 itd./ 

 pozwalamy dziecku iść po łączach płyt chodnikowych oraz po krawężniku, który to   
dzieciaki tak uwielbiają /zwłaszcza ten przy największej kałuży/ 

 dziecko chodzi lub przeskakuje po ułożonych na podłodze poduszkach zebranych       
w domu zmieniając tempo zabawy /wolno-szybko/ 

 dziecko stoi w pozycji jaskółki 

 dziecko chodzi do przodu i do tyłu po rozłożonej na podłodze skakance lub kawałku 
sznurka - powtarza zabawę z zamkniętymi oczami 

 dziecko chodzi na stopach osoby dorosłej 

 dziecko stoi w  bezruchu w wybranej pozycji ciała – zabawa w posąg 

 

Pamiętajcie - czynność wielokrotnie powtarzana staje się umiejętnością! 
 

Miłej zabawy z dzieckiem. 
 

Opracowała mgr Joanna Michalska 

pedagog – terapeuta  integracji sensorycznej 
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Gimnastyka języka i co z tego wynika… 
Ćwiczenia usprawniające narządy mowy. 

 

Sprawne narządy artykulacyjne to warunek prawidłowego wymawiania poszczególnych 

głosek – wymawianie  każdej z nich wymaga sprawnego funkcjonowania innych mięśni 

narządów artykulacyjnych. Przedstawione poniżej propozycje ćwiczeń mogą być 

wykorzystywane podczas zajęć logopedycznych uwzględniając wiek dziecka oraz rodzaj 

wady wymowy. Mogą stanowić też element zajęć profilaktycznych doskonalących sprawność 

mięśni, od której zależą ruchy narządów mowy oraz poprawność wymowy naszych 

podopiecznych. 

 

Ćwiczenia warg: 

 dmuchanie baloników 

 puszczanie baniek mydlanych 

 nadymanie policzków 

 parskanie 

 cmokanie 

 zaciskanie ust 

 

Ćwiczenia języka: 

 unoszenie języka w kierunku nosa 

 liczenie zębów  

 oblizywanie warg 

 mlaskanie 

 wypychanie językiem policzków 
 

 

 

 

 

Ćwiczenia usprawniające żuchwę:  

 ziewanie 

 naśladowanie żucia 

 poruszanie żuchwą w prawo – lewo 

 podsuwanie dolnej wargi pod górne zęby 

 opuszanie i unoszenie dolnej szczęki 
 

Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie: 

 chuchanie 

 ziewanie 

 płukanie gardła 

 chrząkanie 

 chrapanie 
 

Powodzenia! 

 

Opracowała  mgr Aleksandra Krawczyk 

pedagog - logopeda 
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Z szuflady terapeuty terapii pedagogicznej…  
Ryzyko dysleksji – pierwsze symptomy 

 

Każdy młody człowiek wkraczający w mury szkoły pragnie być akceptowany przez nowe 

otoczenie i odnosić sukcesy. Nie wszystkim się to udaje. Czasem wynika to z mniejszych 

zdolności dziecka, ale tutaj może pomóc systematyczna nauka, więcej czasu poświęconego na 

ćwiczenia i utrwalanie wiadomości pod czujnym okiem rodziców i nauczycieli. W zupełnie 

innej sytuacji są dzieci z tzw. ryzyka dysleksji i dzieci ze stwierdzoną dysleksją. One mimo 

intensywnej, systematycznej i kontrolowanej przez najbliższych nauce nie poprawiają swoich 

wyników, a więc nie mogą dorównać rówieśnikom i nie odnoszą sukcesu.  

 

Brak sukcesu i zadowolenia powoduje u najmłodszych brak zainteresowania nauką, unikanie 

zadań sprawiających trudności, a w efekcie niechęć do chodzenia do szkoły, przebywania      

w grupie rówieśniczej, która nie zawsze jest tolerancyjna i nie zawsze akceptuje wszystkich 

swoich członków. Z czasem bezradność dziecka, które bardzo pragnie pokonać trudności      

w nauce, ale nie jest tego w stanie zrobić bez pomocy specjalisty, może przejść w postawę 

wycofującą  lub też wywołać niekontrolowaną agresję słowną lub ruchową. Dziecko nie wie, 

że trudności, które ma w nauce szkolnej nie są zależne od niego samego. Szuka więc winy      

w sobie, zaczyna myśleć o sobie jak o nieudaczniku tym samym tracąc poczucie własnej 

wartości i wiary we własne siły. Czasem rodzice, nieświadomi przyczyn trudności w nauce 

swojego dziecka, również upatrują winy w jego lenistwie czy niesystematycznej pracy 

jednocześnie potwierdzając przekonanie dziecka, że to ono ponosi całą winę za 

niepowodzenia szkolne.  

 

Dziecko dyslektyczne może lepiej przyswajać wiedzę, lepiej czytać, pisać i liczyć, ale musi 

poznać inne metody nauki niż te, które nauczyciele powszechnie stosują na zajęciach 

dydaktycznych. Pozna je uczestnicząc w zajęciach terapii pedagogicznej. Również rodzice 

dziecka dyslektycznego mogą, a nawet powinni je wspierać w ćwiczeniach w domu wg 

instrukcji terapeuty.  

 

Pierwsze symptomy tych trudności pojawiają się już w wieku po niemowlęcym                        

i przedszkolnym dlatego należy uważnie obserwować rozwój dziecka. Oto one. 

 

 

Wiek po niemowlęcy /2-3 – latki/:  

 

 dziecko wcześnie zaczyna chodzić, ale nie przechodzi przez etap raczkowania 
/przemieszcza się na pośladkach i rękach, pełza na brzuchu/ 

 opóźniony rozwój motoryki rąk – słabo manipuluje  
przedmiotami lub nie jest tym zainteresowany 

 opóźniony rozwój mowy 
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Wiek przedszkolny /3-5 latki/:  

 

 niska sprawność ruchowa w zakresie ruchów całego ciała /słabo biega, ma trudności 

opanowaniem jazdy na rowerze, jest niezaradne w ruchach  - często wpada na 

przeszkody i spada np. z krzesła; ma trudności z łapaniem, kopaniem lub rzucaniem 

piłki, podskakiwaniem i przeskakiwaniem przez przeszkody/ 

 słaba sprawność motoryczna rąk /niechęć do wykonywania czynności 
samoobsługowych, utrzymujące się kłopoty z samodzielnym ubieraniem                      

i zakładaniem obuwia na właściwe nogi/ 

 niechęć do rysowania, nieprawidłowy sposób trzymania ołówka 

 trudności w składaniu według wzoru obrazków pociętych na części, puzzli 

 opóźniony rozwój mowy, regularne przekręcanie wyrazów i zwrotów /lokomotywa - 

kolomotywa, którędy - krędy); miewa kłopoty z zapamiętywaniem nazw pospolitych 

obiektów np.  "stół", "krzesło" 

 trudności z uczeniem się wierszyków i rymujących się słów 

 słuchanie czytanego przez dorosłych tekstu /bajki, wierszyka/, ale brak 
zainteresowania literami 

 permanentne wrażenie, że nie słucha lub nie uważa 

 brak przejawów preferencji jednej ręki 

 słaba orientacja w schemacie ciała i przestrzeni /prawa-lewa; 

nad – pod/ 

 

 

Pamiętajcie, im wcześniej zdiagnozujemy podłoże trudności 

naszego dziecka i rozpoczniemy terapię tym większa szansa na 

wyeliminowanie lub pokonanie specyficznych trudności           

w nauce szkolnej! 

 

 

 

 
 

 

 

Opracowała mgr Dorota Piątkowska 

pedagog - terapeuta terapii pedagogicznej 
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Wiersze i bajeczki dla Maciusia i Juleczki 
 

 

Smutki Kasi 

 

Tak bym chciała pisać ładnie 

i wysławiać się dokładnie. 

Z ortografii mieć choć czwórkę. 

Co dzień biegać z psem na górkę. 

 

A ja muszę tak pracować. 

Ortografię wciąż trenować! 

Cóż,  efekty marne strasznie. 

Siedzę w domu przez to właśnie. 

Jestem głupia – cicho szlocha - 

chyba nikt mnie już nie kocha!? 

 

Słyszał tata to wyznanie. 

Tak zareagował na nie: 

- Jesteś córciu wyjątkowa! 

Kasia w dłoniach buzię chowa. 

 

 
 

- Sama umiesz bez pomocy 

chorej babci podać kocyk. 

Pięknie sprzątasz po śniadaniu 

i pomagasz mamie w praniu. 

Nucisz przy tym tak słodziutko, 

że zapada w sen cichutko 

cały zwariowany świat… 

W tańcu nie dorówna ci 

ten z czerwonym paskiem Zdzich. 

Kogo lubi cała klasa? 

Ty nie śmiejesz się grubasa. 

Ty dotrzymasz tajemnicy 

i zaprosisz do piwnicy 

wszystkie wygłodniałe kotki, 

by im oddać część szarlotki. 

Szkoła to poważna sprawa, 

ale nie ma jak zabawa. 

Tatuś chwycił mocno córkę 

i pobiegli z psem na górkę. 
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Poniżej znajdziecie Państwo propozycje ćwiczeń do wykorzystania zarówno podczas zajęć 

szkolnych jak i w domu. 

 

 

1. Ćwiczymy głośne czytanie metodą sylabową i całościowo w następujący sposób: 

• dorosły kilkakrotnie /np. od 5 do 10 razy/ głośno czyta wiersz, dzieci śledzą jego 

treść /wodzą palcem pod tekstem/ i próbują czytać równolegle z dorosłym 

• wszyscy głośno czytają wiersz akcentując i zaznaczając ołówkiem kolejne sylaby 

np. falbankami / smutki / 
 

• wielokrotne głośne czytanie wiersza metodą całościową – ok. 5 powtórzeń  

• czytanie naprzemienne dziecko-dorosły  po jednej sylabie, po jednym wyrazie, po 

jednym wersie 

• dzieci czytają głośno ustalony przez dorosłego fragment wiersza np. 2 lub 4 wersy 

zgodnie z instrukcją dorosłego – czytaj z radością, czytaj ze złością, czytaj tak 

jakbyś wygłaszał przemówienie itp. 

2. Moje mocne strony – na dużym arkuszu szarego papieru dzieci w parach nawzajem 

obrysowują kształt swego ciała; każde dziecko wewnątrz konturu własnego ciała 

wpisuje te cechy i umiejętności, które uważa za swoje mocne strony; na zewnątrz 

konturu inni wpisują te cechy i umiejętności dziecka, które oni uważają za jego mocne 

strony. Pobawcie się w ten sposób w domu. 

3. Skojarzenia do słowa RODZINA z komentarzem dzieci dających poszczególne 

propozycje – zapisanie propozycji np. w formie mapki.  

 

 

 

 

 

 Opracowała mgr Dorota Piątkowska 

pedagog – terapeuta terapii pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy rodziców, nauczycieli i uczniów do pisania wierszy, bajek, opowiadań i 

przesyłania ich na adres dorotap2@op.pl – chętnie je opublikujemy w kolejnych 

numerach biuletynu. 
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CO W PRAWIE PISZCZY… 
 Rozwód - regulacje prawne. 

 

Relacje między rodzicami po rozwodzie mogą być 

trudne. Najczęściej kartą przetargową w konflikcie 

staje się dziecko. Przepisy prawne gwarantują dziecku  

taką samą możliwość kontaktowania się z matką jak      

i z ojcem. Rodzice mają względem dziecka jednakowe 

obowiązki. Tak samo  muszą dbać   o utrzymanie 

materialne dziecka, o jego edukację i opiekować się nim. Do niedawna przepisy mówiły tylko 

o prawie  rodzica do widywania się  z dzieckiem. Niewiele osób wie, że obecne przepisy 

prawne nałożyły na rodziców  obowiązek kontaktów z dzieckiem. Kontakt jest także 

zagwarantowany innym członkom rodziny. Dziadkowie i rodzeństwo mają prawo wystąpić do 

sądu  o ustalenie  takiego kontaktu nawet jeśli jedno z rodziców sprzeciwia się temu. Dalsza 

rodzina- ciotka, wujek, krewni mogą się także starać o ustalenie stałego kontaktu z dzieckiem, 

ale pod warunkiem, że są blisko z dzieckiem związani. Znowelizowane przepisy obejmują: 

   - odwiedziny i spotkania, 

   - zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, 

   - sposób porozumiewania się – bezpośredni i na odległość np. przez telefon, Internet… 

   - korespondencję listowną i   mailową. 

 

Jeśli rodzic unika kontaktów z dzieckiem może zostać do nich zobowiązany - wystarczy, że 

drugi rodzic wystąpi do sądu z takim żądaniem. Obecnie oboje rodzice muszą brać pod uwagę 

życzenia dziecka odnośnie kontaktów z drugim rodzicem. Jeśli rodzic mieszkający                 

z dzieckiem nie godzi się na częste spotkania  drugi z rodziców może zgłosić to w sądzie. 

Wtedy zostanie wyznaczony kurator, który po rozmowie z dzieckiem sporządzi raport  

uwzględniany przez sąd podczas podejmowania decyzji. 

 

Niekiedy sąd ogranicza kontakty z rodzicem -  nakazując spotkania  tylko w obecności  

drugiego z nich. Może też zabronić spotkań z dzieckiem, zakazać zabierania poza miejsce 

jego stałego pobytu, ograniczyć kontakt do porozumiewania się na odległość, jeśli zagraża on 

poczuciu bezpieczeństwa dziecka lub działa na jego niekorzyść. 

 

Warto podkreślić, że  podejmowanie przez oboje rozwiedzionych  rodziców decyzji  ważnych 

dla dziecka  powinno się odbywać w atmosferze spokoju i troski  o jego dobro – zapewni to  

komfort psychiczny zarówno dziecku jak i rodzicom. 

 

 

 

                                                                    Opracowała mgr  Hanna Pawlik-Pawłow 

psycholog 
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POLECAMY! 
Zajęcia dla rodziców dzieci z ADHD 

 

Bycie rodzicem dziecka nadruchliwego, mającego trudności w koncentracji uwagi lub 

zdiagnozowanego jako dziecko z ADHD jest ogromnym wyzwaniem, a często również miarą 

siły charakteru i cierpliwości. Spotykając się z  rodzicami często słyszę, że pomimo starań 

mają oni wrażenie, że żadne metody pracy nie przynoszą efektów. Zachowanie ich dzieci nie 

zmienia się, a oni sami czują się bezsilni, a często nawet osaczeni przez własne dziecko oraz 

wymagania stawiane im przez pozostałych członków rodziny i instytucje zajmujące się 

dzieckiem (szkoła, przedszkole). Dodatkowo rodzicom dzieci z ADHD często towarzyszy 

poczucie osamotnienia i pozostawienia ich z problemem. Zdarza się, że po otrzymaniu 

diagnozy nie bardzo wiedzą, co zrobić dalej i w jaki sposób pomóc swemu dziecku i samym 

sobie. 

 

Z myślą o rodzicach mających właśnie takie trudności wychowawcze powstała w Poradni 

„Grupa dla Rodziców Dzieci z ADHD”. Pierwotnym założeniem Grupy jest wyposażenie 

rodziców w praktyczną wiedzę na temat metod pracy z dzieckiem sprawiającym problemy 

wychowawcze oraz stworzenie miejsca, w którym osoby borykające się z podobnymi 

trudnościami mogą się spotkać i wymienić doświadczeniami.  

W trakcie dwugodzinnych spotkań omawiane są takie tematy jak: organizacja przestrzeni 

ułatwiającej funkcjonowanie dziecka, wprowadzanie zasad domowych, stosowanie pochwał    

i nagród, egzekwowanie umów i konsekwencja, współpraca ze szkołą itp. Ponadto poruszane 

są tematy, które szczególnie interesują uczestników oraz omawiane są aktualne problemy,          

z którymi borykają się rodzice. Udział w zajęciach daje możliwość nie tylko poznania 

różnych sposobów pracy z dzieckiem, ale również wcześniejszego ich przećwiczenia               

i przeanalizowania, jaka metoda będzie najbardziej skuteczna w przypadku konkretnego 

dziecka. Dodatkowo spotkanie innych rodziców mających podobne doświadczenia oraz 

wymiana spostrzeżeń i informacji dotyczących kwestii leczenia, współpracy ze szkołą              

i lekarzami itp. umożliwia spojrzenie na swoje trudności z innej perspektywy i być może 

odnalezienie rozwiązania, które pozwoli na ich pokonanie. 

 

W bieżącym roku szkolnym spotkania Grupy dla Rodziców Dzieci z ADHD będą odbywały 

się w Poradni we wtorki od godziny 16:30 do 18:00. Rozpoczęcie zajęć jest przewidywane na 

marzec 2013 r. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt 

telefoniczny pod numerem Poradni – 42 6819282 z prowadzącymi zajęcia: mgr Longiną 

Wilczyńską lub mgr Aleksandrą Włodzimierską. 
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POLECAMY! 
Masaż Shiatsu w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego 

 

Masaż Shiatsu wywodzi się z Japonii, a nazwa masażu oznacza „ucisk palcem”. Shiatsu 

uspokaja nadaktywny współczulny układ nerwowy, dzięki czemu poprawia krążenie, 

rozluźnia napięte mięśnie i redukuje stres, a tym samym 

sprzyja relaksacji. Stan relaksacji jest ważny w procesie 

uczenia się, zapamiętywania, nabywania nowych 

umiejętności zarówno   u dzieci jak i osób dorosłych. 

 

 

Mimo iż masaż Shiatsu ma wiele zalet i działa dobroczynnie 

na ciało człowieka, nie każdy powinien się na niego 

decydować. Jeśli masz zakaźną chorobę skóry, wysypkę lub 

otwartą ranę, sesję masażu przełóż na później. Masażu nie należy odbywać również po 

chemioterapii, radioterapii oraz operacji. Osoby z tendencją do tworzenia się skrzepów krwi    

o masażu powinny zapomnieć. W wyniku uciskania skóry może dojść do przemieszczenia się 

skrzepów, co jest dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Nie 

najlepszym pomysłem jest poddanie się masażowi w okresie ciąży. 

Specjaliści są zgodni, że masaż w ciąży jest bezpieczny tylko wtedy, 

gdy jest wykonywany przez masażystę, który przeszedł szkolenie      

w masowaniu ciężarnych. Masaż Shiatsu jest stanowczo odradzany 

w miejscach na ciele, na których widoczne są siniaki, niezagojone 

rany oraz stany zapalne. Nie należy wykonywać go również 

bezpośrednio nad przepukliną brzuszną, guzami oraz niedawnymi 

złamaniami kości. 

 

 

Zachęcamy do stosowania masażu Shiatsu szczególnie w pracy z dziećmi nadpobudliwymi 

psychoruchowo, wycofanymi  czy z chorobą tikową. Ta forma terapii wspomaga prawidłowy 

rozwój dziecka. Masaż wykonywany prze osobę bliską, do której mamy zaufanie dodatkowo 

sprzyja odprężeniu, zacieśnianiu więzi i budowaniu pozytywnych relacji. 

   

W bieżącym roku szkolnym warsztaty z zakresu masażu Shiatsu 

odbywają się w dwóch formach: 

 dla rodziców z dziećmi cykl 4 spotkań – poniedziałki     
w godzinach 17.15-18.00 

 dla rodziców i rad pedagogicznych realizowane na 
terenie przedszkoli i szkół znajdujących się w rejonie 

działania naszej poradni po wcześniejszym zgłoszeniu 

telefonicznym 

Masaż odbywa się w ubraniu, w leżeniu na kocu lub materacu. Podczas masażu każdy z jego 

uczestników będzie zarówno w roli osoby masującej jak i masowanej – dotyczy warsztatów 

dla dorosłych. Mile widziany jest wygodny strój dla dorosłych i dzieci.  

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny pod 

numerem Poradni – 42 6819282 z prowadzącą zajęcia mgr Dorotą Piątkowską. 
 

Serdecznie zapraszamy! 


