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W tym numerze „Poradnika” między innymi  kontynuujemy temat autyzmu, 

wyjaśniamy czym jest komunikacja interpersonalna oraz podkreślamy rolę 

integracji w wychowaniu i edukacji najmłodszych. Zapraszamy do lektury! 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

 
 

mailto:dorotap2@op.pl
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Warto wiedzieć  
 

Autyzm jako zjawisko społeczne – część II 

 

Obecna wiedza społeczeństw na temat autyzmu, pomimo wielkiego postępu, nadal jest 

niepełna i bardzo zróżnicowana, co na każdym niemal kroku potwierdzają liczne badania. 

Bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniem, że autyzm jest swoistą epidemią. W celu 

potwierdzenia tego stwierdzenia prowadzono liczne badania nad autyzmem. Pierwsze z nich 

miały miejsce w Wielkiej Brytanii i przeprowadzone zostały w 1966 roku. Badaniom poddane 

były dzieci pomiędzy ósmym a dziesiątym rokiem życia. W badaniach posługiwano się 

kwestionariuszami, które wypełniane były przez licznych specjalistów pracujących lub 

przygotowujących się do pracy z dziećmi autystycznymi. Wyniki badań wskazywały, że w 10 

000 populacji od 4 do 5 przypadków to osoby autystyczne, a na 2- 3 chłopców przypada 1 

dziewczynka z cechami autystycznymi.  Kilkanaście lat później podobne badania, na grupie 

dzieci w wieku od ósmego do czternastego roku życia, choć z zastosowaniem innych 

kryteriów diagnostycznych, przeprowadzono w Nowej Szkocji. Ustalono wówczas wskaźnik 

występowania autyzmu dwukrotnie większy - wyniósł on nie 5 lecz 10 przypadków na 10 000 

populację. Zachowana została jednak proporcja dotycząca przewagi chłopców nad 

dziewczynkami.  Także współcześnie naukowcy w swych badaniach przywiązują dużą wagę 

do kwestii zależności nasilenia cech autystycznych od płci dziecka. Takie wyniki 

przeprowadzonych badań dają podstawy do wyciągnięcia wniosku na temat biologicznych 

podstaw autyzmu. Jednak do przyczyn wzrostu liczby przypadków autyzmu śmiało możemy 

zaliczyć również: 

 zanieczyszczenie środowiska - po raz pierwszy zwrócono uwagę na fakt, że autyzm 

może być spowodowany zanieczyszczeniem środowiska, analizując wzrost 

przypadków autyzmu w miejscowości Leominster (USA), gdzie znajdowała się 

produkcja plastiku; nieomal wszystkie zidentyfikowane w okolicy Leominster dzieci 

autystyczne mieszkały po nawietrznej stronie wysypiska z plastikowymi odpadami, 

 szczepionki - wiele przypadków autyzmu można wiązać ze stosowaniem szczepionek 

ochronnych, szczególnie DPT, 

 wzrost stosowania antybiotyków w leczeniu infekcji uszu i w podobnych chorobach - 

u małych dzieci, które często chorują na zapalenie ucha, podawane są często 

antybiotyki; ubocznym efektem stosowania antybiotyków jest rozwój drożdżaków, 

takich jak np. candida albicans, które wydzielają neurotoksyny uszkadzające CUN 

oraz: 

 wzrost wiedzy i świadomości na temat autyzmu w społeczeństwie,  

 większy zakres świadczonej pomocy,  

 zmiany warunków demograficznych. 

 

 

Opracowała mgr Karolina Kunikowska – Kowalczyk  

pedagog 
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Polecamy  

 

 

 

Komunikacja interpersonalna - co warto o niej wiedzieć? 

 

 

Komunikacja interpersonalna jest procesem zachodzącym w 

codziennych relacjach między ludźmi. Wydawać by się mogło, 

że komunikując się z otoczeniem od pierwszych chwil po 

narodzeniu, np. poprzez płacz, grymasy prezentowane przez 

noworodka, przechodząc przez coraz bardziej wyrafinowane 

sposoby komunikowania się, prezentowane w późniejszych 

okresach życia, powinniśmy doskonale radzić sobie ze 

skutecznym przekazywaniem i odbieraniem informacji. 

Okazuje się jednak, że nie jest łatwo poprawnie się 

komunikować i niejednokrotnie właśnie niewłaściwa komunikacja bywa przyczyną 

rozmaitych nieporozumień w relacjach interpersonalnych. 

 

Aby można było mówić o komunikacji interpersonalnej muszą w niej uczestniczyć co 

najmniej dwie osoby: nadawca (osoba przekazująca informację) i odbiorca (osoba 

odbierająca komunikat). Charakterystyczne jest wzajemne wysyłanie wiadomości pomiędzy 

nadawcami, którzy stają się jednocześnie odbiorcami i odbiorcami, którzy funkcjonują 

równocześnie w roli nadawcy. Odbywa się to w oparciu o mechanizm sprzężenia 

zwrotnego. To sprzężenie zwrotne zamienia komunikację jednostronną na komunikację 

dwustronną. Informacje są odpowiednio kodowane i dekodowane. Kodowanie to proces, w 

którym nadawca przekształca posiadaną wiedzę (myśli) w określone symbole, znaki, stosując 

najczęściej kod, który jest możliwie najbardziej jednoznaczny dla odbiorcy, co zwiększa 

szanse na prawidłowe dekodowanie i zrozumienie wysyłanego komunikatu. Dekodowanie to 

proces interpretowania napływających informacji i nadawanie im własnego znaczenia. Na 

przebieg komunikacji mogą wpływać m.in. szumy (hałas, nieczytelny charakter pisma, 

różnice między kobietami i mężczyznami, przesadne emocje), ale również zmęczenie, poziom 

motywacji, oczekiwania. 

 

Obie strony powinny być zaangażowane w prawidłowy przebieg procesu komunikacji, co jak 

dobrze wiemy nie zawsze ma miejsce. Odzwierciedleniem tego może być typowa relacja 

rodzicielska, w której to rodzic jest nadawcą rozmaitych oczekiwań i poleceń, a dziecko może 

ich nie wykonać, może wykonać tylko wybrane lub użyć popularnego określenia „zaraz”, co i 

tak nie doprowadzi do osiągnięcia oczekiwanego przez rodzica celu. 

 

W komunikowaniu ważne jest nie tylko to, co mówimy (komunikacja werbalna), ale 

również sposób w jaki przekazujemy informacje (komunikacja niewerbalna).  

Komunikację niewerbalną  stanowią informacje uzyskiwane drogą kanału wizualnego i 

kanału wokalnego.  

 

 

 

 

 

 

 



 Poradnik 
 

Kanał wizualny  obejmuje wszelkie informacje zbierane przez nadawcę drogą obserwacji. 

Istotna jest: 

 przestrzeń czyli dystans pomiędzy osobami, będący m.in. odzwierciedleniem ich relacji, 

 otoczenie czyli informacje płynące ze środowiska o nadawcy, np. sposób urządzenia 

mieszkania, 

 mowa ciała (gesty, mimika, postawa ciała, budowa ciała, stany fizjologiczne), 

 kontakt wzrokowy - czy jest utrzymywany z odbiorcą i jak długo, 

 wygląd (ubranie, makijaż, poziom czystości, rekwizyty, np. telefony komórkowe, 

biżuteria, zegarki). 

 

 

Kanał wokalny obejmuje dane związane z głosem nadawcy, w tym tzw. prajęzyk. Istotna 

jest: 

 wymowa, 

 artykulacja, 

 modulacja, 

 siła głosu,  

 akcent, 

 intonacja,  

 przerwy w wypowiedzi,  

 tempo,  

 płacz, śmiech – jako elementy parajęzyka wyrażające emocje. 

 

 

Pamiętając o informacjach zawartych powyżej, przed zadaniem dziecku, po raz kolejny 

pytania, „Jak było w szkole?”, warto byłoby zastanowić się, jaki przekaz niewerbalny kryje 

się za tym komunikatem. Podczas obierania warzyw trudno się słucha, przygotowując posiłek 

nie nawiązuje się kontaktu wzrokowego, myśląc o tym, co mam jeszcze dziś do zrobienia, nie 

jestem dobrym słuchaczem. Może dlatego, wracający po lekcjach do domu nastolatek nie 

wkłada wysiłku w sformułowanie odpowiedzi i ogranicza się tylko do słowa: „dobrze”, „źle”, 

bo czuje, że tak naprawdę nikt nie jest zainteresowany tym, co powie… 

 

 

 

Opracowała mgr Monika Skupińska - Majchrzak 

psycholog 
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Z szuflady terapeuty terapii pedagogicznej… 

 
 

 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko było dobrym uczniem,  

warto wiedzieć że... 

 

 Rodzice są  najlepszymi pierwszymi nauczycielami dziecka. 

 

 Czytanie, pisanie i liczenie to podstawowe umiejętności, które są kluczem  do sukcesu 

szkolnego. 

 

 Dbaj o właściwą dietę dziecka. To spowoduje, że będzie ono lepiej radzić sobie z 

nauką. 

 

 Twórz przyjazną atmosferę w trakcie bycia z dzieckiem. 

 

 Dopilnuj regularnego sprawdzania wzroku i słuchu dziecka. 

 

 Metoda pracy z dzieckiem oparta na pochwałach i pozytywach, choćby to był 

drobiazg, sprzyja procesowi uczenia. 

 

 Samoocena naszych dzieci jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem 

decydującym o tym, czy dobrze będą się uczyć. 

 

 Samoocena sprzyja rozwojowi myślenia na wyższym poziomie, wymaga refleksji, 

analizy, syntezy, a dopiero potem oceny. 

 

 Połączenie nauki czytania z rozwijaniem myślenia twórczego, doskonale wpływa na 

rozwój dziecka. 

 

 Najbardziej efektywna jest nauka wypływająca z własnych chęci.           

                                                                                        

                                                                          

 

 

Opracowała mgr Dorota Miązek 

 terapeuta terapii pedagogicznej 
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Polecamy! 

 
 

 

Przygotowaliśmy dla Państwa ciekawą ofertę szkoleń i prelekcji w ramach Akademii 

Dobrego Rodzica i Nauczyciela. 

 

Szczególnie polecamy NOWOŚCI: 

 

 Mój zdolny uczeń - rozpoznawanie zdolności, przykładowe metody pracy 

 

 Socjoterapia – cele, tematyka, propozycje zabaw i ćwiczeń. 

 

 Sukces w nauce czytania na podstawie publikacji „Zwierzaki 2” czytanie wspomagane 

nagraniem, ćwiczenia wspierające umiejętność czytania i myślenia twórczego. 

 

 Rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym w oparciu 

o Teorię Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera. 

 

 Skala Ryzyka Dyskalkulii– warsztat dla nauczycieli. 

 

 „W co się bawić?” – warsztat dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

 

 Gotowość szkolna do uczenia się matematyki - skala ryzyka dyskalkulii  warsztat 

przeznaczony dla rodziców i nauczycieli. 

 

 Socjoterapia – cele, tematyka, propozycje zabaw i ćwiczeń. 

 

 

 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.ppp6lodz.pl  

i zapoznania się z całą ofertą szkoleniową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppp6lodz.pl/
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TYDZIEŃ     ŚWIADOMOŚCI     DYSLEKSJI 
 

XII Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w tym roku odbył się pod hasłem: 

„Z dysleksją w Krainie ART” 

Nasze koleżanki współtworzyły z Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji i 

Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz pracownikami innych łódzkimi 

poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych interaktywną grę pt. „Poczuj się 

artystą". Oto krótka dokumentacja fotograficzna tego przedsięwzięcia. 

 

Warsztat pracy, 

 

                          rozgrzewka 

 

 
 

i zabawę czas zacząć!!! 
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Warto wiedzieć                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracja czyli akceptacja „inności” 

 

 Od wielu już lat funkcjonują w naszym 

systemie oświatowym grupy integracyjne 

zarówno na poziomie przedszkoli jak i placówek szkolnych.  

Wśród dzieci zdrowych niepełnosprawni realizują w nich swoje specjalne potrzeby 

psychoedukacyjne.  

 

Klasy te oprócz funkcji wymienionej uczą także dzieci: 

 tolerancji dla „ inności” 

 współdziałania pozbawionego niezdrowej rywalizacji uwzględniającego rzeczywiste 

możliwości niepełnosprawnych 

 dowartościowywania dzieci chorych poprzez docenianie ich drobnych nawet sukcesów w 

przezwyciężaniu trudności związanych z ograniczeniami wynikającymi z  choroby 

 przezwyciężania oporów  dzieci niepełnosprawnych w proszeniu o pomoc w realizacji  

trudniejszych zadań  

 Dodatkowo zaznaczyć należy, że rodzice dzieci zdrowych uświadamiają sobie 

funkcjonowanie własnego malca w otoczeniu dzieci niepełnosprawnych, odkrywają w nim 

cechy opiekuńczości, wrażliwości, gotowości do niesienia pomocy chorym kolegom. 

 W dniu 3 grudnia  obchodzimy corocznie Międzynarodowy  Dzień Osób 

Niepełnosprawnych. Chcąc uczulić dzieci na problemy chorych i uwrażliwić na ich kłopoty 

wynikające z ograniczeń zdrowotnych warto jest odczytać dziecku opowiadanie 

zamieszczone poniżej. Pochodzi ono z książki „ Kraina smoków i motyli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=19&id=aHR0cDovL3N0b2NrdmF1bHQubmV0L3Bob3RvLzEwMTMyNy9za2lwcGluZy1zdG9uZXMtYXQtYmVhY2g=&fileid=540179
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„ Smoki i motyle” 

 

 „Dawno, dawno temu, kiedy trawa była zielona, a 

kwiaty pachniały wiosną, w słonecznej krainie żył sobie Mały 

Smok. Smok ten bardzo lubił biegać po łąkach, pluskać się w 

czystym jeziorze i przyglądać się kwiatom. Ale najbardziej 

na świecie uwielbiał motyle. Inne smoki w krainie bardzo się temu dziwiły i mówiły mu: „Co 

Ty robisz? Nie możesz bawić się z małymi motylami! Smoki powinny być groźne, co z Ciebie 

za smok, jeśli nie umiesz zionąć ogniem i nikt się Ciebie nie boi?” 

 Smutno się zrobiło Małemu Smokowi, który zupełnie nie rozumiał dlaczego miałby 

straszyć piękne, kolorowe motyle, zamiast biegać z nimi po trawie, śmiać się, patrzeć jak 

trzepoczą tęczowymi skrzydełkami. Inne smoki śmiały się z niego  i zupełnie nie chciały się z 

nim bawić. Mały Smok poczuł się zupełnie samotny .Minęło wiele dni a on ciągle był sam.    

„Nikt mnie nie rozumie – myślał - inne smoki mnie nie odwiedzają i nie chcą ze mną 

rozmawiać”. Aż pewnego ranka zobaczył na Wielkim Dębie ( zwykle zbierają się tam smoki 

gdy dzieje się coś ważnego) ogłoszenie, a na nim napis „Do wszystkich smoków - Uwaga! 

Odbędzie się wielki konkurs na najładniejszy rysunek Smoczej Krainy”. Mały Smok ucieszył 

się bardzo i ruszył w podskokach na swoją ulubioną polanę. Pędzel zrobił z zielonych traw, a 

motyle gdy tylko dowiedziały się  co też zamierza zrobić, użyczyły mu trochę kolorowego 

pyłku ze swoich skrzydeł. Malował kwitnącą łąkę, czerwone, żółte  i pomarańczowe kwiaty, 

zielone drzewa a na nich soczyste liście, mieniące się w słońcu. Gdy nadszedł dzień konkursu, 

pod Wielkim Dębem zebrały się smoki z całej krainy. Każdy, który przyszedł, wieszał swój 

rysunek w ten sposób aby wszyscy mogli go zobaczyć i zadecydować, który z nich jest 

najpiękniejszy. Poruszenie było ogromne, wszyscy zastanawiali się czyj rysunek zdobędzie 

pierwsze miejsce i który smok wygra. Na wszystkich rysunkach widniały wielkie, czarne góry i 

szare drzewa pozbawione liści, ponieważ smoki, które wychodziły na spacery i zionęły 

ogniem, nie przyglądały się nigdy kwiatkom i listkom na drzewach. Tylko jeden jedyny 

rysunek wyróżniał się wśród innych. Widniał na nich wielki motyl, który mienił się wszystkimi 

kolorami tęczy. Zapadła cisza. Wszystkie smoki tłoczyły się przed rysunkiem z rozdziawionymi 

ze zdumienia paszczami. I wtedy, w tej ciszy, rozległ się pełen zachwytu głos Najstarszego i 

Najmądrzejszego ze Smoków: „Ach, jaki on śliczny!”. Ze wszystkich stron dały się słyszeć 

pytania: „ Kto namalował takiego pięknego motyla, kolorową łąkę i zielone liście?” Wówczas 

Mały Smok wyszedł nieśmiało zza drzewa i odpowiedział: „To ja namalowałem”. Najstarszy i 

Najmądrzejszy Smok zamyślił się wtedy i rzekł: „Dziękujemy Ci bardzo, nigdy nie 

widzieliśmy, że nasza Smocza Kraina jest taka piękna. Nie umieliśmy patrzeć na świat tak jak 

Ty. Przepraszamy, że byliśmy dla Ciebie tacy niedobrzy. Ogłaszam, 

że to Ty zdobyłeś pierwszą nagrodę.” 

 Wszyscy otoczyli Małego Smoka i zaczęli bić brawo, 

tańczyć i skakać. Bawili się tak do późnego wieczora. I zawsze już 

byli razem. Przyfrunęły wszystkie kolorowe motyle, gdyż już nie 

musiały bać się wielkich smoków ziejących ogniem, które bardzo od 

tej pory uważały, aby nie zrobić krzywdy motylom.” 

 

     Porozmawiajmy z dziećmi o tej bajce, jej bohaterach, poprośmy by ją  zilustrowały i 

zakończmy stosownym morałem.  
 

 

                                                          Opracowała mgr Hanna Pawlik-Pawłow 

psycholog 

http://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/motyle-i-pszczoły-na-kwiaty-2_345083.htm
http://pl.freepik.com/darmowe-wektory/wektor-smoka_519771.htm
http://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/motyle-i-pszczoły-na-kwiaty-2_345083.htm
http://pl.freepik.com/darmowe-wektory/wektor-smoka_519771.htm


 Poradnik 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorota Piątkowska 

 

Świąteczne życzenia dla Pań 

 

Dużo puszystego śniegu, 

dzieci roześmianych w biegu, 

przy kominku kolęd, gwaru, 

do zmywania mało garów, 

miłych rozmów z rodzicami, 

z mężem wspomnień nad zdjęciami, 

z przyjacielem kielich wina, 

dla zmarzlaków puch, pierzyna… 

Życzę dzisiaj i od święta 

bądź po prostu  uśmiechnięta! 


