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Witamy w Nowym, 2014 Roku i  życzymy 

Państwu pomyślnej realizacji planów 

osobistych i zawodowych, zdrowia i wielu 

powodów do radości.  

Mamy nadzieję, że również w tym roku 

pozostaniecie Państwo naszymi wiernymi 

czytelnikami, za co z góry dziękujemy.  

W szczególności miło nam 

współpracować, także w tej formie, w realizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z  nauczycielami i rodzicami  uczniów z rejonu Łódź- Górna. 

 

Nadal zachęcamy do współtworzenia  naszego pisma poprzez proponowanie 

tematów artykułów, przesyłanie własnych materiałów oraz pytań, na które 

postaramy się odpowiadać  w kolejnych numerach.  

 

 

 

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?  
 część III 

 

 

Co z tą koncentracją cz. III 

Powracając do tematu rozpoczętego kilka miesięcy temu 

zastanowimy się, w jaki sposób pracować z dziećmi 

mającymi trudności w koncentracji uwagi. Co może 

zrobić rodzic i nauczyciel, aby ułatwić dziecku naukę 

szkolną i wpłynąć na poprawę umiejętności skupienia się. W codziennej pracy z dzieckiem z 

deficytami uwagi najistotniejsze jest stworzenie takich warunków pracy, które umożliwią mu 

wykorzystanie jego potencjału. Ważne jest tutaj zrozumienie ograniczeń dziecka, przy 

jednoczesnym wspieraniu go w ich pokonywaniu. Nazywamy to dostosowaniem wymagań do 

możliwości psychofizycznych dziecka, czyli zastosowanie takich metod pracy, które 

minimalizują wpływ deficytów na możliwość przyswajania i prezentowania wiedzy przez 

ucznia. Naszym celem jest stworzenie warunków do optymalnego rozwoju młodego 

człowieka. 

 

A zatem jak dostosować owe warunki? 

 ograniczanie ilości bodźców dopływających do dziecka w trakcie wykonywania 

pracy 

Skoro młody człowiek łatwo się rozprasza, a wszelkie bodźce dodatkowe przyciągają jego 

uwagę, należy zatem usunąć z zasięgu jego wzroku wszelkie zbędne elementy. W trakcie 

pracy na lekcji i w domu należy zadbać, aby na biurku dziecka znajdowały się jedynie 

aktualnie używane przybory np. jedna książka lub zeszyt, ołówek lub długopis. Wszelkie 

inne przedmioty powinny zostać schowane czy to w plecaku, czy też w szafce biurka, tak 

aby dodatkowo nie absorbowały uwagi dziecka. 

Kolejnym krokiem jest zadbanie o nieco dalszą przestrzeń, w której uczy się dziecko. 

Otoczenie biurka w domu powinno być możliwie jednolite, a więc pozbawione 

dodatkowych elementów tj. zabawki na pólkach, plakaty na ścianach czy kolorowe 

przybory szkolne stojące na biurku lub w jego pobliżu.  Najlepiej, gdy naprzeciwko 

miejsca pracy ucznia znajduje się jedynie pusta ściana lub zamykane szafki. Półki z 

książkami na czas nauki najlepiej jest przykryć np. jednolitą tkaniną. Oczywiście monitor 

komputera i klawiatura również powinny zostać zabrane lub przynajmniej zasłonięte. 

Zdarza się również, że okno przy którym stoi biurko stanowi dla dziecka element 

rozpraszający. Należy wówczas zastanowić się nad założeniem półprzezroczystych firan 

lub ostatecznie odsunięciem biurka od okna. Konieczne jest pamiętanie o wyłączaniu 

wszelkich urządzeń wydających dźwięki, tj. telewizor, radio, a także wyciszenie dzwonka 

w telefonie. Latem, zwłaszcza jeżeli mieszkamy blisko ruchliwej ulicy, warto pamiętać o 

zamykaniu okna, aby hałasy z zewnątrz nie rozpraszały dziecka. 

Niestety zastosowanie powyższych zasad jest znacznie trudniejsze w warunkach szkoły. 

Często sama obecność innych osób w tym samym pomieszczeniu jest dla uczniów 

znaczącym bodźcem rozpraszającym uwagę. Nie znaczy to jednak, że możemy pominąć 

ten element dostosowania warunków pracy dla uczniów z trudnościami w koncentracji 

uwagi. Co zatem można zrobić? Nauczyciel powinien wskazać uczniowi takie miejsce w 

klasie, które będzie w miarę daleko od różnych elementów dekoracji klasy, a jednocześnie 

zapewni mu stały, łatwy kontakt z dzieckiem. Może to być ławka znajdująca się przy 

ścianie, na której nie ma ozdób lub ławka w środkowym rzędzie, oddalona zarówno od 

okna, jak i od gazetki ściennej. Należy wybierać również miejsca w przedniej części sali 

(niekoniecznie pierwszy rząd), tak aby w trakcie lekcji łatwo i szybko można było podejść 

do ucznia. 



            Poradnik 
 

Warto pamiętać o tym, iż część dzieci dużo łatwiej rozprasza się pod wpływem bodźców 

słuchowych, niż wzrokowych. Niestety w warunkach klasowych trudno jest zadbać o 

całkowite ograniczenie takich bodźców. Należy jednak rozważyć możliwość pomocy 

dziecku przynajmniej w czasie wykonywania ważnych prac np. pisania klasówek, 

sprawdzianów, egzaminów lub też zapisywania ważnych informacji z tablicy. Takim 

„ułatwiaczem” dla tych uczniów mogą być zatyczki do uszu, używane jedynie w 

wybranych, ważnych sytuacjach. Dzięki nim ograniczona zostaje ilość bodźców 

słuchowych, co pozwala młodemu człowiekowi na lepszą koncentracją na pracy własnej. 

 przywracanie rozproszonej uwagi 

Kolejnym ważnym elementem pracy z dzieckiem z trudnościami w koncentracji uwagi 

jest stałe monitorowanie jego poziomu skupienia. Dzieci te często przerywają 

wykonywaną czynność i zamyślają się. Zdarza się, że w trakcie takich przerw zapominają, 

co robiły i nie kończą wcześniej rozpoczętych czynności. Deficyty uwagi utrudniają 

dziecku odnalezienie miejsca, w którym przerwało pracę, a często też powodują, iż 

zapomina ono treść poleceń i instrukcje do zadania. W takich momentach niezbędna jest 

pomoc z zewnątrz w postaci rodzica lub nauczyciela, który wskaże, gdzie uczeń przerwał 

pracę lub ewentualnie krótko przypomni, co należy zrobić (np. „przepisz”,  „wpisz 

wynik”, „pokoloruj” itp.). Samo przywrócenie uwagi nie zawsze musi wiązać się z 

komunikatem werbalnym. Niekiedy, zwłaszcza u starszych dzieci, wystarczy dotkniecie 

ramienia dziecka lub pukniecie w blat jego biurka, tak aby wyrwać je z zamyślenia. 

Techniki te sprawdzają się zwłaszcza u uczniów, którzy nie maja większych trudności z 

odnalezieniem miejsca, w którym przerwali pracę. W sytuacji szkolnej dobrze sprawdzają 

się również bodźce wizualne, które przyciągną uwagę dziecka i przerwą jego rozmyślania, 

np. włączenie i wyłączenie światła, czy położenie na ławce dziecka papierowej 

przypominajki (np. obrazek mówiący o konieczności wykonywania zadań). Oczywiście 

przed zastosowaniem takich metod należy wcześniej zaprezentować je uczniowi i omówić 

ich znaczenie tak, aby nie miał on wątpliwości, co do znaczenia zastosowanego sygnału. 

 stosowanie krótkich poleceń i dzielenie prac na etapy 

Znaczna część dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi nie potrafi skupić się na 

długich poleceniach nauczycieli lub rodziców. Dodatkowo, jeżeli komunikat jest 

wypowiadany jednostajnym głosem uczniowie ci zapamiętują jedynie pojedyncze 

informacje. Zazwyczaj potrafią oni powiedzieć o czym dana osoba mówiła na początku, 

lecz dalsza część „umyka” ich uwadze. Trudność ta nie wynika ze złej woli, lecz z faktu, 

iż monotonność komunikatu „usypia czujność słuchową” dziecka, co utrudnia jego 

zapamiętanie. Wiedząc o tym osoby pracujące z dzieckiem powinny poświęcić nieco 

czasu na zmianę sposobu komunikowania się z nim. Dość często ludzie dorośli wydają 

polecenia od razu je uzasadniając. Powoduje to zwiększenie ilości informacji 

przekazywanych drugiej osobie. W przypadku dzieci z deficytami uwagi dążymy do 

ograniczenia ilości informacji, tak aby było ono w stanie w pełni zrozumieć i wykonać 

polecenie. Zatem zamiast długiego omawiania ćwiczenia należy krótko przekazać 

instrukcję do jego wykonania. W takich sytuacjach często okazuje się, że bardziej 

skomplikowane zadania należy podzielić na mniejsze elementy. Zadanie, które jest 

podzielone na etapy łatwiej jest wytłumaczyć uczniowi i podać do niego instrukcję. 

Należy przy tym pamiętać, że uczniowi z zaburzoną uwagą podajemy instrukcje 

stopniowo (nie całość od razu). Po wykonaniu jednej części zadania przechodzimy do 

podania instrukcji do kolejnej części. Np. otwórz książkę na stronie 5 (czekamy, aż uczeń 

otworzy książkę), odnajdź ćwiczenie numer 1 (czekamy), przeczytaj polecenie (czekamy) 

itd.  Dla starszych uczniów można wykorzystać również karteczki z pojedynczo 

zapisanymi instrukcjami do zadań. Po wykonaniu jednego polecenia zabieramy kartkę z 

ławki/biurka ucznia i podajemy mu następną z kolejną instrukcją. Technikę tą można 

wykorzystywać również w trakcie sprawdzianów, przygotowując dla ucznia z deficytami 
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uwagi zadania na oddzielnych kartkach i przedstawiając mu je pojedynczo w miarę 

wykonywania przez niego poszczególnych zadań. 

 częste zmiany w celu pobudzenia uwagi 

Właściwie oczywiste jest, iż zmienność wykonywanych zadań pobudza uwagę. Dla 

uczniów z deficytami uwagi jest to szczególnie ważne, gdyż wszelka monotonia i zbyt 

długie wykonywanie jednej czynności powoduje u nich spadek, często i tak 

zmniejszonych zasobów uwagi. A zatem w trakcie wykonywania prac domowych można 

wprowadzić przemienność zadań np. po rozwiązaniu dwóch, trzech zadań z matematyki, 

przechodzimy do ćwiczenia z j. angielskiego, później  powrót do matematyki, a na koniec 

tekst z języka polskiego. Dodatkowo można uatrakcyjnić monotonne zadania np. poprzez 

wymyślanie zabawnych historyjek związanych z tematem. 

W trakcie pracy na lekcji warto wprowadzać ciekawostki, ćwiczenia oparte na humorze 

czy też zaskakujące sytuacje. Wszystko to, co odbiega od „zwykłego” prowadzenia lekcji 

jest łatwiej i szybciej zapamiętywane przez uczniów.  W klasach młodszych dobrze jest 

stosować przerwy śródlekcyjne oraz elementy ruchu w trakcie lekcji np. aranżowanie 

pracy w grupach, które wymagają zmiany miejsca siedzenia, zapraszanie uczniów do 

tablicy w celu pokazania lub wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia, proszenie uczniów o 

pomoc np. w rozdaniu przyborów szkolnych lub materiałów edukacyjnych itp. Ruch, 

zmienność i humor są „wrogami” nudy, a co za tym idzie sprzyjają lepszej koncentracji i 

zapamiętywaniu, nie tylko dzieciom z trudnościami w koncentracji, ale wszystkim 

uczniom.  

Powyższe metody pracy są jedynie pewną podstawą, zarysem tego, w jaki sposób można 

ułatwić naukę uczniowi z deficytami uwagi. Nie stanowią one wyczerpującego zestawu 

technik, gdyż w codziennej pracy najistotniejsza jest elastyczność i kreatywność w działaniu. 

Kierując się zasadą, iż wszelkie nowości i zaskakujące sytuacje pobudzają koncentrację 

uwagi, warto jest eksperymentować i sprawdzać, które metody sprawdzają się, a które 

wymagają modyfikacji.  

 

 

 

Opracowała mgr Aleksandra Włodzimierska 

psycholog 
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Warto wiedzieć 
Dziecko zdolne, a ma problemy?!  

Część II 

 

 

 

Dziecko zdolne, jak każde inne ze szczególnymi 

potrzebami edukacyjnymi,  wymaga podmiotowego 

podejścia i indywidualnej oceny rozwoju poszczególnych 

sfer. Zazwyczaj dzieci te mają bardzo dobrze rozwiniętą 

sferę intelektualną, a mniej społeczno- emocjonalną.  

 

Należy sobie uświadomić, że wysokie uzdolnienia tylko w 

jednej dziedzinie, to forma dysharmonii, a dalsze 

stymulowanie sfery, w której jest już najlepsze tylko ją 

pogłębia. Zatem należy podjąć wszelkie działania mające 

na celu zharmonizowanie rozwoju dziecka we wszystkich 

dziedzinach i zminimalizowanie dysharmonii 

rozwojowych, tak, aby rozwój społeczno - emocjonalny 

dorównywał poziomowi rozwoju intelektualno – 

poznawczego, w celu zapobiegnięcia zaburzeniom 

zachowania dzieci zdolnych. W związku z tym konieczne 

jest stworzenie dziecku możliwości treningu społecznego – 

czyli nawiązania i utrzymania prawidłowych kontaktów 

rówieśniczych, wdrożenie do przestrzegania zasad życia 

społecznego i radzenia sobie z trudnymi emocjami. Dzieci 

powinny nabrać przekonania, że współpracując z grupą mogą więcej osiągnąć i dlatego 

należy się z nią dzielić swoimi pomysłami. A zatem należy pamiętać, że  praca zespołowa 

przyczynia się do korygowania negatywnych postaw egoistycznych i zachowań agresywnych. 

 

Niezwykle istotne jest umożliwienie dziecku zaspokajania jego ciekawości oraz wyrobienie 

poznawczego nastawienia na rzeczy i fakty nieznane. Pokonywanie trudności, odkrywanie i 

poznawanie ich sprawia dzieciom zdolnym wielką radość. W zawiązku z tym, to rodzice i 

nauczyciele powinni być towarzyszami dziecka w odkrywaniu świata, pokazywaniu źródła 

ciekawych informacji i interesujących miejsc. Oni też mają za zadanie rozbudzić 

zainteresowania, zachęcić do rozwijania pasji i obserwowania otaczających zjawisk, 

rozwijania aktywności badawczej. Należy podtrzymywać ciekawość poznawczą, toteż nie 

należy ignorować dziecięcych pytań i odpowiadać na nie udzielając wszelkich wyjaśnień. 

Rodzice powinni poświęcić czas na wspólne spacery, zabawy, hobby, szukanie odpowiedniej 

literatury, rozmowy o książkach, filmach i przedstawieniach.  

 

Do pełnego wyrażenia się zdolności potrzebne jest zadbanie w równym stopniu o rozwój 

poziomu intelektualnego, aktywności twórczej jak i motywacji. Od kilku lat bardzo dużą rolę 

przywiązuje się u dzieci do rozwijania wyobraźni   i twórczego  myślenia. Przede wszystkim 

dlatego, że sfera ta jest zaniedbana w polskiej edukacji, a efekty pracy z dziećmi w tym 

zakresie są znaczące i uzyskiwane w krótkim czasie. Według psychologów dzieci o wyższym 

ilorazie inteligencji, a mniejszych zdolnościach twórczych osiągają podobne wyniki w szkole 

jak dzieci o niższym ilorazie inteligencji i większych zdolnościach twórczych. Badania, 

potwierdzają, że za sukces w życiu najbardziej odpowiada ta właśnie kompetencja, dlatego 

warto u dzieci ją rozwijać. 
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Jakie zajęcia można zaproponować dziecku zdolnemu? 

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, 

 zajęcia rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie, 

 zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań w szkołach i osiedlowych domach kultury’ 

 warsztaty badawcze, obozy ogólnorozwojowe,  wystawy,  seminaria 

 konkursy szkolne i międzyszkolne, olimpiady 

 działalność samorządowa  – organizowanie imprez klasowych                   i szkolnych, 

akademii, przedstawień, zaprojektowanie gazetki szkolnej i jej wykonanie. 

 

Pamiętajmy: 

Dziecko zdolne nierozpoznane i nie otoczone właściwą opieką i wsparciem ze strony domu i 

szkoły nie wykorzysta w pełni wrodzonych predyspozycji. 

Najkorzystniejszy z punktu widzenia przyszłości dziecka jest rozwój wszechstronny i 

harmonijny, zakłócenia w jednej dziedzinie mogą powodować ograniczenia w pozostałych. 

 

 

 

 

 

Opracowała mgr Anita Błażejewska 

pedagog, terapeuta terapii pedagogicznej 
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Warto wiedzieć 
Wspomagająca rola dziadków 

w wychowaniu dziecka 

 

 

Stając się babcią i dziadkiem mężczyzna i kobieta 

wchodzą w fazę życia, która ma swoje własne 

prawa. Dziadkowie i wnukowie rozdzieleni 

jednym pokoleniem mają  szansę na nawiązanie 

naprawdę dobrych relacji. Ich kontakty opierają 

się na refleksjach z własnej przeszłości, w tym świadomości błędów wychowawczych 

popełnianych w wychowaniu własnych dzieci. Kontakty z dziadkami nie mogą jednak 

zastąpić dziecku związku z rodzicami, ale bezsprzeczne jest twierdzenie, że siebie wzajemnie 

potrzebują. 

 

W swoje role dziadkowie wchodzą stopniowo. Babcia zaczyna je pełnić wcześniej niż 

dziadek- wykorzystuje doświadczenia z własnego macierzyństwa i pomaga matce w 

pielęgnowaniu niemowlęcia. Bliskość uczuciowa, skłonność do powtórnego matkowania to 

niektóre cechy roli babci. I tak babcia: 

 dba o przekazywanie zwyczajów rodzinnych 

 opowiada o krewnych 

 wprowadza wnuki w historie rodzinne 

 podtrzymuje kult rodziny jako rodu  

 

O  wiele trudniejsza jest rola dziadka. Mężczyzna wchodzi w nią stopniowo, adekwatnie do 

rozwoju dziecka. Dziadek jest : 

 kronikarzem rodziny 

 przyjacielem dla starszego wnuka a bohaterem dla młodszego 

 nauczycielem, który akceptuje bezwarunkowo swojego młodszego partnera i na nim 

koncentruje swoją uwagę 

 

Oboje dziadkowie pełnią role określone na zasadzie możliwości własnych a nie  

poczucia obowiązku: 

 wdrażają do pracy, gospodarności, przestrzegania zasad etyczno-moralnych 

 kształtują poczucie trwałości rodziny, 

 obdarzają wnuków zainteresowaniem i akceptacją, których brakuje dzieciom ze strony 

rodziców 

 przełamują bariery komunikacyjne - są zaangażowani w życie rodziny 

 wyciszają lęki wnuków po porażkach dowartościowując je 

 stwarzają atmosferę wzajemnego zrozumienia, tolerancji, lojalności 

 realizują  w kontakcie z wnukami przyjaźnie, dialog, 

 przekazują tradycje rodzinne, 

 wdrażają do przestrzegania zasad  religijnych 

 

 Dziadkowie tworzą dla wnuków swoistą  „emocjonalną świątynię", w której 

 przebywanie daje poczucie miłości i bezpieczeństwa. 
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Wychowawcza rola dziadków ma charakter : 

 bezpośredni - w kontakcie i opiece nad wnukiem 

 pośredni - jest wsparciem dla rodziców dziecka 

 

Wyróżnia się 3 typy zachowania dziadków: 

 rzeczowy- przedstawienie świata i jego problemów tak, by był zrozumiały dla dzieci 

w każdym wieku 

 egzystencjalny - to całkowite podarowanie fizyczne i psychiczne siebie 

 personalny- dziadkowie i wnukowie są wobec siebie otwarci i darzą się zaufaniem 

 

Dziadkowie mają wpływ na rozwój dziecka i jego zachowanie. Jednak bezkrytyczna miłość 

do wnuka może przyczynić się do powstania złych nawyków, podważyć autorytet  rodziców, 

powodując rozdźwięk pomiędzy nim a rodzicami. 

 

Dziadkowie prezentują skrajne postawy wychowawcze: 

 przesadnej opieki 

 zostawiania nadmiernej swobody 

Pierwsza z nich polega na : 

 obsługiwaniu i wyręczaniu wnuka w różnych czynnościach 

 rozwiązywania za niego trudności 

 roztaczania nadmiernej kontroli 

 żądania bezwzględnego posłuszeństwa 

Postawa ta powoduje pobudliwość dziecka, niską koncentrację, słabą samodzielność, niską 

odporność na stres, aktywność o cechach  odtwórczych, zaburzenia w rozwoju społeczno-

emocjonalnym  w  zakresie nawiązywaniu kontaktów. 

Druga postawa w relacji z wnukiem - pozostawienie nadmiernej swobody- 

powoduje rozwijanie cech egoizmu, skłonność do narzucania i wymuszania zachowań 

podporządkowania otoczenia oraz koncentrację tylko na własnej osobie. 

Pomoc dziadków w pełnieniu opieki nad wnukiem powinna mieć charakter  

pomocniczy i uzupełniający oddziaływania rodziców. Czasy współczesne stawiają przed 

dziadkami trudne zadania, wynikające z różnic miedzy doświadczeniami wnuków a 

doświadczeniami z ich własnego dzieciństwa oraz sposobu wychowania własnych dzieci - 

obecnych rodziców. Potrzebują dużo wyczucia by nie szkodząc dziecku temu wyzwaniu 

sprostać. 

                                      

                      

 Opracowała mgr Hanna Pawlik-Pawłow 

                       psycholog 
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Wiersze i bajeczki dla Maciusia i Juleczki 

 

Tym razem wiersz dla babć i dziadków 

 z najlepszymi życzeniami z okazji ich święta! 

 

Zabawni dziadkowie 

 

Dziadek zrobił straszną minę. 

Antek skrył się pod pierzynę, 

ale zerka on ciekawie… 

O co chodzi w tej zabawie? 

 

Na to wchodzi babcia Gosia. 

„Nie widziałeś gdzieś Antosia?”- 

pyta dziadka, mruga okiem 

i udaje, że jest smokiem… 

 
Dorota Piątkowska 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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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WARSZTAT LOGOPEDY - PRAKTYKA 
Funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami mowy.  
 

„ Zdarza się, że milczy ten, kto mógłby wiele powiedzieć”  

Jan Stępień  

 

Cytat, który rozpoczyna ten artykuł dotyka istoty 

problemu, z jakim borykają się na co dzień dzieci z 

zaburzeniami mowy. Często dzieci z wadami 

wymowy wycofują się z kontaktu werbalnego w 

obawie przed negatywną reakcją otoczenia. Na ogół 

nie inicjują nowych znajomości, nie zabierają głosu 

w sprawach dla nich istotnych, nie wyrażają 

własnych myśli i opinii oraz wycofują się z relacji 

koleżeńskich. To wszystko powoduje, że żyją obok 

otaczających ich ludzi. Nierzadko stają się lękliwi, natomiast każda wypowiedź na forum 

grupy lub w szerszym gronie staje się dla nich źródłem stresu i jest wyzwaniem  nie do 

pokonania. W takich sytuacjach dzieci z zaburzeniami mowy wybierają drogę dużo dla siebie 

bezpieczniejszą, z reguły nie zabierają głosu kosztem tego, iż zostaną uznane za niegrzeczne, 

nieposłuszne lub po prostu nieprzygotowane do lekcji. Nie należy przecież zapominać, że 

zaburzenia mowy mają także ogromny wpływ na proces edukacyjny. Dzieci z tego rodzaju 

problemami mają duże trudności z nabywaniem umiejętności szkolnych. Często 

nieprawidłowa artykulacja odzwierciedla się w popełnianych przez nich błędach w pisowni. 

Pasmo niepowodzeń szkolnych, trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, zaniżona 

ocena własnych możliwości przyczynia się do obniżenia motywacji do nabywania nowych 

doświadczeń, dotyczących również własnych zainteresowań. Dzieci dotknięte tym 

problemem często w celu skompensowania sobie braku akceptacji, niskiej samooceny oraz 

negatywnych emocji zwracają na siebie uwagę w sposób negatywny. W gronie  rówieśniczym 

nierzadko wchodzą w rolę „błazna klasowego” oraz prezentują postawy opozycyjno – 

buntownicze. Brak zrozumienia istoty problemu przez nauczycieli i rodziców, a także ich 

niewłaściwe reakcje mogą powodować wystąpienie niepożądanych objawów, tj. stany lękowe 

i nerwicowe, różnego rodzaju przejawy agresji słownej i fizycznej oraz problemów 

wychowawczych. Rolą rodziców oraz nauczycieli jest wychwytywanie tego typu zachowań 

oraz udzielnie dzieciom wsparcia oraz zapewnienie opieki specjalistycznej. 

 

Pamiętajmy o tym, iż zaburzenia mowy to nie tylko seplenienie, jąkanie, niewłaściwe tempo 

mowy, nieprawidłowa realizacja poszczególnych głosek, całkowite ich zniekształcanie albo 

całkowity ich brak. To problem o szerokim zasięgu mający niebagatelny wpływ na 

kształtowanie się osobowości dziecka oraz jego funkcjonowanie społeczne. Wspierajmy 

nasze dzieci w tych trudnych dla nich doznaniach, jednocześnie nie zapominając o 

zapewnieniu im opieki specjalistycznej.  

 

Opracowała mgr Aleksandra Krawczyk 

pedagog - logopeda 
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POLECAMY! 

 

Mandala - twórcze wyzwanie do pracy nad sobą      

                                         

Około trzeciego roku życia człowiek jest w stanie narysować po raz 

pierwszy koło. Wiąże się to z jego rozwojem psychofizycznym,  

a konkretnie z odczuwaniem po raz pierwszy swojej tożsamości. 
 

Ten geometryczny kształt koła w postaci nieskończonej pętli ma moc dawania spokoju  

i radości. Kształt koła obecny jest w całym wszechświecie: w jajeczku, z którego rodzi się 

życie, w komórkach, z których zbudowane są istoty żyjące, atomach, kryształkach lodu, 

pajęczych sieciach, słojach drzew. Kołem jest dla nas niebo, słońce, księżyc, ziemia, kosmos, 

przestrzeń, która nas otacza, cykliczny rytm zmieniających się pór roku, rytm dnia i nocy, 

następujące po sobie przemiany życia i śmierci. 
 

Słowo mandala pochodzi ze starego hinduskiego języka - sanskrytu i oznacza „koło życia”, 

„cały świat”, „święty krąg". Od dawien dawna uważano koło za symbol harmonii. Oparta na 

okręgu mandala, jest symbolem doskonałości i jedności. Mandale to rysunki, diagramy figur: 

kwadratów, trójkątów, kręgów, kwiatów, ornamentów wpisanych w koło lub w kwadrat, które 

zachwycają swoją symetrią i ukazują, w jaki sposób chaos przeobraża się w formę harmonijną. 

Wszystkie elementy są uporządkowane od środka – przyporządkowane centrum.  

Symbol mandali obecny jest niemal we wszystkich kulturach na świecie. Od wieków stanowi 

podstawę planów architektoniczno-urbanistycznych. Stąd, możemy spotkać ogromną liczbę 

przykładów budowli realizujących formy mandaliczne, są to np.: buddyjskie stupy, islamskie 

meczety, chrześcijańskie katedry; a nawet egipskie piramidy.  

 
                            

                  Buddyjskie stupy                Kopuły meczetu                Piramidy w Gizie                                                       

                                                      Chatam al-Anbija w Bejrucie 

W tradycji buddyzmu tybetańskiego mandala przyjmuje postać koła i kwadratu – 

symbolizuje życie w harmonii, ułatwia kontemplację. Najbardziej znane są mandale sypane. 

Ten duchowy rytuał pokazuje tymczasowość i przemijalność życia. Obecnie mnisi tybetańscy 

tworzą je jako symbol pokoju i przyjaźni. Tego typu mandale służą do medytacji i należą do 

najpiękniejszych form ornamentalnej sztuki świata. 
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Również w przyrodzie spotykamy wiele wzorów mandali. Są to np.: kwiaty słoneczników, 

dmuchawce, przekrój owocu cytryny czy pomarańczy. Kształtu mandali możemy doszukać 

się w słojach drzew, utkanej sieci pajęczej, gwiazdkach śniegowych.  

 
      Mniszek lekarski                  Kwiat słonecznika              Owoc cytryny                    Przekrój pnia             

W kulturze zachodu mandala postrzegana jest za sprawą szwajcarskiego psychoanalityka  

i psychiatrę Carola Gustawa Junga jako narzędzie terapeutyczne. Doszedł on do wniosku, że 

mandala tworzona intuicyjnie jest obrazem naszej psychiki ukazanym w postaci kolorowych 

form geometrycznych i ornamentalnych. Pokazuje życie wewnętrzne i zewnętrzne. 

Pragnienia, lęki, oczekiwania, choroby, ideały itp. 

Tworzenie mandali umożliwia bardzo intymny kontakt z własnym wnętrzem i dlatego 

powinno wynikać ze spontanicznej potrzeby i nie podlegać naciskom z zewnątrz. Fakt, że 

właśnie ten rodzaj autoterapii pojawia się u ludzi chorych lub u małych dzieci, 

przechodzących okresy dezintegracji, świadczy o tym, że jest to naturalna metoda pomocna  

w stanach rozbicia i chaosu, umożliwiająca powrót do stanu równowagi, harmonii 

wewnętrznej.  

 

Tworząc mandalę, tworzymy osobisty symbol, który pokazuje nam, kim jesteśmy w danym 

momencie. Poprzez samo rysowanie w obrębie koła osiągamy pewien spokój i poczucie 

jedności w nas samych, gdyż koło, które rysujemy jest naszą sakralną przestrzenią, miejscem 

ochronnym dla naszej psychiki. 
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Tworzenie mandali prowokuje do prowadzenia wewnętrznego dialogu. Cała rozmowa ma 

charakter symboliczny, jest jakby dziecięcą grą – a w każdym z nas tkwi przecież dziecko. 

Tworząc mandalę korzystamy z jego entuzjazmu, spontaniczności, pomysłowości. Ponieważ 

pozwalamy sobie na dziecięcą zabawę, cała praca autentycznie staje się frajdą, prawdziwym 

relaksem i odpoczynkiem.    
 

Mandala znalazła swoje zastosowanie w arteterapii. Założeniem arteterapii jest odnalezienie 

dla każdego odpowiednich sposobów autoekspresji. Posługując się mandalą, należy podjąć 

próbę przełożenia treści wewnętrznych na zewnątrz przez rysunek, obraz, czy przez inną 

dowolną formę. Zakończone dzieło stanowi komunikat niewerbalny - wewnętrzny obraz 

siebie w danej chwili. 

Rysowanie mandali wykorzystują również nauczyciele do pracy z dziećmi korzystając  

z różnych przygotowanych przez wydawnictwa gotowych wzorów.  

  

Zasady pracy z mandalą: 

• wprowadzamy odpowiedni nastrój - tworzenie mandali powinno odbywać się  

w skupieniu, pracujemy w ciszy lub przy dźwiękach spokojnej muzyki relaksacyjnej, 

ostre światło zastępujemy małą lampką lub świeczką, 

• przybory i materiały przygotowujemy odpowiednio wcześnie, by później nic nas nie 

rozpraszało, 

• przed rozpoczęciem pracy staramy się wyciszyć - zamykamy oczy i spokojnie 

oddychamy, 

• kolory wybieramy instynktownie, nie trzeba kierować się zasadami doboru barw, 

ważna jest spontaniczność. 

Do pracy nad mandalą można wykorzystać wiele materiałów: począwszy od kredek i farb, 

poprzez bibułę, plastelinę, kolorowy papier i gazety, a skończywszy na różnego rodzaju 

ziarenkach (ryż, słonecznik, kukurydza, fasola, piasek, kasza, mak, pieprz itd.). Można ją 

także haftować lub rzeźbić, a także namalować na szkle specjalnymi farbami.     

          

     

Korzyści płynące z tworzenia mandali 
Technika mandali wycisza i relaksuje dzieci nadpobudliwe ruchowo, ułatwia koncentrację, 

pomaga dzieciom nauczyć się konsekwencji w działaniu i wytrwałości oraz pomaga  

w opanowaniu wewnętrznego chaosu. Sprzyja niwelowaniu u dzieci agresji i łagodzi napięcia, 

a dzieci nieśmiałe aktywizuje i pomaga im się otworzyć dzięki radości tworzenia. Rysowanie 

mandali sprzyja również poznaniu warsztatu plastycznego, kształceniu zdolności manualnych 

i uczy jak dobierać kolory, kształty, typ kreski. Odmiana dydaktyczna pozwala na poznanie  

i utrwalenie cyfr oraz liter alfabetu. 
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Powiązanie mandali z planem nauczania przynosi doskonałe efekty, zwłaszcza w aspekcie 

teorii inteligencji emocjonalnej propagowanej przez amerykańskiego psychologa Howarda 

Gardnera. Twierdził on, że postrzegamy świat na co najmniej osiem różnych sposobów, 

szczególny nacisk kładąc na inteligencję interpersonalną i intrapersonalną. Ta ostatnia dąży 

do samowiedzy, a właśnie mandala, będąc „obrazem duszy" autora, jest świetnym narzędziem 

do poznania siebie. Zastosowanie metod aktywizujących wyobraźnię, a zwłaszcza rysowanie 

mandali, staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Powstają programy komputerowe 

służące do tworzenia tych kompozycji, wydawane są gotowe szablony mandali, organizuje się 

szkolenia i warsztaty.  
 

Nie ma nieudanych mandal. Wszystkie mandale są piękne i wyrażają emocje swoich 

autorów. Istnieją zasady interpretacji kolorów i sposobu rysowania mandal, jednak wymaga 

ona dobrej znajomości symboliki barw, kształtów, liczb i dużej intuicji. 

Każdy człowiek posiada swój własny wewnętrzny świat, do którego centrum, tylko on sam 

ma pełny dostęp. Wszelkie sugerowanie rozwiązań, dopowiadanie prawd, stanowi 

manipulację i nie prowadzi do pozytywnych efektów. Rolą rodzica, nauczyciela lub terapeuty 

powinno być jedynie stworzenie odpowiedniej atmosfery, będącej zachętą do 

wykorzystywania twórczego potencjału i umożliwiającej podejmowanie tego rodzaju działań. 
 

Mandale mogą pozwolić Ci na kontakt z głębszą mądrością, która tkwi w Tobie, oraz pomóc 

Ci realizować takiego siebie, jakim masz rzeczywiście być. Droga mandali może stać się 

uczczeniem daru życia: okazją do rozwoju, miłości i zaistnienia.  
Suzanne F. Fincher "Kreatywna Mandala" 

 

Pamiętajmy, że każda mandala jest jedyna w swoim rodzaju i każda - w swojej 

niepowtarzalności - niesie swój przekaz. Gorąco polecam tą niezwykłą technikę plastyczną  

służąca zabawie i pracy nad sobą. 
 

 

Opracowała mgr Marlena Pintara 

pedagog  

 

 

 

 


