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„Proszę pójść z dzieckiem do specjalisty…”, 
„W tym wieku dziecko powinno już … ”  

Jak często słyszymy takie lub podobne słowa? Co mamy wtedy 
zrobić? Jedną z alternatyw jest skorzystanie z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w ogólnie dostępnej 
placówce w danym mieście, np.: Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. Aby wybrać właściwą placówkę, należy zapoznać się z 
jej rejonizacją. Taką informację otrzymamy wchodząc na stronę internetową danej instytucji lub wykonując 
telefon do niej.  

Nasza placówka - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 (PP-P nr 2) obejmuje pomocą 
Miejskie Przedszkola nr 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11,12, 13, 25, 29, 31, 33 i 37, Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 5, 6, 8, 11, 
12, 14, 15, 22 i 23, szkoły średnie: LO Jagiellonka, LO Małachowianka, OSM, ZSUiP, ALO, PUL, IV LO,  
VII LO, ZSE-K, V LO, Technikum Chemiczne, Szkoły Publiczne SOP, Szkoły Katolickie, TEB Edukacja, ZST, 
ZDZ, ZOK Profesor oraz Osiedle Zielony Jar – całe osiedle (dzieci nieuczęszczające do przedszkola, szkoły lub 
placówki, zamieszkałe w granicach osiedla). Klientami naszej Poradni są dzieci i uczniowie uczęszczający do 
placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne jednostki na terenie miasta Płocka z 
wyłączeniem: Integracyjnego Przedszkola Terapeutycznego „Słoneczna Kraina” i Terapeutycznego Punktu 
Przedszkolnego „Niebieski Domek” oraz dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola, ale zamieszkują 
w rejonie, który obejmuje nasza Poradnia – wówczas bierzemy pod uwagę rejon szkoły. 

Do zadań Poradni należy w szczególności: 
1. diagnozowanie dzieci i młodzieży, 
2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
3.realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających 
wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły 
i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów dydaktycznych i wychowawczych, 
4.organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, 
szkó ł i p lacówek w zakres ie real izacj i zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

  
W dzisiejszym wydaniu nawiązujemy do punktu 1, czyli 
diagnozy.  

Wnioski o konsultację w sprawie oceny rozwoju dziecka 
(diagnozy) są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 
przyjmowane przez cały rok szkolny w sekretariacie, drogą 
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elektroniczną lub pocztą. Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń może złożyć stosowny dokument, gdy 
będzie widział lub podejrzewał zasadność przeprowadzenia konsultacji/diagnozy. Istnieje możliwość oceny 
rozwoju dziecka/ucznia pod kątem psychologicznym (w tym intelektualnym, emocjonalno-motywacyjnym), 
pedagogicznym (w tym rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, umiejętności szkolnych: czytania, pisania, 
zdolności matematycznych), logopedycznym (artykulacji, sprawności językowej) oraz SI (tj.: rozwoju 
procesów integracji sensorycznej, jeśli specjaliści, w toku swojej diagnozy, uznają taką zasadność).  

PP-P nr 2 wydaje:  
• opinie, np. w sprawie oceny funkcjonowania, trudności w nauce, oceny rozwoju mowy, objęcia 

pomocą psychopedagogiczną na terenie placówki, gotowości szkolnej. 
Wielu rodziców, którzy wcześniej nie korzystali z takiej pomocy nie wie, jakie kroki podjąć w celu otrzymania 
opinii. Otóż na początku należy wypełnić odpowiedni wniosek. Zaczynamy od wniosku o konsultację, który 
wypełniamy i składamy w sekretariacie.  

                  Wzór nowego wniosku o konsultację 

PP-P nr 2 wydaje również:    

• opinie o potrzebnie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,  

• opinie o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia (dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, 
ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 
realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania 
organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych), 

• orzeczenia o potrzebnie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, 
których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia 
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 
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Poradnia		Psychologiczno	–	Pedagogiczna	nr	2	w	Płocku	
														09-402	Płock,	ul.	Z.J.	Jakubowskiego	10						
												e-mail:	ppp2@zjoplock.pl,	tel.:	24	364	99	01	
												fax:	24	364	99	02,	tel.	kom.:	785	504	868	
	

	
Płock,	dn.	…………………………... 

 
 

…................................................................................................................................ 
                        Imię i nazwisko wnioskodawcy/rodzica, opiekuna prawnego/  
 
 

................................................................................................................................... 
                                        Telefon kontaktowy/adres e-mail 
 
 

................................................................................................................................. 
Adres do korespondencji – wypełnić jeśli jest inny niż podany poniżej adres zamieszkania dziecka 
 
 

     WNIOSEK O KONSULTACJĘ 
                            BADANIA I KONSULTACJE PRZEPROWADZONE W PORADNI SĄ BEZPŁATNE 

	

Dane identyfikacyjne dziecka – proszę wypełnić drukowanymi literami 

Imię/Imiona	
	

	

Nazwisko	
	

	

PESEL	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Data	i	miejsce	
	urodzenia	

Dzień	 Miesiąc	
	

Rok	
	

Miejsce	urodzenia	
	

	
	

Adres	zamieszkania	

							Kod	pocztowy	
	
		___		___	-	___		___		___	

Miejscowość	
	
	

Ulica	
	
	

Nr	domu	
	

Nr	mieszk.	

Nazwa	
szkoły/przedszkola	

	

	 Oddział/grupa	

Adres	
szkoły/przedszkola	

				Kod	pocztowy	
	

	___		___	-	___		___		___	

Miejscowość/Ulica	
	

Numer	

	
Powód	zgłoszenia	(właściwe	zaznaczyć):	

� ogólne	trudności	w	uczeniu	się	 	 	 � trudności	emocjonalne	
� trudności	w	czytaniu	i/lub	pisaniu	 	 	 � trudności	wychowawcze	
� trudności	w	nauce	matematyki														 	 � zaburzenia	mowy	
� ocena	funkcjonowania		 	 	 	 � ocena	gotowości	szkolnej	

� 	inne		........................................................................................................................................................................................................................................	
	

UZASADNIENIE	WNIOSKU	/	opis	trudności	
	

............................................................................................................................................................................................................................................................	

.............................................................................................................................................................................................................................................................	

.............................................................................................................................................................................................................................................................	

Miejsce na adnotacje Poradni 
Rejestracja:  

 

 

Dekretacja:  

 

Data:………………………………..……. 

Psycholog:…….……………………..…… 

Pedagog: ………….……………………… 

Pedagog: .………………………………… 

Logopeda: ……………………………….. 

	

1.	Informacje	o	wcześniejszych	badaniach	i/lub	terapiach	psychologiczno-pedagogicznych	i	logopedycznych:	

-	czy	dziecko	było	badane	i/lub	objęte	terapią							� 	TAK												� 	NIE	

		jeśli	TAK		–	proszę	podać	rok	badania	i/lub	terapii		i	nazwę	placówki		.....................................................................................	

-	czy	dziecko	posiada	orzeczenie	o	niepełnosprawności?			� 	TAK												� 	NIE	

-	czy	dziecko	pozostaje	pod	opieką	lekarza	specjalisty?						� 	TAK												� 	NIE	

		jeśli	TAK	–	proszę	podać	specjalizację	......................................................................................................................................................	

2.	Do	wniosku	załączam:	

� 	opinię	nauczyciela	o	dziecku,	

� 	samodzielne	wytwory	dziecka	(np.	ksero	dyktand,		wypracowań	itp.),	

� 	dokumentację	z	innych	placówek	diagnozujących	wcześniej	dziecko,	

� 	potwierdzoną	pracę	samokształceniową	(realizacja	zaleceń	z	poprzedniej	opinii	-	jeśli	jest	to	kolejne	badanie),	

� 	dokumentację	medyczną	………………………………………………………………………………………………….……………………….	

� 	inne	………………………………………………………………………………………………….………………..……………………………………..	

3. W	przypadku	braku	możliwości	telefonicznego	skontaktowania	się,	wyrażam		zgodę		na	przekazanie	terminu		

badań	przez	szkołę	lub	przedszkole						� 	TAK						� 	NIE	

4. W	razie	nieusprawiedliwionej	nieobecności	na	pierwszym	wyznaczonym	spotkaniu,		wniosek	traktuje	się	

jako	wycofany.	

5. Zapoznałam/em	się	z	zasadami	bezpieczeństwa	w	Poradni	dostępnymi	na	stronie	internetowej	PPP2.	

6. Informujemy,	 że	 Poradnia	 może	 zwrócić	 się	 do	 dyrektora	 placówki,	 do	 której	 uczęszcza	 dziecko,		

o	 wydanie	 opinii	 nauczycieli,	 wychowawców	 lub	 specjalistów	 o	 problemach	 dydaktycznych		

i	 wychowawczych	 dziecka/ucznia	 zgodnie	 z	 §5	 ust.	 5	 rozporządzenia	 Ministra	 Edukacji	 Narodowej		
z	 dnia	 1	 lutego	 2013	 r.	 w	 sprawie	 szczegółowych	 zasad	 działania	 publicznych	 poradni	 psychologiczno	 –	
pedagogicznych,	w	tym	publicznych	poradni	specjalistycznych	(Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	199	ze	zm.).	

7. Wyrażam	zgodę	na	obserwację	dziecka	na	terenie	szkoły/przedszkola	i	konsultację	z	wychowawcą	oddziału,	

specjalistą	szkolnym/przedszkolnym	w	sprawach	dotyczących	edukacji	i	wychowania	mojego	dziecka.			

												� TAK						� NIE	

8. Oświadczam,	że	jestem	(zaznaczyć	właściwe):	

� rodzicem	sprawującym	władzę	rodzicielską	nad	dzieckiem	lub	uczniem,	

� prawnym	opiekunem	dziecka	lub	ucznia,	

� osobą	(podmiotem)	sprawującym	pieczę	zastępczą	nad	dzieckiem	lub	uczniem.	

9.	Oświadczam,	że	niniejszy	wniosek	składam	w	porozumieniu	z	drugim	rodzicem/opiekunem	prawnym	dziecka.	
	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………	
																																																																																			(imię	i	nazwisko	drugiego	rodzica/opiekuna	prawnego)	
	
� 	brak	drugiego	rodzica/opiekuna	
	

…………………………………………………..……………….	
																																																																																																																																		(czytelny	podpis	wnioskodawcy)	

	

Dla	pracowników	Poradni:	
Działania	

	

Osoby	

diagnozujące	

Terminy/	

Data	i	godzina	

Numer	

gabinetu	

Powiadomienie/	

data	i	podpis	

Konsultacja/wywiad		
z	rodzicem	

	 	 	 	

Badanie	psychologiczne	
	

	 	 	 	

Badanie	pedagogiczne	
	

	 	 	 	

Badanie	pedagogiczne	
(matematyka/SI)	

	 	 	 	

Badanie	logopedyczne	
	

	 	 	 	

	



Dokumenty, wymagające decyzji zespołu orzekającego lub opiniującego, które ma wypełnić rodzic lub osoba 
pełnoletnia, wyglądają inaczej, wymagają również wszczęcia innej procedury postępowania. Warto wiedzieć, 
że wnioski niezbędne do uzyskania orzeczenia o potrzebnie kształcenia specjalnego na kolejny rok 
szkolny lub etap edukacji (kontynuacja kształcenia specjalnego z poprzedniego roku lub etapu edukacyjnego) 
przyjmowane są od kwietnia danego roku szkolnego/kalendarzowego. 
W sytuacji, gdy dziecko dotychczas nie posiadało orzeczenia o potrzebnie kształcenia specjalnego lub 
nauczania indywidualnego, a wykryto taką zasadność – w/w wnioski przyjmowane są przez cały rok.  
Dokumentację niezbędną do uzyskania orzeczenia o potrzebnie kształcenia specjalnego lub nauczania 
indywidualnego należy złożyć w sekretariacie Poradni. Może być ona także dostarczona za pośrednictwem 
poczty. Wzory formularzy dostępne są w Poradni oraz na stronie internetowej Poradni (ppp2@zjoplock.pl).  

PP-P nr 2 wydaje orzeczenia o potrzebie: 
• kształcenia specjalnego z uwagi na: niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność ruchową w 

tym afazję, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne,  
• nauczania indywidualnego z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający 

realizację nauki w trybie stacjonarnym (uczęszczanie do placówki). 
Dokumenty wymagane do realizacji działań w zakresie uzyskania wyżej wymienionych orzeczeń to: opinia 
wychowawcy (na specjalnym druku), zaświadczenie lekarskie, wniosek. Osoba przyjmująca dokumentację 
sprawdza ją pod względem formalnym, np.: 

• czy zaświadczenie lekarskie opatrzone jest pieczątką specjalisty, podpisane przez niego, zawiera datę i 
miejsce wydania, czy określony jest czas zaleconej formy kształcenia itp., 

• czy wniosek jest prawidłowo opisany, tzn. czy wszystkie rubryki są wypełnione, widnieje podpis obojga 
rodziców (o ile żadne z nich nie ma odebranych praw rodzicielskich – konieczność dostarczenia 
stosownego postanowienia sądu), wnioskodawcy, prawnych opiekunów dziecka,  

• czy dołączone opinie nauczycieli/innych specjalistów zawierają podpis i pieczątkę Dyrektora placówki, 
podpis nauczyciela/specjalisty, datę wydania. 

Wnioskodawca jest informowany telefonicznie o terminach konsultacji oraz spotkań 
diagnostycznych. Istnieje także możliwość obserwacji dziecka/ucznia na terenie placówki, do której 
uczęszcza, jak również konsultacji z nauczycielami/specjalistami, z którymi dziecko współpracuje, w celu 
pogłębienia procesu diagnostycznego. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji lub wykonania 
dodatkowych badań/konsultacji wnioskodawca jest informowany niezwłocznie po zapoznaniu się z 
dokumentacją.  

W przypadku orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i zindywidualizowanej 
ścieżce kształcenia, w momencie skompletowania pełnej dokumentacji wnioskodawca otrzymuje 
zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego/ Opiniującego, na którym sprawa będzie 
rozpatrywana. 
Wnioskodawca odbiera w/w orzeczenie lub opinię w godzinach pracy sekretariatu Poradni w terminie 7 dni od 
dnia posiedzenia zespołu, po uzyskaniu informacji, że dokument jest gotowy do odbioru. 

WAŻNE! Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niewidomych, 
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wydaje Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi nr 1 w Płocku. 
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Jak uczynić korzystanie z usług Poradni łatwiejszym  
– praktyczne wskazówki 

Drogi Rodzicu/Opiekunie: 
1. Bardzo uważnie wypełniaj dokumenty składane do Poradni – pomyłka w numerze telefonu i brak 

adresu mailowego znacznie utrudni nam kontakt z Tobą. Szybki termin spotkania może przepaść. 

2. Dokumenty do wypełnienia dla rodzica, druki opinii dla nauczycieli zajdziesz także na naszej stronie 
internetowej (ppp2@zjoplock.pl). 

3. Zwróć uwagę na urnę znajdującą się w przedsionku Poradni. Możesz wrzucić tam dokumenty, 
unikając kontaktu z sekretariatem. 

4. W celu upewnienia się czy dokumenty zawierają wszystkie potrzebne dane możesz podejść do 
sekretariatu, gdzie jego pracownik sprawdzi je. 

5. Jeśli korzystasz z usług Poradni, zanotuj także nasze numery telefonów. Będziesz wówczas wiedział, 
kto próbuje się z Tobą skontaktować, w ważnej dla Ciebie sprawie. 

6. Dokładnie zanotuj imię i nazwisko specjalisty, z którym jesteś umówiony oraz numer gabinetu, w 
którym przyjmuje – zaoszczędzi to wiele czasu i nieporozumień. 

7. Jeśli jest to możliwe, z wyprzedzeniem poinformuj sekretariat Poradni o swojej nieobecności na 
wyznaczonym terminie spotkania. Inny rodzic bądź dziecko może w tym czasie skorzystać z naszej 
pomocy. 

8. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz z wyprzedzeniem poinformować o swojej nieobecności w Poradni, 
skontaktuj się z osobą umówioną na spotkanie najszybciej jak się da – znacząco skróci to całą procedurę 
badawczą. 

9. Nie spóźniaj się na wyznaczone spotkania. Pamiętaj, że czas, jaki możemy poświęcić każdemu 
klientowi danego dnia jest ograniczony.  

10. W sekretariacie numer 1 (pierwszy gabinet po prawej stronie) uzyskasz wiele potrzebnych informacji, 
złożysz dokumenty, odbierzesz opinię. W sytuacji, gdy jest zamknięty, skorzystaj proszę z sekretariatu 
nr 2 (pokój 12), znajdującego się na końcu korytarza po prawej stronie. 

11. W sekretariacie numer 2 odbierzesz orzeczenie swojego dziecka. 

12. Jeśli odbierasz opinie lub orzeczenia, koniecznie zabierz ze sobą dowód osobisty. 

13. Pamiętaj, że nasza placówka posiada dwa piętra. Gabinety nr 20-24 znajdują się na pierwszym 
piętrze – zaprowadzi Cię tam klatka schodowa znajdująca na środku korytarza. 

14. Diagnoza dziecka u specjalisty przeprowadzana jest często w godzinach porannych – nie martw się – 
placówki mają tego świadomość i bez problemu usprawiedliwisz nieobecność dziecka. 

15. Diagnoza u każdego ze specjalistów dość długo trwa (do 3 godzin). Zabezpiecz sobie odpowiednią 
ilość czasu. 
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16. Po diagnozie specjaliści najczęściej będą chcieli z Tobą 
porozmawiać o swoich spostrzeżeniach. Wskazane jest, żeby 
dziecko przebywało w tym czasie poza gabinetem - może wtedy 
np. skorzystać z naszego kącika czytelniczego.  

17. Jeśli dziecko będzie miało opór przed pozostaniem samemu na 
korytarzu – zadbaj o pomoc innej osoby dorosłej w tym czasie 
bądź umów się ze specjalistą diagnozującym dziecko na 
konsultację po badaniu innego dnia. 

18. Przed pierwszą wizytą w Poradni porozmawiaj ze swoim 
dzieckiem (stosownie do jego wieku) o jej celu, o tym, czego 
może się spodziewać, o przyjaznej atmosferze – pomoże to oswoić jego lęk przed nieznanym. 

Procedura przekazywania dokumentacji do innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

W przypadku, gdy publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym publiczna poradnia 
specjalistyczna, stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą 
terenu działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców/
opiekunów prawnych dziecka lub pełnoletniego ucznia, niezwłocznie przekazuje publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, właściwej do udzielania pomocy 
dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających. 

W przypadku konieczności przeniesienia dokumentów do innej poradni należy kierować się poniższą 
procedurą: 
1. Teczkę dziecka przekazuje się do innej poradni na podstawie pisemnego wniosku rodzica/prawnego 

opiekuna lub na wniosek pełnoletniego ucznia, gdy jest to jego dokumentacja. 

2. W poradni istnieje druk właściwego wniosku o przekazanie teczki. 

3. Wniosek składa się w poradni, która posiada teczkę klienta. 

4. Teczka przekazywana jest do poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku – wskazanej we wniosku. 

5. Za przekazanie teczki klienta odpowiedzialna jest ta poradnia, w której teczka klienta znajduje się w chwili 
składania wniosku. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni nie otrzymują dokumentacji klienta do wglądu ani 
osobistego przekazania. 

7. Teczka klienta jest własnością poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

8. Wniosek o przekazanie teczki należy złożyć osobiście  
w sekretariacie poradni lub przesłać za pośrednictwem poczty na 
adres poradni. 
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     Dojrzałość szkolna -  

gotowość dziecka do podjęcia 

      obowiązku szkolnego 

Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu każdego dziecka. To, jak jest 
przygotowane do tego wyzwania, w znacznym stopniu decyduje o przebiegu i wynikach nauki w szkole, a w 
odległej perspektywie, o jakości jego życia. Doświadczenia pozytywne mobilizują i rozbudzają poznawczą 
ciekawość dziecka, zaś trudności znacznie przekraczające możliwości dziecka mogą je nawet załamać. Dlatego 
warto zadbać o to, aby dzieci były jak najlepiej przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych, aby 
osiągnęły dojrzałość i gotowość szkolną przed przekroczeniem progu szkoły. 

 Gotowość szkolna jest to stan, który należy osiągnąć, a nie proces, który może kształtować się również 
w trakcie edukacji szkolnej. Najogólniej można powiedzieć, że jest to gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki 
w szkole, uzależniona od osiągnięcia takiego stanu rozwoju fizycznego, emocjonalno – społecznego i 
umysłowego, który umożliwia sprostanie obowiązkom szkolnym. Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest 
dziecko, o takim stopniu rozwoju, który umożliwi mu naukę czytania, pisania i liczenia, zgodne współżycie z 
grupą rówieśniczą i przystosowanie się do wymagań szkoły.  

 Dostrzeżenie w porę nieprawidłowości i szybka interwencja pozwolą na osiągnięcie odpowiedniego 
poziomu gotowości szkolnej.U większości dzieci uczęszczających do przedszkola lub tzw. “zerówki” gotowość 
do podjęcia nauki szkolnej dokonuje się niepostrzeżenie i nie wymaga specjalnych zabiegów ze strony 
rodziców. Bowiem cała praca wychowawcza przedszkola, od najmłodszych grup, zmierza do zapewnienia 
dziecku dobrego startu w szkole. Pomimo tego, zdarza się, że niektóre dzieci nie osiągają dojrzałości szkolnej. 
Te dzieci wymagają szczególnej troski i fachowej pomocy. Wśród dzieci przekraczających próg szkolny są 
takie, które wchodzą w obowiązki szkolne z niepełną dojrzałością szkolną. Tym dzieciom również potrzebna 
jest specjalistyczna pomoc (np. korekcyjno- kompensacyjna), bo narażone są na poważne niepowodzenia 
szkolne. 
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Właściwości rozwojowe  
i kompetencje jakie powinno posiadać 

dziecko rozpoczynające naukę: 

Rozwój fizyczny: 
• dziecko jest ogólnie zdrowe, 
• jego wzrost i waga są odpowiednie do wieku, 
• jest odporne na zmęczenie, 
• prawidłowo funkcjonują narządy zmysłów, głównie wzrok i słuch. 

Rozwój ruchowy: 
• chętnie zdobywa nowe umiejętności, 
• ruch jest płynny, a chód i bieg skoordynowany, 
• utrzymuje równowagę, 
• jest sprawne ruchowo: biega, skacze, jeździ na rowerze, 
• powtarza sekwencje ruchowe, 
• chętnie bawi się klockami, odtwarza konstrukcje według wzoru, nawleka korale, 
• potrafi w sposób celowy posługiwać się przedmiotami i narzędziami (prawidłowy  chwyt), np. wycina 

nożyczkami, wiąże sznurowadła, kokardki, zapina guziki; ruchy rąk powinny być skoordynowane i płynne, 
by umożliwić odpowiedni poziom rysowania, pisania drobnych elementów w linijkach,  

• odpowiedni poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej umożliwia wykonanie precyzyjnych czynności pod 
kontrolą wzroku, 

• samodzielnie wykonuje podstawowe czynności samoobsługowe : je, ubiera się, dba o higienę, 
• uzyskało podstawową orientację w schemacie własnego ciała, potrafi różnicować prawą i lewą stronę, 
• najczęściej wykonuje czynności jedną, tą samą ręką (uformowała się dominacja czynnościowa ręki). 

Różnorodne  zajęcia  ruchowe  pozwalają  harmonijnie  rozwijać  się  wszystkim  grupom 
mięśni,  usprawniają  pamięć,  koordynację  wzrokowo-ruchową,  wchodzenie  w  role, 
inicjowanie kontaktów z innymi dziećmi oraz rozwijają uwagę.
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Czynniki sprzyjające doskonaleniu sprawności fizycznej: 
‣ prawidłowe odżywianie dostarczające rozwijającemu się organizmowi wszystkich niezbędnych dla zdrowia 

składników odżywczych,  

‣ zapewnienie dziecku ruchu na świeżym powietrzu, 
‣ przestrzeganie higienicznego trybu życia /systematyczne wietrzenie pomieszczeń, hartowanie dziecka, 

przyzwyczajanie malucha do odpowiedniego ubierania się w zależności od warunków pogodowych/, 
‣ troska o narządy zmysłów /oczy- regulowanie czasu przebywania dziecka przed telewizorem czy 

komputerem, ochrona przed słońcem, zapewnienie odpowiedniego oświetlenia przy czytaniu; uszy- ochrona 
przed nadmiernym hałasem, zapobieganie infekcjom ucha środkowego/, 

‣ dbanie o rozwój mięśni ręki, szczególnie w obrębie dłoni, palców i nadgarstka.  

Rozwój poznawczy: 
‣ dziecko jest spostrzegawcze, zauważa istotne elementy przedmiotów, wskazuje braki w obrazkach, 
‣ ma zasób wiadomości umożliwiający orientację w najbliższym otoczeniu, potrafi np. podać swoje imię, 

nazwisko, wiek, adres zamieszkania, 
‣ dziecko ma właściwe umiejętności w zakresie analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej i koordynacji 

wzrokowo- ruchowej, 
‣ rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne (kształt, wielkość, kierunek, odległość), 
‣  zaczyna rozumieć znaczenie symboli – zabawy symboliczne, początki gier z regułami,  
‣ jest dociekliwe, aktywne poznawczo, poszukuje odpowiedzi na intrygujące je pytania, 
‣ potrafi dokończyć swoją pracę, bo jest ciekawe efektu, 
‣ zaczyna planować, 
‣ formułuje proste wnioski dotyczące zaobserwowanych zjawisk, 
‣ dostrzega następstwo zdarzeń – pojawia się myślenie przyczynowo-skutkowe,  
‣ zapamiętuje krótkie wierszyki, piosenki, aktywnie przypomina sobie informacje użyteczne w konkretnym 

działaniu, 
‣ potrafi przez dłuższą chwilę skupić uwagę na wykonywanej czynności – początki uwagi dowolnej, 
‣ zdolne jest do dłuższego wysiłku umysłowego, 
‣ odporne na zmęczenie, 
‣ nie ma problemów z rozumieniem instrukcji, poleceń, bajek, opowiadań,  
‣ pojawia się decentracja – zaczyna uwzględniać różne perspektywy, 
‣ pojawia się interioryzacja czynności umysłowych (uwewnętrznianie).  
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Aby stymulować dojrzałość intelektualną należy: 
‣ rozbudować w dziecku ciekawość świata, pokazywać mu nowe miejsca, sytuacje, 

pozwalać mu na przeżywanie nowych doznań, 
‣ nie ograniczać jego spontanicznej aktywności, 
‣ odpowiadać na pytania w sposób dla niego zrozumiały, oglądać i czytać z nim 

książeczki oraz zachęcać do opowiadania usłyszanej treści,  
‣ rozwiązywać z dzieckiem zagadki, łamigłówki, rebusy, 
‣ selekcjonować oglądane przez nie programy telewizyjne i ograniczać je do tych, które mają rzeczywistą 

wartość edukacyjną, 
‣ rozwijać jego zainteresowania w czasie zajęć pozaprzedszkolnych, 
‣ rozszerzać zasób słownictwa, dbać o czystość artykulacyjną i gramatyczną wypowiedzi, 
‣ pozwalać na wymianę doświadczeń z rówieśnikami, 
‣ zachęcać do biernej /oglądanie spektakli teatralnych, cyrkowych, filmów/ i czynnej /rysowanie, lepienie, 

taniec/ działalności artystycznej, 
‣ stymulować do stawiania sobie przez dziecko nowych wyznań poznawczych, chwalić za sukcesy, wspólnie 

pokonywać porażki.   

Rozwój społeczny: 
‣nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i z osobami dorosłymi, 
‣współdziała z rówieśnikami w grupie, potrafi wyczekać na swoją 
kolej, dzieli się zabawkami, 
‣przebywanie z rówieśnikami i wspólna aktywność sprawiają mu 
przyjemność, 
‣dostosowuje swoje zachowanie do obowiązujących reguł np. 

podporządkowuje się regułom zabawy, pełni role, 
‣ rozumie znaczenie podstawowych norm i łatwych przepisów, dostosowuje się do nakazów i zakazów, 
‣ samo próbuje rozwiązywać konflikty kierując się przyjętymi normami postępowania,  
‣ słucha poleceń osoby dorosłej, w tym nauczyciela, 
‣ starannie, w dobrym tempie stara się wykonywać pracę, doprowadzać ją do końca i odczuwać zadowolenie z 

aprobaty nauczyciela, 
‣ zaczyna przejawiać poczucie obowiązku, odpowiedzialności i jest samodzielne, 
‣  dąży do celu mimo trudności, jest wytrwałe w działaniu. 

Rozwój emocjonalny: 
‣ rozstaje się z rodzicami, 
‣ potrafi rozpoznawać uczucia innych, jest coraz bardziej świadome własnych uczuć, 
‣ stopniowo opanowuje społeczne reguły wyrażania emocji, 
‣ reaguje adekwatnie do sytuacji, 
‣ prawidłowo reaguje na pozytywne bądź negatywne uwagi, 
‣ pojawiają się próby kontroli własnych emocji.  
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Czynniki sprzyjające osiągnięciu dojrzałości  
emocjonalno- społecznej: 

‣ uczenie dziecka stosowania grzecznościowych form wypowiedzi, 
‣ wychodzenie z dzieckiem na plac zabaw lub do piaskownicy i zachęcanie go do zabaw z rówieśnikami, 
‣ prowokowanie malucha do inicjowania zabawy i przestrzegania reguł takich samych dla wszystkich jej 

uczestników, 
‣ zapoznanie dziecka z pokojowymi formami rozwiązywania konfliktów, 
‣ zachęcanie malucha do rozmów z dorosłymi, uczenie werbalizowania swoich życzeń /np. poprzez robienie 

drobnych zakupów w obecności rodziców/, 
‣ podejmowanie prób pozostawiania dziecka z zaprzyjaźnionymi, obcymi dorosłymi – niech uczy się 

aktywności bez mamy czy taty, 
‣ motywowanie do samodzielności w zakresie ubierania czy jedzenia, 
‣ uczenie szacunku dla przedmiotów, porządku i dbania o zabawki, 
‣ kształtowanie wysokiej samooceny dziecka – chwalenie je za rzeczywiste osiągnięcia, podkreślanie jego 

mocnych stron, 
‣ egzekwowanie realizacji wydawanych dziecku poleceń /niech one będą krótkie, jasno sprecyzowane/, 
‣ zachęcanie do kończenia rozpoczętej pracy, 
‣ bycie przyjacielem własnego dziecka, towarzyszenie mu dyskretnie w jego działaniach, rozmowa z nim, 

spędzanie wspólnie czasu, słuchanie tego, co ma nam do powiedzenia.    

Rozwój mowy: 
‣ wymowa doskonali się pod względem artykulacyjnym, 

zanikają nieprawidłowości gramatyczne, 

‣ dziecko dokonuje autokorekty, 
‣ wypowiedzi przyjmują formę realizacji wielozdaniowej,  
‣  w wypowiedziach dziecko uwzględnia kolejność zdarzeń i 

zależności przyczynowo- skutkowe, 
‣ pytane o znaczenie słów potrafi je wyjaśnić.  

Dziecko dojrzałe do nauki szkolnej potrafi: 
‣ powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć 
o pracy rodziców, 
‣ narysować rysunek postaci ludzkiej: postać jest kompletna, części ciała są 
proporcjonalne do całości oraz są właściwie rozmieszczone,  
‣ obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania (prawidłowy 
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chwyt); nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało,  
‣ ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny, 
‣ dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, 

zwierzęta, 
‣  łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor, wskazać różnice w pozornie takich samych 

obrazkach, 
‣  rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt, 
‣  liczyć kolejno do 10 ; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest, dokonywać dodawania i 

odejmowania na konkretach w zakresie 10, 
‣ ma dobrą koncentrację uwagi, 
‣ jest zainteresowane pracą i jej efektami, 
‣  jest odporne na niepowodzenia, 
‣ jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku, 
‣ prawidłowo wymawiać wszystkie głoski, 
‣ odtworzyć prosty układ rytmiczny, 
‣ wyszukiwać rymy, 
‣ nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy 

o podobnym brzmieniu np. kran – tran, góra – kura, bada – pada, 
‣  podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, 
‣  opowiedzieć treść obrazka posługując się mową zdaniową, rozwiązać proste zagadki, 
‣ uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki, 
‣ wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych, 
‣  wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost, 
‣  doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby 

dorosłej, 
‣ zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej, 
‣  działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom, 
‣  wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać 

sznurowadła, zapiąć guziki, zamki, 
‣ ma dobre tempo pracy, 
‣ nawiązać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, jest wrażliwy na 

opinię nauczycieli i innych osób dorosłych.  

  
 Tak więc dużą rolę w osiąganiu przez dziecko dojrzałości 
szkolnej mają do spełnienia rodzice.  Nikt nie zastąpi ich we wspieraniu 
rozwoju i wychowaniu dzieci. Instytucje mogą jedynie ich rolę 
dopełniać.  
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Warto również porozmawiać o swoim dziecku z nauczycielką. Pamiętajmy, że to właśnie nauczyciel 

przedszkola jest przygotowany do obserwacji naszego dziecka pod kątem jego dojrzałości. Posiada również 
doświadczenie, dzięki któremu bardzo łatwo potrafi wychwycić braki i niedociągnięcia. Może  podpowiedzieć 
rodzicom, jak pracować z dzieckiem w domu lub zaproponować wizytę w poradni psychologiczno - 
pedagogicznej, aby lepiej przygotować je do szkoły. Warto więc skorzystać z pomocy nauczycieli przedszkola 
jeszcze przed pierwszym dzwonkiem, by zaoszczędzić dziecku niepotrzebnych stresów. 
Czasami wystarczają dwa tygodnie, aby dziecko wyrównało braki. Nie wpadajmy w panikę, ale też nie 
czekajmy, że dziecko z tego wyrośnie. Jest jeszcze kilka miesięcy, aby popracować nad ewentualnymi 
trudnościami i brakami. Jeżeli dziecko ma trudności z ubieraniem się mogą mu w tym pomóc rodzice, 
zachęcając do samodzielności i nie wyręczając w prostych czynnościach. 

Niekiedy pojawiają się u dzieci lęki związane z pójściem do szkoły. Często 
ich podstawę stanowią błędy popełniane zupełnie nieświadomie przez 
samych rodziców. Oto najczęstsze z nich:  

Straszenie szkołą  

Dziecko będzie traktować pójście do szkoły jako przykry obowiązek, a samą 
szkołę postrzega (nawet jeszcze zanim samo będzie mogło doświadczyć) jako 
miejsce, w którym będzie mu źle. 
,, Likwidacja zabawek” 
Powoduje to utratę poczucia bezpieczeństwa, które zastępuje niepewność, a 

nawet zagrożenie. Od dziecka zaczyna wymagać się zbyt dużej odpowiedzialności i dorosłości. 
Okazywanie lęku przez rodziców 
Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których to rodzice przejawiają strach przed szkołą i po prostu zarażają 
nim dzieci. 

Wszystkie elementy dojrzałości szkolnej są jednakowo ważne, choć niestety nie zawsze rozwijają się 
harmonijnie. Jeśli cokolwiek budzi państwa niepokój, warto zasięgnąć rady specjalisty. 

Szanowni Państwo!
Jeśli zauważacie, że dziecko osiąga słabe postępy w przedszkolu, jesteście 
zaniepokojeni, czy Wasza córka, Wasz syn poradzą sobie z nauką w klasie 
pierwszej, to zapraszamy do skorzystania z porady psychologa, pedagoga, 
logopedy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Płocku. Wszelka 
pomoc udzielana jest bezpłatnie. My ze swej strony zapewniamy pełną 

dyskrecję i profesjonalne potraktowanie Państwa problemu. 

Literatura: 
 1. Brejnak W. Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki?, PZWL, Warszawa, 2006r;  
 2. Janiszewska B. Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości szkolnej. Metody badań dojrzałości szkolnej. Pomoce 

do badań, Wyd. Seventh Sea, Warszawa, 2006r;  
 3. Okoń W. Słownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa, 1987r;  
 4. Wilgocka – Okoń B. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wyd. „Żak”, Warszawa, 2003r;  

Artykuł zebrały i opracowały na podstawie powyższej literatury:  
psycholog- mgr Ewa Petrykowska, pedagog – mgr Joanna Piłatowicz 
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Jeśli  jesteś  Rodzicem  lub  Opiekunem  dziecka  lub  nastolatka, którego 
emocje są zdominowane przez lęk, smutek lub przygnębienie, to z pewnością 

obawiasz się, jak pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie wpłynie na jego samopoczucie? A może już 
musiałeś zmierzyć się z pogorszeniem nastroju lub paniką? 

Nie jest łatwo zdobyć się na spokój i wyważoną reakcję, kiedy sami się boimy i nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć jak to dalej będzie. Spróbujmy razem oswoić nasze obawy. 

Każdy lęk jest związany z zachwianiem poczucia bezpieczeństwa człowieka. Stanowi naturalną reakcję 
naszego organizmu na zagrożenie. Dopiero to, co robimy z tym lękiem może nas kierować w stronę destrukcji 
lub być inspiracją do dobrej zmiany w naszym życiu. 

Proponuję kilka wskazówek jak pójść z młodym człowiekiem w „stronę mocy”:  

 1. Akceptuj to, co czuje – pomóż nazwać emocje i uczucia, np. zróbcie ich listę i niech każde z Was 
określi, co budzi Wasz niepokój, co strach, co przerażenie, a co Was smuci i złości w związku z obecną 
sytuacją. Daj swobodę w wyrażaniu, nie racjonalizuj i wymądrzaj się, zachęć mówiąc o swoich 
odczuciach.  

2. Porozmawiaj,  jak  lęk  może  pomóc  mu  zwiększyć  jego  bezpieczeństwo: poszukajcie rzetelnych 
informacji na temat koronawirusa, wykorzystajcie je do zrobienia własnej tablicy lub plakatu oraz do 
stworzenia zasad, które koniecznie trzeba przestrzegać na co dzień, aby ograniczyć możliwość 
zakażenia.  

3. Rozwijaj Wasze zasoby i kieruj uwagę młodego człowieka w stronę jego możliwości – opowiedz jak 
sobie radziłeś w trudnych sytuacjach, przypomnij zdarzenia, kiedy on uczył się nowych umiejętności, 
pokonywał różne przeszkody i byłeś z niego dumny.  

    4.  Inspiruj swoją postawą – ogranicz korzystanie z mediów, które jedynie wzbudzają sensacje i   
 podsycają ujemne emocje, proponuj wspólne spędzanie czasu ciekawie i kreatywnie (wiele   
 propozycji jest w internecie, a może powrót do dzieciństwa). 

Każdy z nas przeżywa swoje lęki w sposób indywidualny, ale nie zawsze tak samo. Jak uczy doświadczenie 
modyfikujemy to, co o nich myślimy, jak je wyrażamy i do czego je wykorzystujemy w naszym życiu. 

Możemy nasze niepokoje traktować również jako: 

Opracowała Beata Jaworska 
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 FERYJNY ZABAWOWNIK       
PRZEDSZKOLAKA

         CIOCI  MONIKI  I  CIOCI  MARTY

Witajcie Kochani, przychodzimy do Was z propozycjami pomysłów na zabawy i aktywności, które 
uatrakcyjnią czas tegorocznych ferii. Ciocia Monika zaproponuje Wam zabawy pedagogiczne,  

a ciocia Marta z zakresu integracji sensorycznej. Do przeprowadzenia naszych ćwiczeń potrzebne będą Wam 
podstawowe sprzęty domowe i obowiązkowo dobry humor. 

Życzymy Wam radosnych ferii i wyśmienitej zabawy z naszymi pomysłami! 

                   ZACZYNAMY!

DZIEŃ 1 (poniedziałek) 
Ciocia Monika proponuje zabawę w układanie przedmiotów w różnych miejscach, a wygląda to tak… 
weźcie misia, samochodzik lub klocek. Usiądźcie na podłodze razem z osobą dorosłą. Teraz mama/tata mówi 
Wam, gdzie macie położyć zabawkę, w różnych miejscach względem stołu (może być inna rzecz): po lewej 
stronie, po prawej, na, pod, przed, pomiędzy. Następnie macie położyć zabawkę: przed sobą, za sobą, obok 
siebie, na sobie, po prawej stronie siebie, po lewej stronie siebie, itp.  
Trudniejszy wariant: połóż zabawkę przed mamą, za mamą, obok mamy, pomiędzy sobą a mamą, po prawej 
stronie mamy, po lewej stronie mamy. 
Ćwiczycie w ten sposób: orientację prawa – lewa strona ciała, orientację przestrzenną, orientację przestrzenną 
względem przedmiotu, orientację przestrzenną względem drugiej osoby. 

Ciocia Marta proponuje zabawę w NOSZENIE TACY, a wygląda ona tak… 
weźcie tacę kuchenną lub pokrywkę pudełka po butach, połóżcie na niej plastikowy kubeczek, piłeczkę, misia 
… cokolwiek, co nie ulegnie zniszczeniu w razie upadku z tacy. Na podłodze wyznaczcie sobie miejsce startu i 
mety (np.: przyklejając kawałki taśmy lub samoprzylepne karteczki do notowania). Waszym zadaniem jest 
przejście od miejsca startu do celu niosąc tacę tak, aby wszystkie znajdujące się na niej przedmioty pozostały 
na miejscu. 
Trudniejszy wariant: pokonywanie odległości między startem, a metą slalomem pomiędzy rozłożonymi na 
ziemi poduszkami, pokonywanie odległości między starem, a metą z zasłoniętymi oczami wysłuchując poleceń 
„start”, „skręć w prawo”, „skręć w lewo” „stop”. 
Ćwiczycie w ten sposób: równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową, planowanie ruchu, poczucie pewności 
siebie, wzmacniacie mięśnie ramion i dłoni. 
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DZIEŃ 2 (wtorek) 
Ciocia Marta proponuje zabawę w SZORSTKI-GŁADKI, a wygląda ona tak… 
znajdźcie w domu kilka, niewielkich przedmiotów różniących się fakturą. Np: długopis jest twardy i gładki, a 
motek wełny miękki i delikatny. Możecie wykorzystać: skrawki materiałów, piórka, gąbkę, skrawek papieru 
ściernego, zmywak, kasztan, orzech, pluszaka, itp. Porozmawiajcie o tym jakie cechy i właściwości mają 
znalezione przedmioty (skupcie się na sferze dotykowej). Zagrajcie w zgadywanie, zidentyfikujcie przedmiot 
tylko za pomocą dłoni, przy zasłoniętych oczach. 
Trudniejszy wariant: spróbujcie rozpoznawać przedmioty (tylko po fakturze) np: dotykając nimi policzka czy 
przedramienia.  
Ćwiczycie w ten sposób: rozpoznawanie i kategoryzowanie, zmysł dotyku, werbalizowanie swoich odczuć. 

Ciocia Monika proponuje zabawę w „PUZZLE”, a wygląda ona tak… 
osoba dorosła pokaże Wam pewien rysunek (zdjęcie, obrazek, widokówkę) i prosi, abyście dłużej mu się 
przyjrzeli. Następnie mama/tata bierze nożyczki i rozcina go na kilka nierównych części. Mieszamy je i 
odwracamy. Twoje zadanie polega na tym, aby na początku powiedzieć jak najwięcej zapamiętanych 
szczegółów. Drugie zadanie polega na tym, że musisz ułożyć pocięty rysunek w całość. Powodzenia! 
Ćwiczycie w ten sposób: wyobraźnię przestrzenną, pamięć wzrokową, koncentrację uwagi, motorykę małą. 

DZIEŃ 3 (środa) 
Ciocia Marta proponuje zabawę w ZWIERZĘCE SKOKI, a wygląda ona tak… 
przyklejcie na gładkiej podłodze kilka samoprzylepnych karteczek do notowania, tworząc ścieżkę. Rodzic 
wymyśla zwierzątko, a dziecko próbuje pokonać ścieżkę skacząc jak dane zwierzę. Z żabą czy króliczkiem na 
pewno pójdzie Wam wyśmienicie, ale czy wiecie jak skacze słoń, albo żyrafa….. 
Trudniejszy wariant: spróbujcie pokonać ścieżkę na jednej nodze. 
Ćwiczycie w ten sposób: równowagę, planowanie ruchu, czucie głębokie, wysłuchiwanie poleceń. 

Ciocia Monika proponuje zabawę w WYSTUKIWANIE RYTMU, a wygląda ona tak … 
usiądźcie sobie wygodnie razem z mamą/tatą. Teraz rodzic wyklaska Wam pewien rytm. Wy musicie go 
dokładnie zapamiętać, a następnie powtórzyć. Następnie zamieńcie się rolami i Wy wyklaskajcie rodzicowi 
jakiś rytm.  
Trudniejszy wariant: spróbujcie teraz zamknąć oczy lub stanąć do rodziców tyłem. Wsłuchajcie się w rytm 
wyklaskany przez mamę/tatę i spróbujcie go odtworzyć. Później zmiana. 
Ćwiczycie w ten sposób: pamięć słuchową, spostrzegawczość słuchową, koncentrację uwagi. 
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DZIEŃ 4 (czwartek) 
Ciocia Monika proponuje zabawę w ZAPAMIĘTYWANIE, a wygląda ona tak… 
za chwilę rodzic powtórzy Ci 10 razy pewną sekwencję słów (na przykład: KOMIN, KACZKA, KANAPA, 
KRZESŁO, KROWA), a następnie poprosi Cię, abyś powtórzyła/ył wyrazy w tej samej kolejności (oczywiście 
na początek może być mniej wyrazów). Nadstawiaj uszy! 
Trudniejsza wersja: rodzic powtórzy Ci również 10 razy pewną sekwencję słów jednak będzie ich więcej (na 
przykład: KOMIN, KACZKA, KANAPA, KRZESŁO, KROWA, KOT, KACZKA, KOGUT, KURA). 
Zapamiętaliście? BRAWO!  
Ćwiczycie w ten sposób: pamięć słuchową, pamięć sekwencyjną, koncentrację uwagi. 

Ciocia Marta proponuje zabawę w PAPIEROWĄ SAŁATKĘ, a wygląda ona tak… 
weźcie stare gazety, czasopisma i spróbujcie za pomocą nożyczek pociąć ich kartki na 2-3 centymetrowe paski. 
Kiedy będziecie mieli ich już spory stosik, spróbujcie ciąć każdy pasek na mniejsze cząstki, najlepiej gdyby 
były to ładne kwadraciki. W ten sposób w miseczce powstanie Wam kolorowa sałatka. Jeszcze tylko herbatka i 
przyjęcie można zaczynać…... 
Inna propozycja: później możecie stworzyć z tych elementów kolorowy kolaż przyklejając kwadraciki na 
kartce z bloku. 
Ćwiczycie w ten sposób: zdolności manualne, planowanie  precyzję ruchu, wyobraźnię. 

DZIEŃ 5 (piątek) 
Ciocia Marta proponuje zabawę w ODTWARZANIE RUCHU, a wygląda ona tak… 

stajecie z mamą lub tatą naprzeciwko siebie. Rodzic przyjmuje jakąś pozę, a dziecko 
próbuje jak najdokładniej ja odtworzyć. Jeżeli będzie to trudne zadanie można 
ułatwić wykonując je kiedy obie osoby stoją przed lustrem i kontrolują swoją 
postawę wzrokowo.  
Trudniejszy wariant: spróbujcie naśladować nie tylko pozycję ciała, ale również 
ruchy. 

Ćwiczycie w ten sposób: planowanie ruchu, czucie głębokie, przetwarzanie wzrokowe, świadomość własnego 
ciała. 

Ciocia Monika proponuje zabawę w SŁUCHANIE OPOWIADANIA, a wygląda ona tak … 
dzisiaj uważnie posłuchajcie pewnej historyjki, bo za chwilę usłyszycie kilka pytań. Wsłuchajcie się uważnie. A 
oto ona: „Dzieci ulepiły bałwana z trzech kul śnieżnych, zrobiły mu nos z marchewki, oczy z dwóch, a guziczki 
z pięciu węgielków. Był piękny słoneczny dzień. Dzieci śmiały się, bawiły koło bałwana, rzucały się 
śnieżkami. Aż nagle mama zawołała ich na obiad. Po powrocie z domu Antek stwierdził, że bałwan zniknął –  
ktoś musiał złośliwie go zepsuć. Dzieci bardzo się zmartwiły, jednak Antek szybko zaproponował ulepienie 
kolejnego bałwana”.  Uwaga, a teraz kilka pytań:  

• Z ilu kul zrobiony był bałwan? 
• Ile miał guzików? 
• Z czego dzieci zrobiły nos bałwanka? 
• Kto pierwszy zauważył, że bałwan zniknął? 
• Dlaczego mama zawołała dzieci do domu? itp. 
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Trudniejszy wariant: spróbujcie teraz sami wymyślić inną historyjkę i opowiedzcie ją rodzicom. Pamiętajcie o 
mega-trudnych pytaniach dla mamy/taty!!! 
Ćwiczycie w ten sposób: pamięć słuchową, pamięć krótkotrwałą, koncentrację uwagi. 

ZASŁUŻONA PRZERWA WEEKENDOWA 

DZIEŃ 6 (poniedziałek) 
Ciocia Marta proponuje zabawę w DOMOWĄ TRAMPOLINĘ, a wygląda ona tak… 
znajdźcie w domu bezpieczne miejsce do skakania, może być to kanapa, łóżko, albo nawet duża poduszka. 
Dziecko staje na środku, słucha poleceń i stara się je wykonywać jak najdokładniej. 
Mogą one brzmieć na przykład tak: 
¬ zwróć się twarzą w prawą stronę i podskocz 3 razy, 
¬ zrób 4 pajacyki, 
¬ obróć się podskakując na jednej nodze, 
¬ podskocz 5 razy z głową pochyloną w lewą stronę, …..itp. 
Inny wariant: jeżeli dziecko jeszcze nie rozróżnia stron prawej i lewej możemy 
ustalić charakterystyczne punkty w pokoju np.: pochyl głowę w stronę okna lub drzwi. 
Ćwiczycie w ten sposób: czucie głębokie, wysłuchiwanie poleceń, planowanie ruchu, różnicowanie stron 
prawo-lewo, góra – dół. 

Ciocia Monika proponuje zabawę w „znikanie”, a wygląda ona tak… 
osoba dorosła położy przed Wami kilka przedmiotów np.: but, krawat, widelec, jabłko, kredkę i prosi, abyście 
przez 15 sekund im się przyjrzeli. Następnie musicie odwrócić się plecami, aby nie patrzeć na rekwizyty. W 
tym czasie mama/tata zabierze któryś przedmiot. Musicie odgadnąć czego brakuje.  
Inny wariant: teraz rodzic może przełożyć miedzy sobą przedmioty. Musisz odgadnąć co zmieniło swoje 
miejsce.  
Ćwiczycie w ten sposób: pamięć wzrokową, spostrzegawczość wzrokową, koncentrację uwagi. 

DZIEŃ 7 (wtorek) 
Ciocia Monika proponuje zabawę w zdania, a wygląda ona tak… 
usiądźcie wygodnie. Za chwileczkę mama/tata powie Wam zdanie. Waszym zadaniem będzie powiedzenie z ilu 
wyrazów składa się zdanie? 

• Jasio spaceruje. 
• Kotek pije mleko. 
• Marysia rysuje kolorowy obrazek. 
• Mama upiekła pyszną szarlotkę.   
• Tomek szybko jedzie czerwonym rowerem.  
• Tata Maćka wraca do domu zielonym samochodem.  

Jak Wam poszło? Daliście radę?  
Inna propozycja: weźcie białą kartkę i spróbujcie narysować jedno ze zdań, które usłyszeliście. Powodzenia!!! 
Ćwiczycie w ten sposób: pamięć słuchową, analizę wyrazową zdania, koncentrację uwagi. 
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Ciocia Marta proponuje zabawę w WĄCHANIE – SMAKOWANIE, a wygląda ona tak… 
przygotujcie w kuchni kilka rzeczy do jedzenia, które mają charakterystyczny smak, zapach i konsystencję. 
Przy zamkniętych lub zasłoniętych przez rodzica oczach spróbujcie rozpoznawać i określać kolejne zapachy, a 
potem smaki. Rodzic może podawać je dziecku na łyżeczce.  
Przykładowe z nich: pomarańcza, masło, miód, ser, jogurt, itp. 
Ćwiczycie w ten sposób: zmysł węchu i smaku, zdolność przystosowania do różnorodnych bodźców 
napływających z zewnątrz, zmysł dotyku. 

DZIEŃ 8 (środa) 
Ciocia Monika proponuje zabawę w ODWZOROWYWANIE, a wygląda ona tak… 
już za chwilę mama/tata stworzy jakąś kompozycję przy użyciu: klocków, patyczków 
lub wałeczków wykonanych z plasteliny. Twoim zadaniem będzie przyjrzeć się jej, a następnie odtworzyć taką 
samą według wzoru. 
Trudniejsza wersja:  rodzic zbuduje Wam kompozycję. Musicie ją bardzo dobrze zapamiętać jak wygląda, bo za 
chwilę ona zniknie. Wasze zadanie polega na zbudowaniu takiej samej budowli z pamięci! START!  
Ćwiczycie w ten sposób: pamięć wzrokową, pamięć krótkotrwałą, precyzję ruchów, mała motorykę, 
spostrzegawczość wzrokową, koncentrację uwagi. 

Ciocia Marta proponuje zabawę w RZUTY DO CELU, a wygląda ona tak… 
weźcie 2 miski, wiaderka lub pudełka po butach, postawcie je w odległości około 
1-1,5 metra od miejsca z którego będziecie rzucać do celu. Do rzucania możecie 
wykorzystać piłeczki, kule zrobione ze zgniecionego papieru lub zakrętki od 
butelek. Zadaniem rodzica jest kierowanie komend takich jak: 

  -weź piłeczkę w prawą rękę i wrzuć do pojemnika po lewej stronie, 
               -weź piłeczkę w lewą rękę i wrzuć do pojemnika po lewej stronie, itd. 

Ćwiczycie w ten sposób: plonowanie i precyzję ruchów, przekraczanie linii środka ciała, celność, koordynację 
wzrokowo-ruchową, wysłuchiwanie poleceń, rozpoznawanie prawej i lewej strony. 

DZIEŃ 9 (czwartek) 
Ciocia Marta proponuje zabawę  w WYKLASKIWANIE, a wygląda ona tak… 

stajecie za mamą lub tatą i nasłuchujecie wyklaskiwany przez nich rytm. Spróbujcie go dokładnie odtworzyć. 
Zacznijcie od 3-4 klaśnięć, a potem zwiększajcie ich liczbę. 
Inny wariant: spróbujcie przygotować samodzielnie zrobione instrumenty np.: łyżkę i metalową pokrywkę od 
garnka, wrzucając kilka fasolek do plastikowej butelki, wsypując garść ryżu do pudełeczka, itp. Starajcie się 
odtworzyć rytm zagrany na tych instrumentach. 
Ćwiczycie w ten sposób: koncentrację uwagi, przetwarzanie i uwagę słuchową, sekwencyjność. 

Ciocia Monika proponuje zabawę w CHOWANIE PIŁECZKI, a wygląda ona tak … 
do tego zadania potrzebne Wam będzie kilka pudełek, różniących się między sobą, oraz piłeczka. Ustawiamy 
pudełka w rzędzie i mama/tata wrzuca do jednego z nich piłkę. Teraz odwracasz się tyłem do pudełek. W tym 
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czasie rodzic zmienia pozycję każdego pudełka. Twoim zadaniem jest odgadnięcie, w którym pudełku znajduje 
się poszukiwany przedmiot.  
Ćwiczycie w ten sposób: pamięć krótkotrwałą,  spostrzegawczość wzrokową, koncentrację uwagi. 

DZIEŃ 10 (piątek) 
Ciocia Monika proponuje zabawę w WYSŁUCHIWANIE Dźwięków, a wygląda ona  tak…  
do tego zadania potrzebny Wam będzie gwizdek, bębenek i trójkąt (można wziąć inne 
przedmioty, choćby z kuchni). Już za chwilę mama/tata będzie wydawała/wydawał różne 
dźwięki. Poproszą Was o odgadnięcie, czym wydawane były poszczególne dźwięki i w jakiej 
kolejności. Oczywiście starajcie się mieć zamknięte oczka! 
Po zakończonej zabawie spróbujcie wraz z rodzicami odegrać zwariowany koncert! 
Ćwiczycie w ten sposób: słuch fonematyczny, pamięć sekwencyjną,  spostrzegawczość 
słuchową, koncentrację uwagi. 

Ciocia Marta proponuje zabawę w STRZELANIE DO CELU, a wygląda ona tak… 
narysujcie sobie na kartce tarczę, przymocujcie ją do ściany lub drzwi za pomocą taśmy klejącej. Stańcie w 
odległości 1,5-2 metrów, nie przekraczając wyznaczonej linii na podłodze. Starajcie się wycelować do tarczy za 
pomocą gumek recepturek lub gumek do włosów. Nie zniechęcajcie się niepowodzeniami, ta zabawa wymaga 
wprawy i ćwiczeń. Kiedy nabierzecie wprawy, będziecie mieć z tego dużą FRAJDĘ! Ciekawe kto wygra- 
dzieci czy rodzice? 
Ćwiczycie w ten sposób: zdolności motoryczne, planowanie i precyzję ruchów, przetwarzanie bodźców 
dotykowych. 

Dziękujemy Wam za wspólnie spędzone ferie. 
Mamy nadzieję, że nasze propozycje przypadły Wam do gustu. 

Pozdrawiamy serdecznie! 

Ciocia Monika (mgr Monika Lewandowska – pedagog Poradni) 
Ciocia Marta (mgr Marta Łabędzka – psycholog Poradni, terapeuta integracji sensorycznej)  
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O wpływie rozwoju fizycznego na 
koncentrację uwagi 

Umiejętności takie jak utrzymanie równowagi oraz koordynacja ruchów ręki i 
oka, to czynniki, które mogą znacząco utrudniać dziecku podstawowe 
czynności, takie jak np. stabilne siedzenie, prawidłowa pozycja, płynne i 
swobodne ruchy ręki podczas pisania, przepisywanie z książki czy tablicy. 

Możliwość i umiejętność kontroli własnego ciała przez dziecko to fizyczna baza, fundament do sprawnego 
przebiegu procesu nauki szkolnej. Zakładamy, że dziecko powinno siedzieć przy stoliku prosto, bez garbienia 
się, pokładania się i podpierania głowy. W naszym wyobrażeniu taka pozycja jest wskaźnikiem zainteresowania 
i zaangażowania dziecka w zadanie. W momencie, kiedy maluch lub starszak zaczyna swoje „wygibasy” na 
krzesełku przypominamy, by wyprostował plecy i skupił się na pracy. Mijają dwie minuty, a nogi znów są pod 
pośladkami, głowa sama pokłada się na przedramieniu, a nos „rysuje” po kartce. Po chwili machają nogami, 
bujają się na krześle. Do tego rączka zaczyna je boleć od rysowania i pisania. Dziecko trze oczy, „rozlewa się 
na krześle”. O i znowu się buja! – „Skup się”, ”Usiądź prosto!” powtarzamy z uporem. I w tym momencie 
słychać: „nie mogę, nie chcę, nie umiem”. Dziecko często zmienia pozycję lub woli pracować na stojąco. Coraz 
częściej rozgląda się po pokoju, jego myśli krążą wokół innych tematów, niż te, na których nam zależy. 
Latająca mucha jest ciekawsza niż rebus do rozwiązania. 

Kontrola pozycji tylko na chwilę zależna jest od woli dziecka. Poprawiają ułożenie swojego ciała na 
polecenie dorosłego. Jednak, jeśli widzimy, że po chwili i tak wracają do „dziwnego ułożenia”, to oznacza, że 
nasze upominania i tłumaczenia są nieskuteczne. Nie da się przecież stale myśleć o prostych plecach i 
jednocześnie pilnować linijki czy pamiętać treść polecenia. W momencie realizacji zadań poznawczych ciało 
dziecka powinno je wspierać. Jeśli jest inaczej, mówimy m.in. o słabszej kontroli posturalnej.  
Rodzicu, obserwuj, analizuj, modyfikuj!  

Jak wydłużyć czas pracy dziecka przy stoliku?  
Realizacja zadań poznawczych w pozycji siedzącej to ogromna praca nie tylko 
mózgu, ale też wszystkich mięśni ciała. To baza, o której często zapominamy. 
Zmęczenie ciała, albo trudności w dostosowaniu pozycji do pracy przy stoliku/ 
biurku, wpływają znacząco na koncentrację uwagi. Zmiany pozycji pozwalają 
dziecku na rozluźnienie tych mięśni, które zbyt szybko się zmęczyły. Czasem 
wystarczą już dwie minuty, aby to zaobserwować.  

 
Co pomaga dziecku w kontroli pozycji?  

Ruch! Ruch pozwala dziecku na odciążenie napiętych partii. W warunkach, w 
których jest to możliwe (np. podczas odrabiania pracy domowej) warto 
obserwować dziecko i dostosować oczekiwania i wymagania do możliwości 
jego ciała. Czasem dziecko woli uczyć się wiersza maszerując po salonie, 
czytać książkę kołysząc się w hamaku. Przy biurku warto i można wykonywać 
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tylko tę część pracy, która rzeczywiście tego wymaga. Analizę zadania matematycznego można i warto omówić 
najpierw np. w kuchni lub w salonie na dywanie, by potem samego zapisu dokonać w zeszycie siedząc przy 
biurku. 
Regulowanie czasu pracy siedzącej to istotny czynnik w pracy dziecka. Wskazanym działaniem są przerwy 
ruchowe w trakcie odrabiania prac domowych. Ich zastosowanie ma na celu ułatwienie dziecku kontynuowanie 
pracy. Co dzieci mogą robić po skończonym zadaniu, a przed kolejnym?: 

• przysiady, 
• podskoki w miejscu, 
• podnoszenie i opuszczanie głowy (najlepiej połączone z marszem), 
• wahadłowe ruchy głową,  
• skłony, skręty i rozciąganie, 
• spoglądanie daleko za siebie raz przez prawe, raz przez 

lewe ramię, 
• kołysanie się na boki, 
• napieranie na ścianę, 
• toczenie po ścianie piłki stopami, 
• dotykanie podłogi dłońmi z jak najmniejszym ugięciem 

kolan, 
• przejście się do kuchni w celu nalania sobie wody. 

Bardzo istotne jest też zastosowanie ergonomicznych rozwiązań technicznych podczas pracy stolikowej – np. 
podnóżka pod stopy, dysku sensorycznego na siedzisku, piłki do siadu dynamicznego, oparcia umożliwiającego 
prawidłową krzywiznę kręgosłupa-podpora kręgosłupa lędźwiowego. Wysokość siedziska i blatu powinny być 
dostosowane do wzrostu dziecka, blat z możliwością regulacji kąta nachylenia. 

W przypadku, gdy rodzic zaobserwuje tego typu trudności u swojego dziecka warto w pierwszej 
kolejności zasięgnąć opinii fizjoterapeuty lub rehabilitanta dziecięcego, gdyż trudności zaznaczone powyżej 
mogą sugerować problemy napięcia mięśniowego.  

Opracowała pedagog/terapeuta SI mgr Żaneta Kosińska 
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Bilans rozwoju 
mowy u dzieci  
w wieku 2-6 lat 
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Bilans rozwoju mowy 2-latka 
 

Czy dziecko ….. TAK NIE 

1. ….. rozumie proste polecenia (bez gestu wskazywania)?     

2. ….. łączy słowa np. mama da, tata pa, baba nie    

3. ….. chętnie powtarza sylaby, słowa?    

4. ….. wymawia mało (<50) słów i wyrazów dźwiękonaśladowczych np. bach   

5. ….. porozumiewa się gestem, mimiką w zastępstwie słów?   

6. ….. jest karmione butelką lub / i korzysta ze smoczka?   

7. ….. je tylko rozgniecione pokarmy, niewymagające gryzienia?   

8. ….. w nocy lub / i w dzień oddycha przez usta, gdy nie jest chore?   

9. ….. wsuwa język między wargi np. podczas zabawy, oglądania bajki?   

10. ….. mówi głośno lub / i przysuwa się do telewizora lub / i nie reaguje, gdy 

woła je ktoś, kogo nie widzi? Czy słuchając nadstawia jedno ucho? 

  

 
W przypadku odpowiedzi NIE na pytanie 1, 2, 3 lub / i TAK na pytanie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  

wskazany jest kontakt z logopedą. 

 

Opracowanie: Karina Belkner-Malowaniec – logopeda 
Konsultacja: Małgorzata Łukaszewska-Choruży – neurologopeda kliniczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans rozwoju mowy 3-latka 

 

Czy dziecko ….. TAK NIE 

1. ….. rozumie polecenia słowne (bez gestu wskazywania)?     

2. ….. chętnie  powtarza słowa, krótkie zdania, wierszyki ?    

3. ….. buduje proste zdania (2-3-wyrazowe)?    

4. ….. używa w wypowiedziach głosek [f, w], [k, g], [ś, ź, ć, dź]?    

5. ….. porozumiewa się gestem, mimiką w zastępstwie słów?   

6. ….. mówi tylko pojedyncze słowa?   

7. ….. mówi w sposób zrozumiały tylko dla najbliższego otoczenia?   

8. ….. nadal pije/je z butelki lub / i nadal korzysta ze smoczka?   

9. ….. unika pokarmów wymagających gryzienia?   

10. ….. w nocy lub / i w dzień oddycha przez usta, gdy nie jest chore?   

11. ….. wsuwa język między wargi np. podczas zabawy, oglądania bajki?   

12. ….. wsuwa język między zęby podczas wymawiania niektórych głosek?   

13. ….. mówi głośno lub / i przysuwa się do telewizora lub / i nie reaguje, 

gdy woła je ktoś, kogo nie widzi? Czy słuchając nadstawia jedno ucho? 

  

 
W przypadku odpowiedzi NIE na pytanie 1, 2, 3, 4 lub / i  TAK na pytanie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  

wskazany jest kontakt z logopedą. 

 

Opracowanie: Karina Belkner-Malowaniec – logopeda 
Konsultacja: Małgorzata Łukaszewska-Choruży – neurologopeda kliniczny 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans rozwoju mowy 4-latka 

 

Czy dziecko … TAK NIE 

1. ….. rozumie polecenia słowne (bez gestu wskazywania)?      

2. ….. buduje dłuższe zdania (powyżej 3 wyrazów)?   

3. ….. używa w wypowiedziach głosek  [f, w], [k, g], [ś, ź, ć, dź], [l]?   

4. ….. nadal mówi tylko pojedyncze słowa?   

5. ….. porozumiewa się gestem, mimiką w zastępstwie słów?   

6. ….. mówi w sposób niezrozumiały dla osób spoza najbliższego  otoczenia?   

7. ….. w wymawianych słowach powtarza sylaby, głoski np. do-do- domek? 

….. przeciąga głoski np. taaaata, ssssok? 

….. ma trudności z wydobyciem głosu? 

  

8. ….. wsuwa język między zęby podczas wymawiania niektórych głosek?   

9. ….. wsuwa język między wargi np. podczas zabawy, oglądania bajki?   

10. ….. w nocy lub / i w dzień oddycha przez usta, gdy nie jest chore?   

11. ….. nadal  pije/je z butelki  

….. nadal korzysta ze smoczka? 

  

12. ….. unika pokarmów wymagających gryzienia?   

13. ….. mówi głośno lub / i przysuwa się do telewizora lub / i go podgłasza 

lub / i nie reaguje, gdy woła je ktoś, kogo nie widzi?  

….. słuchając nadstawia jedno ucho? 

  

 
W przypadku odpowiedzi NIE na pytanie 1, 2, 3 lub / i  TAK na pytanie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  

wskazany jest kontakt z logopedą. 
 

Opracowanie: Karina Belkner-Malowaniec – logopeda 
Konsultacja: Małgorzata Łukaszewska-Choruży – neurologopeda kliniczny 
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Bilans rozwoju mowy 5-latka 

 

Czy dziecko … TAK NIE 

1. ….. rozumie polecenia słowne (bez gestu wskazywania)?      

2. ….. buduje dłuższe zdania (przynajmniej 4-wyrazowe)?   

3. ….. buduje wypowiedź z kilku zdań np. opowiada obejrzaną bajkę?   

4. ….. używa w wypowiedziach głosek  [f, w], [k, g], [s, z, c, dz], [l]?   

5. ….. porozumiewa się gestem, mimiką w zastępstwie słów?   

6. ….. mówi w sposób niezrozumiały dla osób spoza najbliższego otoczenia?   

7. ….. często popełnia błędy gramatyczne?   

8. ….. w wymawianych słowach powtarza sylaby, głoski np. do-do- domek? 

….. przeciąga głoski np. taaaata, ssssok? 

….. ma trudności z wydobyciem głosu? 

  

9. ….. wsuwa język między zęby podczas wymawiania niektórych głosek?   

10. ….. wsuwa język między wargi np. podczas zabawy, oglądania bajki?   

11. ….. w nocy lub / i w dzień oddycha przez usta, gdy nie jest chore?   

12. ….. nadal pije/je z butelki ?   

13. ….. unika pokarmów wymagających gryzienia?   

14. ….. mówi głośno lub / i przysuwa się do telewizora lub / i go podgłaśnia 

lub / i nie reaguje, gdy woła je ktoś, kogo nie widzi?  

….. słuchając nadstawia jedno ucho? 

  

 
W przypadku odpowiedzi NIE na pytanie 1, 2, 3, 4 lub/i  TAK na pytanie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

wskazany jest kontakt z logopedą. 
 

Opracowanie: Karina Belkner-Malowaniec – logopeda 
Konsultacja: Małgorzata Łukaszewska-Choruży – neurologopeda kliniczny 

 

 

 

 

 

 

Bilans rozwoju mowy 6-latka 

 

Czy dziecko … TAK NIE 

1. ….. rozumie polecenia słowne (bez gestu wskazywania)?      

2. ….. buduje dłuższe zdania?   

3. ….. buduje wypowiedź z kilku zdań np. opowiada obejrzaną bajkę?   

4. ….. używa w wypowiedziach głosek  [s, z, c, dz], [sz, ż, cz, dż], [l, r]?   

7. ….. mówi w sposób niezrozumiały dla osób spoza najbliższego otoczenia?   

8. ….. w wymawianych słowach powtarza sylaby, głoski np. do-do- domek? 

….. przeciąga głoski np. taaaata, ssssok? 

….. ma trudności z wydobyciem głosu? 

  

9. ….. wsuwa język między zęby podczas wymawiania niektórych głosek?   

10. ….. wsuwa język między wargi np. podczas zabawy, oglądania bajki?   

11. ….. w nocy lub / i w dzień oddycha przez usta, gdy nie jest chore?   

12. ….. nadal  pije/je z butelki    

13. ….. unika pokarmów wymagających gryzienia?   

14. ….. mówi głośno lub / i przysuwa się do telewizora lub / i go podgłasza 

lub / i nie reaguje, gdy woła je ktoś, kogo nie widzi?  

….. słuchając nadstawia jedno ucho? 

  

 
W przypadku odpowiedzi NIE na pytanie 1, 2, 3, 4 lub / i TAK na pytanie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  

wskazany jest kontakt z logopedą. 
 

Opracowanie: Karina Belkner-Malowaniec – logopeda 
Konsultacja: Małgorzata Łukaszewska-Choruży – neurologopeda kliniczny 



STRATEGIE   
   REGULACJI  EMOCJI 

 Według Strelaua (2008) żyjemy w czasach 
radykalnie postępujących zmian cywilizacyjnych, 
które niosą za sobą na przykład niepewność przyszłości, zagrożenia życia 
i zdrowia, brak kontroli nad zdarzeniami zachodzącymi w naszym 
otoczeniu, czy rosnącą złożoność poznawczą. Doznając, na co dzień 

mniejszych lub większych stanów stresu, ludzie wypracowują pewne 
strategie radzenia sobie w życiu codziennym. Nie chodzi jedynie o strategie radzenia z ogólnie rozumianym 
stresem, ale również o radzenie sobie, regulację naszych emocji. 

 Cole, Martin i Dennis (2004) wyróżnili dwa rozumienia pojęcia regulacji emocji. Pierwsze - kiedy 
emocje są regulatorami i drugie - gdy emocje są regulowane. Mówiąc o emocjach – regulatorach, chodzi o 
zmiany dokonujące się pod wpływem wzbudzanych emocji w zakresie różnych procesów, takich jak pamięć, 
uwaga czy postawy. W przypadku drugim, kiedy emocje są regulowane, chodzi o zmiany w samych już 
zaktywowanych emocjach, ich nasilenia, długości, intensywności trwania (za: Marszał – Wiśniewska, 2008, s.
207). W tym rozumieniu Thompson (1991) ujmuje regulację emocji, jako „zewnętrzne i wewnętrzne 
procesy odpowiedzialne za monitorowanie, ewaluację, modyfikowanie reakcji emocjonalnych, 
szczególnie w zakresie intensywności oraz cech temporalnych, sprzyjające osiąganiu celów 
jednostki” (za: Garnefski i in., 2001, s.1311). Definicja ta obejmuje zarówno behawioralne (na poziomie 
zachowania), jak i poznawcze (na poziomie myślenia) sposoby regulacji emocji.  

 Garnefski, Kraaij i Spinhoven (2001) traktują poznawcze strategie regulacji 
emocji, jako względnie stałe sposoby regulacji emocji, które polegają na kierowaniu 
w myślach napływającymi informacjami, i które modyfikują reakcje emocjonalne. 
Wyróżnili oni 9 poznawczych strategii regulacji emocji, w tym 5 strategii 
adaptacyjnych - pozytywnych i 4 nieadaptacyjne - negatywne.  

       Strategie adaptacyjne ułatwiają 
zmianę zachowania w trudnych i przykrych sytuacjach, są to:  

•Akceptacja – akceptowanie tego, czego doświadczamy i pogodzenie się z tym;  
•Koncentracja na planowaniu – myślenie o tym, jakie kroki należy podjąć i jak uporać 

się  z negatywnym zdarzeniem;  
• Koncentracja na czymś pozytywnym – myślenie o przyjemnych i radosnych rzeczach i zdarzeniach,  

zamiast rozmyślania o tym, co się właśnie stało;  
• Pozytywne przewartościowanie – przypisywanie negatywnym zdarzeniom w myślach pozytywnej wartości 

poprzez ujmowanie ich w kategoriach rozwoju osobistego; 

• Stwarzanie perspektyw – myśli, które pomniejszają znaczenie negatywnego zdarzenia i podkreślają jego 
względność, w porównaniu z innymi zdarzeniami” (Garnefski, Kraaij i Spinhoven, 2001, s.1314-1316).  
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Strategie nieadaptacyjne utrudniają zmianę zachowania  
w trudnych i przykrych sytuacjach usztywniając zachowania 

niekorzystne dla dobrostanu osoby.  
Wyróżnia się cztery strategie negatywne:  

• Obwinianie siebie – przypisywanie sobie winy za to, co się wydarzyło;  
• Obwinianie innych – obarczanie winą innych za to, co nas spotkało;  
• Ruminacja – ciągłe myślenie i przeżywanie uczuć związanych z negatywnym zdarzeniem;  
• Katastrofizowanie – podkreślanie grozy negatywnego zdarzenia” (Garnefski, Kraaij i Spinhoven,  

2001, s. 1314-1316). 
  Dotychczasowe badania nad regulacją emocji wykazały, że doświadczając trudnych, negatywnych i 
traumatycznych zdarzeń ludzie rzadziej stosują negatywne strategie regulacji emocji, częściej sięgają do 
adaptacyjnych poznawczych strategii, aby poradzić sobie z trudnościami (Garnefski, Kraaij i Spinhoven, 
2001). Badania nad związkami między poznawczymi strategiami regulacji emocji, a cechami osobowości 
wykazały, że ekstrawersja koreluje dodatnio ze zrozumieniem emocji i adaptacyjnymi strategiami ich regulacji 
(Kokkonen, Pulkkinen, 2001) oraz ze sposobami podwyższania nastroju (Wojciszke, 2003). Neurotyzm 
natomiast koreluje dodatnio ze strategiami nieadaptacyjnymi, nieefektywnym rozwiązywaniem problemów 
(Kekkonen i Pulkinen, 2001) i ze stosowaniem sposobów obniżania nastroju (Wojciszke, 2003). Garnefski i 
współpracownicy (2001) wykazali także dodatni związek między stosowaniem strategii ruminacji i obwiniania 
siebie, a lękiem. Zbliżone wyniki uzyskano dla ekstrawersji i neurotyczności traktowanych, jako wymiary 
pięcioczynnikowego modelu osobowości.  

 W badaniach Marszał–Wiśniewskiej (2008) poddano analizie częstość stosowania poznawczych 
strategii regulacji emocji w dwóch klasach sytuacji życiowych: sytuacjach straty i sytuacjach 
niepowodzenia. Kryterium wyodrębnienia powyższych klas sytuacji trudnych był stopień kontrolowalności 
źródeł stresu i poczucie sprawstwa podmiotu.  
 Sytuacje straty, takie jak: śmierć kogoś bliskiego, porzucenie przez partnera, utrata czegoś ważnego 
np.: zdrowia, w mniejszym stopniu podlegają kontroli ze strony osób, które się w nich znalazły. Sytuacje 
niepowodzenia zależą bardziej od nas. Mogą to być: niezaliczony egzamin, spóźnienie się na spotkanie, czy 
jakakolwiek porażka w realizacji ważnych celów życiowych. Powyższe klasy sytuacji trudnych różnią się także 
stopniem zaangażowania emocjonalnego. W sytuacjach porażki emocje są prawdopodobnie mniej intensywne, 
niż w sytuacjach straty (Tomaszewski, 1975, 1998).  
 Wyniki badań Brolskiej (2005) wykazały, że stosowanie poznawczych strategii regulacji emocji zależy 
od rodzaju trudnej sytuacji życiowej. W konfrontacji z trudnymi życiowymi sytuacjami zależnymi bardziej od 
osoby, czyli w sytuacji niepowodzenia, częściej stosowane są adaptacyjne strategie regulacji emocji, polegające 
na „zrobieniu czegoś”. Natomiast w sytuacjach straty, które są w mniejszym stopniu zależne od jednostki, 
częściej stosowane są strategie polegające na pogodzeniu się z tym, co się wydarzyło. W sytuacjach straty 
badani częściej stosowali nieadaptacyjne strategie ruminacji i katastrofizowania oraz adaptacyjną strategię 
akceptacji. Natomiast w sytuacji niepowodzenia częściej stosowali adaptacyjne strategie pozytywnego 
przewartościowania i koncentracji na czymś pozytywnym oraz nieadaptacyjną strategię obwiniania siebie. 
Opracowała Małgorzata Siemiątkowska 
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Do wszystkich, którym sprawy 
szkoły są bliskie!		

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku od 
wielu lat prowadzą w szkołach z terenu Płocka zajęcia profilaktyczno-
edukacyjne.  

W ramach projektu „Niebieski” realizują kilka programów poświęconych problematyce przemocy, w tym 
przemocy w rodzinie. Zajęcia prowadzone są w płockich szkołach od dziesięciu lat, nieprzerwanie również w 
okresie pandemii, choć wówczas przybrały one inną formę (konkursów i challenge’y).  
Efekty naszej współpracy z dziećmi i nauczycielami prezentują poniższe prace. 
 

 

 

Jesteśmy niezmiernie dumni ze wszystkich uczestników 
projektu #silni mocą nie przemocą.  
Dziękujemy Wam za udział w projekcie i liczymy na ciąg 
dalszy. 

Zespół Niebieski w składzie: Magdalena Chętka, Anna Rusek-
Chylińska, Beata Sikora, Maria Wieczorek. 
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Szkolenie "Realizacja procedury Niebieskie Karty przez pracowników oświaty", które odbyło się 

21 września 2021r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 zostało zrealizowane dzięki środkom 

finansowym przyznanym przez:

- Panią Agnieszkę Busz, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka,

- Panią Iwonę Szkopek kierownik OIK przy MOPS w Płocku, ze środków:

- Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 Serdecznie dziękujemy!

Zachęcamy do lektury kwartalnika!

Zespół redakcyjny pod kierownictwem p.o. Dyrektora- Sylwii Urbańskiej 

 
Maria Siemiątkowska - pedagog 
Małgorzata Siemiątkowska - psycholog 
Małgorzata Siemiątkowska - pedagog
Agnieszka Wachowska - pedagog 
Monika Smolarek - pedagog

Opracowanie graficzne - Maria Siemiątkowska 

Zdjęcia do artykułów ogólnodostępne, zaczerpnięte z Internetu
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