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	 Od września 2022 roku naszym Dyrektorem 
jes t mgr Sy lwia Urbańska, spec ja l i s ta 
neurologopeda, zajmujący się diagnozą dzieci z 
afazją. 

	 W pie rwszym numerze „Gonzus ia” 
przybliżaliśmy postać Pani mgr Sylwii Urbańskiej, 
neurologopedy zajmującej się diagnozą dzieci z 
afazją, która wówczas pełniła obowiązki Dyrektora 
Poradni. Od września 2022 roku jest naszym 
Dyrektorem - w y b r a n a w 1 0 0 %  g ł o sami 
członków R a d y Pedagogicznej. Pani Sylwia 
Urbańska, jako Dyrektor, prężnie działa na terenie 
Poradni. Dzięki jej zaangażowaniu Poradnia 
wzbogaca się o nowe pomoce diagnostyczne. 
Pani Dyrektor kontynuuje współpracę z Policją i 
Strażą Miejską w ramach programu „Niebieski”. 
Nadzoruje współpracę z Miejskim Ośrodkiem P o m o c y  S p o ł e c z n e j , Z e s p o ł e m 
Interdyscyplinarnym i Komisją Alkoholową. Pani Sylwia wznowiła działanie Sieci Wsparcia dla 
Logopedów. Koordynowała również projekt w ramach budżetu obywatelskiego „Pomocni”. Jest 
pomysłodawczynią Stowarzyszenia „Winda”, które wkrótce rozpocznie swoją działalność. 
Zainicjowała także nową współpracę z ORE i uczelniami wyższymi. Czynnie diagnozuje, ustawicznie 
się dokształca :) Obecnie kończy studia z zakresu Prawa Oświatowego oraz Prawa Pracy. 
Organizuje liczne szkolenia dla pracowników Poradni. Prywatnie jest urodzoną optymistką, mamą 

nastolatka. Uwielbia czytać, jest pasjonatką 
podróży - bliskich i dalekich. Lubi zwierzęta. 
Zawsze otwarta na ludzi. Kocha jeść :)


 


Nasza Pani Dyrektor to człowiek energiczny, 
zaangażowany na 100% w to, co robi :) Mówi o 
sobie, że ma ADHD, co jak widać po wyżej 
wymienionych dz ia łaniach, daje bardzo 
pozytywne skutki i prężny rozwój :)
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W ramach wsparcia dla uchodźców w Poradni został zatrudniony nowy pracownik, psycholog Olha 
Pozniak. Oto kilka słów od Niej samej :)


„Nazywam się Olha Pozniak. Mam 40 lat. Pochodzę z Ukrainy (miasto Siewierodonieck, obwód 
ługański). Przyjechałam do Polski w marcu 2022 roku w poszukiwaniu spokojnego życia. 
Wykształcenie psychologiczne ukończyłam w 2005 roku na Słowiańskim Państwowym Uniwersytecie 
Pedagogicznym (Ukraina). Mam doświadczenie jako psycholog szkolny. Bardzo lubię uczyć się na 
różnych kursach i szkoleniach psychologicznych. Od stycznia 2020 regularnie przechodzę szkolenia i 
terapię personalną. Uwielbiam czytać i dziergać ciepłe ubrania”. 

            Uczniu! Uczennico! Rodzicu! Dyrektorze! Nauczycielu! 

Zespół ds. przeciwdziałania przemocy, działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
nr 2 w Płocku, kontynuuje działalność profilaktyczną w roku szkolnym 2022/2023. Realizujemy 
zajęcia w ramach projektu NIEBIESKI:


w klasach trzecich pod nazwą Tarcza przed Przemocą 
w klasach piątych pod nazwą Fair play

w klasach siódmych pod nazwą Nie dla przemocy 


Głównym ich celem jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie umiejętności skutecznego i 
konstruktywnego zapobiegania i niwelowania zachowań przemocowych.


Działania nasze są poświęcone podnoszeniu świadomości dzieci i młodzieży na temat 
zachowań przemocowych. W pierwszym module zajmujemy się kształtowaniem i rozwijaniem 
umiejętności społecznych dzieci takich jak: komunikacja interpersonalna, rozpoznawanie i 
nazywanie uczuć (elementy treningu inteligencji emocjonalnej). Drugi moduł ma za zadanie 
wyposażenie uczniów w wiedzę na temat przemocy, uświadomienie im, że pewne zachowania są 
niedozwolone, określenie jakie zachowania uznajemy za przemoc, zwiększenie odpowiedzialności 
za własne działania, wskazanie różnych sposobów radzenia sobie z przemocą, a także wyposażenie 
dzieci w umiejętność zwracania się o pomoc w przypadkach zagrożenia. W trakcie drugiej części 
programów wykorzystujemy elementy dokumentu Niebieskiej Karty 
B. Na jej podstawie definiujemy zjawisko przemocy, przedstawiamy 
jej rodzaje oraz zapoznajemy uczniów z możliwościami rodzenia 
sobie z tym zjawiskiem, a także omawiamy konsekwencje prawne 
stosowania przemocy. 


Na koniec zajęć przekazujemy uczniom opracowane przez 
nas Informatory „Niebieski”. 
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PODZIĘKOWANIA  DLA DARCZYŃCY 

Zarządu i Pracowników Firmy CCC 

W imieniu społeczności Poradni - pracowników, ale również naszych klientów – rodziców i 
dzieci, pragniemy Państwu podziękować za okazaną nam pomoc i wsparcie.  


 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku udziela dzieciom (od urodzenia) i 

młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w 
wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 


W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost liczby dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w 
obszarze zdrowia psychicznego. Wymaga to od nas nie tylko coraz większego zaangażowania w 
rozwiązywanie ich problemów, ale także coraz bardziej skutecznych narzędzi. 


Testy diagnostyczne, które zostały nam ofiarowane wpłyną na jeszcze bardziej efektywne 
oddziaływania w sferze diagnostycznej i terapeutycznej, w zakresie rozwiązywania problemów osób 
z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości czy innymi dysfunkcjami funkcjonowania. 
Dzięki nim będziemy mogli pracować tak, by nasi klienci mogli pokonać ograniczenia i bariery 
wewnętrzne stanowiące przeszkody w harmonijnym rozwoju osobowości i prawidłowym 
funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym. 


 Dziękujemy za to, że w Państwa Firmie są ludzie dobrej woli, o wielkich sercach, którym los 
dzieci i młodzieży, będących w potrzebie, nie jest obojętny.


Z wyrazami szacunku 


Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Płocku Sylwia Urbańska 


oraz cała Rada Pedagogiczna
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Przyczyny trudności dzieci  
w uczeniu się matematyki 

Wokół edukacji matematycznej dzieci nagromadziło się wiele nieporozumień. Uważa 
się, że do opanowania szkolnej matematyki potrzebne są specjalne uzdolnienia.  
Te zaś, w dość powszechnej opinii, są rzadkie dlatego tak wielu uczniów doznaje 

nadmiernych trudności w nauce matematyki. Nie jest to prawda, ale takie poglądy rozgrzeszają dorosłych i 
uczniów. A ponieważ na brak zdolności niewiele można poradzić, jest milczące przyzwolenie na niski 
poziom umiejętności i wiadomości matematycznych dzieci. A przecież szkolny zakres edukacji 
matematycznej mogą z powodzeniem opanować uczniowie o przeciętnych możliwościach intelektualnych. 


Jak poważny jest to problem, wskazują wyniki badań (w publikacji E. Gruszczyk - Kolczyńskiej). Okazuje się, 
że co czwarty uczeń rozpoczynający naukę szkolną doznaje niepowodzeń w uczeniu się matematyki. W 
klasach starszych tych uczniów jest jeszcze więcej.


Trudności w nauce tego przedmiotu możemy podzielić na: 

• trudności okresowe (zwyczajne) mogą pojawiać się u każdego dziecka okresowo, np. 
trudniejsza partia materiału, dłuższa nieobecność w szkole, brak systematycznej pracy (zwykle po 
podjęciu pracy dydaktyczno-wyrównawczej trudności ustępują),


• trudności nadmierne - trwają stosunkowo długo i pomimo podjęcia pracy dydaktyczno-
wyrównawczej tylko w niewielkim stopniu ustępują. Nadmierne trudności w uczeniu się 
matematyki często współwystępują z obniżonymi możliwościami intelektualnymi, zaburzeniami w 
rozwoju funkcji poznawczych o podłożu neurologicznym (dzieci z inteligencją niższą niż 
przeciętna, dzieci obciążone schorzeniami neurologicznymi, np. encefalopatia wczesnodziecięca, 
traumatyczne wydarzenia, fizyczne urazy głowy),


• trudności specyficzne – dyskalkulia.


Można wyróżnić trzy potencjalne źródła trudności uczniów w nauce matematyki: 

• trudności tkwiące w dziecku - rozwój i możliwości  intelektualne, stan zdrowia,.


• trudności tkwiące w środowisku rodzinnym - postawy rodziców, warunki do nauki,


• trudności tkwiące w szkole - liczebność klas, umiejętności metodyczne nauczycieli, programy 
nauczania.


	 Z badań nad zjawiskiem niepowodzeń w uczeniu się matematyki wynika, że doznają ich 
dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole bez dojrzałości koniecznej do uczenia się 
matematyki w warunkach klasowo-lekcyjnych. Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole – 
określana mianem „dojrzałości szkolnej” (taki poziom rozwoju umysłowego, społeczno- 
emocjonalnego oraz fizycznego, który umożliwia dziecku przystosowanie się do wymagań szkoły i 
zapewnia uzyskanie powodzenia w nauce szkolnej) – zawiera w sobie pojęcie dojrzałości do uczenia 
się matematyki.
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Za profesor Edytą Gruszczyk–Kolczyńską można 
wyróżnić pięć podstawowych wskaźników, które 
składają się na dojrzałość dziecka do nauki 
matematyki.

W  aktualnym  wydaniu  kwartalnika  odnosimy  się  do 
jednego  z  aspektów  gotowości  do  uczenia  się 
matematyki, tj. operacyjnego rozumowania na poziomie 
konkretnym, w ujęciu konkretnych ćwiczeń domowych. 

Będą  one  świetną  formą  zabawy  przygotowującą  dzieci  do  rozpoczęcia  nauki  w  szkole  lub  na  jej 
początkowym etapie.

MATEMATYKA OD KUCHNI 
(czyli o operacyjnym rozumowaniu na 

poziomie konkretnym) 

Matematyka to nie tylko liczby i działania czy zadania 
tekstowe. Często nie zdajemy sobie sprawy, że czynności 
pozornie niezwiązane z  matematyką również wpływają na 
kształtowanie się umiejętności matematycznych czy radzenie sobie w rozwiązywaniu 
problemów matematycznych.  

Poniżej przedstawiamy propozycje ćwiczeń domowych (form spędzania czasu wolnego 
z dziećmi), które będą sprzyjać kształtowaniu odpowiedniego poziomu ich myślenia (tj. 
operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym w określonych zakresach), a   przez to 
również umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych. Zaskakujące jest bowiem, jak 
wiele rzeczy jesteśmy w stanie wypracować mimochodem, angażując nasze pociechy do 
codziennych obowiązków oraz przyjemności. 

Czym jest operacyjne rozumowanie  
na poziomie konkretnym? 

Dojrzałość operacyjnego rozumowania na poziomie 
konkretnym jest to sposób funkcjonowania intelektualnego, który 
kształtuje się i dojrzewa zgodnie z  rytmem rozwojowym człowieka. 
Nie jest czymś, co pojawia się nagle i w gotowej postaci. W kolejnych okresach i stadiach 
rozwojowych (również pod wpływem nauczania) zmienia się sposób, w jaki człowiek ujmuje i 
porządkuje oraz wyjaśnia rzeczywistość. Od około 7 roku życia ustala się rozumowanie operacyjne. 
Dziecko zaczyna posługiwać się logiką zbliżoną do tej, której używają dorośli. Jest to pożądany 
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sposób myślenia w trakcie opanowywania początków matematyki, ale także przyrody, fizyki, chemii 
oraz biologii. Rola rozumowania operacyjnego w uczeniu się matematyki jest ogromna. Bez 
odpowiedniego poziomu myślenia dzieci nie są w stanie przyswoić pojęcia liczby naturalnej, 
opanować czterech działań arytmetycznych (dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia) ani też 
efektywnie rozwiązywać zadań z treścią.


Osiąganiu dojrzałości w tym zakresie (i z pewnością nie tylko w tym) sprzyja 
eksperymentowanie, duża liczba doświadczeń praktycznych oraz logicznych - m.in. takich jak 
prezentowane powyżej.


Poniższe ćwiczenia przeznaczone są szczególnie dla dzieci m łodszych 
(przedszkolnych), ale również dla starszych, u których zaobserwowano/zdiagnozowano 
problemy w tym zakresie.  
Miłej zabawy! 

Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych 

Jest to zdolność do wyprowadzenia wniosku, że liczba elementów nie 
zmienia się mimo obserwowanych przemieszczeń tych elementów. Jest to warunek konieczny do 
zrozumienia aspektu kardynalnego liczby naturalnej, podstawa rozumienia i opanowania czterech 
działań arytmetycznych oraz uchwycenia sensu matematycznego zadań tekstowych. 

1.	Nakrywanie do stołu – dziecko ustala ile osób będzie jadło obiad, dla każdej ustawia krzesło, 
stawia talerz, potem układa sztućce i na koniec liczy czy wszystkiego jest tyle samo, np. po pięć, 
bo tyle osób będzie jadło obiad.


2.	Wekowanie warzyw i owoców – dziecko pomaga i wybiera słoiki, a potem kompletuje wieczka, 
liczy osobno lub nakłada wieczka na słoiki.


3.	Zakupy – dziecko pomaga sprawdzić, czy wystarczy np. po jednym jabłku dla domownika.


4.	Przesadzanie kwiatów – dziecko ustala ile potrzeba doniczek, ile jest i ile należy dokupić. 


5.	Łączenie przedmiotów w pary na obrazku lub zakreślanie pętlą par – sprawdzanie czego jest 
więcej. 


6.	Zabawa z klockami trójkątnymi i prostokątnymi – dziecko ustala czy jednych i drugich jest tyle 
samo, następnie dorosły wsypuje klocki prostokątne do pudełka (zmiana układu, 
przemieszczenie) i pyta „Czy nadal tych klocków jest tyle samo, co tych”. Jeżeli dziecko 
ponownie chce ustalić równoliczność, oznacza, że trzeba podobnych ćwiczeń przeprowadzić 
więcej.
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Operacyjne porządkowanie elementów  
w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii 

Inaczej szeregowanie – to podstawa rozumienia relacji porządkującej i 
jej własności, a  potem aspektu porządkowego i miarowego liczby 
naturalnej. Umożliwia dzieciom wydobycie sensu matematycznego z 

wielu zadań tekstowych. 

1.	Ustawianie przedmiotów rosnąco lub malejąco. Określanie, które są od niego mniejsze, a 
które większe.


2.	Pomoc w kuchni – dziecko układa garnki od najmniejszego do największego; układa talerze 
jeden na drugim – największy, średni i mały. Dorosły prosi dziecko o pokazanie talerza większego/
mniejszego od pokazanego.


3.	Porządkowanie butów – dziecko pokazuje buty największe, trochę mniejsze, 
małe i wskazuje do kogo należą. 


4.	Układanie liści od największego do najmniejszego.  

5.	Chodzenie po schodach – dziecko liczy schody, staje na wskazanych schodku 
i wymienia wszystkie, które są niżej/wyżej; dorosły pyta „Ja stoję na ósmym, a ty na czwartym, 
pomiędzy tobą, a mną są stopnie…”.


6.	Mierzenie – dziecko podchodzi kolejno do mebli, a dorosły wskazuje, które są mniejsze/większe/
takie same jak dziecko; następnie dorosły podchodzi do mebli, a dziecko określa czy są większe/
mniejsze czy takie same jak dorosły. 


7.	Układanie patyczków od największego do najmniejszego (różnice w długości od 1 cm do 3 
mm; 18 sztuk). Po ułożeniu, dziecko liczy patyczki (paseczki), wskazuje określone „piąty”, 
„dziewiąty” itp., określa np. piąty i wszystkie mniejsze/większe od niego. 


8.	Układanie krążków lub innych przedmiotów wg wielkości.


9.	Układanie kawałków papieru od najjaśniejszego do najciemniejszego; wybieramy jeden 
kawałek i prosimy dziecko o wskazanie wszystkich jaśniejszych/ciemniejszych. 


10.	Wyszukiwanie klocka większego od tego, który jest w dłoni. Są trzy klocki: biały, różowy i 
niebieski, dziecko ogląda je i dotyka. Odkłada niebieski i biały, zamyka oczy i  szuka klocka 
niebieskiego (trzyma w ręku różowy i wie, że niebieski jest np. trochę 
większy). 


11.	Gra „Kartofel” – na kartce zapisujemy rozsypane liczby (1-20), dziecko je 
porządkuje, czyli łączy kreskami ze sobą wg umowy: każda następna jest 
większa o jeden/dwa. Można łączyć liczby tak, by nie przeciąć linii.
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Klasyfikacja 

To zdolność do porządkowania obiektów według kryterium 
oraz do definiowania pojęć. Jest podstawą do tego, by dziecko 
radziło sobie z rachowaniem, rozwiązywaniem zadań z treścią, 
tworzeniem zbiorów czy posługiwaniem się pojęciami 
geometrycznymi.  

1.	Zabawa w sklep. Dziecko jest sprzedawcą w sklepie, gdzie można kupić wszystko do ubrania. 
Ze zbioru kart wybiera te, które przedstawiają rzeczy do ubrania. Potem układa osobno płaszcze, 
buty itp. Dorosły robi zakupy, mówiąc „ Chcę kupić wszystko do ubrania na zimę, proszę mi 
doradzić, co kupić”. Następnie zamiana ról. Podobnie można się bawić w kupowanie jarzyn na 
targu czy w przygotowywanie zapasów na zimę. 


2.	Pomoc domowa – rozpakowywanie zmywarki z podziałem na talerze i sztućce różnego rodzaju 
oraz układanie ich w szafce w osobne stosy lub wkładanie do stosownych przegródek; robienie 
porządków w szafkach z produktami i dzielenie ich na kasze, mąki, przyprawy; sortowanie rzeczy 
do prania: białe i kolorowe, ręczniki, bielizna itp.; zdejmowanie z suszarki prania i sortowanie 
ubrań na te należące do mamy, taty i dziecka oraz podzielenie ich na koszulki, spodnie, skarpety 
itd.; porządkowanie skrzynki z narzędziami lub pudełka z gwoździami i śrubkami; sprzątanie 
dziecięcego pokoju i umieszczanie w odpowiednich pudłach: maskotek, klocków, aut.


3.	Sklep pełen klocków (klocki zróżnicowane – koło, prostokąt, trójkąt, kwadrat, różnej wielkości, w 
różnych kolorach i różnej grubości). Dorosły kupuje klocek „Proszę sprzedać mi klocek duży, 
czerwony, okrągły i gruby”. Następnie kupuje dziecko. 


4.	Segregowanie guzików (worek z różnymi guzikami). Dorosły mówi: 
„Trzeba posegregować guziki. Obejrzyj je”. Następnie dziecko 
segreguje guziki tworząc zbiory według – kryterium wielkości (duże i 
małe), kształtu (okrągłe i kwadratowe), ilości dziurek. Dziecko może 
odkładać guziki na spodeczki tworząc zbiory. W podobny sposób 
można segregować kamyki zebrane na plaży, liście przyniesione 
jesienią z  parku, owoce. W każdym takim zadaniu trzeba mocno zaakcentować kryterium 
wg  jakiego będziemy segregować („będziemy segregować wg koloru”, „będziemy segregować 
wg wielkości”). 


5.	 Zabawkowo – do jednej pętli ze sznurka dziecko wkładaja 
wszystkie samochodziki (zbiór samochodzików), a do drugiej wszystkie 
żółte zabawki (zbiór żółtych zabawek). Co zrobić z żółtą wyścigówką, 
która mogłaby być w obu pętlach? Można połączyć pętle, tak żeby 
utworzyć część wspólną. Do części wspólnej dziecko wkładają żółtą 
wyścigówkę.
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Poniższe ćwiczenia przeznaczone są szczególnie dla dzieci z klas 
młodszych szkoły podstawowej, ale również dla starszych, u których 
zaobserwowano (zdiagnozowano) problemy w tym zakresie lub 
młodszych w celu zdobywania doświadczeń.  

 

Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości masy (tworzywa)	

Jest to wnioskowanie o stałości masy, mimo że zmiany przekształcające sugerują, iż teraz jest 
więcej lub mniej. To podstawa kształtowania się pojęcia miary i umiejętności mierzenia. Pozwala 
dzieciom zrozumieć zależności zawarte w zadaniach tekstowych dotyczących pomiaru masy lub 
tworzywa. 

1.	Mama i dziecko przygotowują domowy makaron. Mama zagniata ciasto, dziecko na początku 
obserwuje, a potem próbuje samo zagnieść kawałek. Ma okazję obserwować i  powodować 
rozmaite odkształcenia. Widzi następny typ zmiany - efekt rozwałkowania, a potem zwinięcia ciasta 
w rulon i cienkiego krajania. Wystarczy zwrócić dziecięcą uwagę na to, że kawałek ciasta zmienia 
kształt i wydaje się, że jest go po jednej zmianie mało, a po drugiej znacznie więcej. Podobne 
doświadczenia zgromadzi dziecko w trakcie wspólnego pieczenia faworków, pączków itp.




2. Zabawa w piekarza. Dziecko i dorosły formują z ciasta (masy 
solnej, plasteliny) jednakowe kule. Dokładnie sprawdzają, czy w 
każdej kuli jest tyle samo ciasta. Potem dziecko bierze dwie kule, 
jedną przekształca w  bagietkę. Porównuje kulę i bagietkę, i 
zastanawia się, czy w kuli i  bagietce jest tyle samo ciasta. Potem 

bierze następne dwie kule i porównuje, czy są takie same i jedną 
przekształca w chleb. Następnie porównuje, czy kula i chleb są zrobione z tej samej ilości ciasta. I 
znowu dwie kule - po porównaniu, jedną zmienia w placek. Ogląda placek oraz kulę, a potem 
zastanawia się, czy kula i placek to tyle samo ciasta. Na koniec porównuje dwie kule i z jednej robi 
bułeczki. Na stole leżą obok siebie kule i to, co dziecko z nich uformowało. Dorosły ma wątpliwości - 
to placek wydaje mu się większy, to chleb zbyt mały. Dziecko argumentuje i wyjaśnia. Można także 
przeformować np. placek w kulę, aby w ten sposób się upewnić.
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Operacyjne rozumowanie  
w obrębie ustalania stałości długości przy 

obserwowanych przekształceniach

To podstawa kształtowania pojęć geometrycznych oraz 
opanowywania umiejętności mierzenia długości. Umożliwia dzieciom 
rozumienie zadań tekstowych, które dotyczą pomiaru długości. 

Na początek dorosły przygotowuje dwa paski folii, dwa paski grubszego papieru i dwa kawałki 
wstążki lub sznurka. Dziecko porównuje je i przycina nożyczkami tak, aby na pewno w każdej parze 
przedmioty te były takiej samej długości.


Przekształcanie pasków folii. Dorosły zwraca się do dziecka: Czy te 
dwa paski są tej samej długości? Zwiń ten pasek w rulonik i połóż go 
nad prostym kawałkiem (jak to jest na rysunku). Co zauważyłeś? Czy 
teraz te dwa kawałki są nadal tej samej długości? Jak myślisz?... 
Możesz to sprawdzić - rozwiń folię. Jeżeli dziecko powiedziało, że 

teraz prosty kawałek jest dłuższy - nie trzeba pouczać, poprawiać, protestować. Wskazówka 
dorosłego - możesz rozwinąć i sprawdzić - zupełnie wystarczy, aby obudzić ciekawość, skłonić 
dziecko do refleksji.


Przekształcanie pasków papieru. Dziecko jeszcze raz porównuje paski papieru - przycina je, bo 
muszą być dokładnie tej samej długości. Z jednego paska sporządza harmonijkę, a potem kładzie ją 
tuż nad prostym paskiem papieru. Dorosły pyta, podobnie jak w poprzednim zadaniu: Czy teraz ten 
pasek i ten (wskazuje na harmonijkę) są tej samej długości? Jeżeli dziecko jest przekonane, że po 
takim przekształceniu ulega zmianie długość, dorosły skłania je do odwrócenia przekształcenia: 
Rozprostuj, proszę, i porównaj... teraz złóż pasek w harmonijkę... Co zauważyłeś? W przypadku, gdy 
mimo takich doświadczeń dziecko nadal twierdzi, że po złożeniu paska w harmonijkę, ten założony 
pasek jest krótszy - nie trzeba twierdzić, że jest inaczej. Widocznie miało zbyt mało doświadczeń dla 
prowadzenia wniosków o odwracalnym sensie takich przekształceń.


Przekształcanie kawałków drutu. Dziecko porównuje druty i przycina. Potem z jednego formułuje 
np. kółko. Kładzie je nad prostym kawałkiem i zastanawia się, czy są nadal tej samej długości.


Zadanie ze sznurkiem. Dziecko przycina dwa jednakowe kawałki 
sznurka. Z jednego wiąże kokardę. Drugi leży obok. Porównuje i wyjaśnia 
czy nadal są tej samej długości. Jeżeli chce może rozwiązać kokardę, 
porównać kawałki sznurka.





Zadanie z patyczkami. Trzeba wybrać 8, a potem jeszcze 8 patyczków 
o jednakowej długości. Dorosły razem z dzieckiem układa 8 patyczków 
w jeden szereg, a z pozostałych układa drugi szereg. Dorosły i dziecko 
wspólnie porównują patyczkowe szeregi i  ustalają, że są tej samej 
długości. Następnie zmieniają układ 8 patyczków, jak na rysunku. Potem 

pojawia się pytanie: Czy te dwa szeregi patyczków są tej samej długości? Dziecko może zmieniać 
układ patyczków, liczyć je itp.   
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Operacyjne rozumowanie  

w obrębie ustalania stałej objętości cieczy, przy 
transformacjach zmieniających  

jej wygląd 

To podstawa do zrozumienia pomiaru pojemności. Umożliwia dzieciom rozumienie zadań 
tekstowych, w których występują jednostki pojemności. 

1.	Trzeba przegotować mleko na śniadanie. Dorosły zwraca się do dziecka: Tu w butelce jest 
mleko. Przygotuj 4 szklanki. Myślisz, że wystarczy? Przelej mleko do szklanek... O, wystarczyło - w tej 
butelce mieści się tyle mleka, ile w tych czterech szklankach. Przelej mleko do rondla... Popatrz, 
wygląda, że jest go mniej. Czy naprawdę przelałeś mleko z    czterech szklanek? Podobne 
doświadczenia dziecko zgromadzi, jeżeli pozwolimy mu rozdzielić kompot tak, aby było 
sprawiedliwie, po równo. Gdy będzie przygotowywało herbatę dla domowników, wkładało budyń do 
miseczek itp.




 2. Dorosły przygotowuje naczynia: 2 duże butelki do mleka, 2 mniejsze butelki 
i 6 szklanek (mogą to być także 2 wysokie szklanki, 2 szklanki niskie o 
szerokim dnie i 6 »literatek«). Do dzbanka wlewa wodę i zabarwia ją kilkoma 
kroplami mleka lub atramentu. A potem zwraca się do dziecka: Do tych 
dwóch butelek (wskazuje mniejsze butelki, mogą to być także szklanki z 
szerokim dnem) nalej mleka, tak aby było po równo... Przelej mleko z jednej 

butelki do tej (wskazuje dużą butelkę). Porównaj mleko w obu butelkach. 
Jeżeli dziecko mówi: Teraz jest więcej w jednej z butelek, dorosły sugeruje: Może przelejesz 
z powrotem? Potem poleca przelać mleko z drugiej małej butelki do dużej (mleko w dwóch dużych 
butelkach). 




Teraz jest tyle samo mleka w obu dużych butelkach. Można więc zbadać 
skutki następnej zmiany. Dziecko przelewa mleko z butelki do 3 szklanek 
tak, aby w każdej było trochę mleka. I znowu pojawia się problem: Czy tu i 
tu jest tyle samo mleka? 
Na koniec tej serii eksperymentów dziecko przelewa mleko z drugiej 

butelki do trzech następnych szklanek i znowu porównuje. Jeżeli dziecko nie jest znudzone 
doświadczeniami, można powtórzyć całą serię. 

Opracowały: Maria Siemiątkowska, Małgorzata Siemiątkowska 

na podstawie E. Gruszczyk-Kolczyńska „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
matematyki” , M. Skóra, M. Lisicki „Rozwój myślenia logicznego i matematycznego 
u przedszkolaków”.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Płocku 
prowadzi szereg działań wspomagających dzieci, ich 
rodziców, nauczycieli i specjalistów szkolnych w zakresie 
trudności w uczeniu się matematyki. Poradnia prowadzi: 

I. Działalność diagnostyczną. 

Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, zauważający u niego nasilone 
trudności w uczeniu się matematyki, może złożyć do Poradni wniosek o konsultację w tej 
sprawie. Po pierwszym spotkaniu konsultacyjnym możliwe będzie wykonanie pełnej 
diagnostyki w tym kierunku, obejmującej: badanie zdolności arytmetycznych (od 6 r.ż.) w 
kierunku ryzyka dyskalkulii lub dyskalkulii, diagnozę wiadomości i  umiejętności 
matematycznych, ocenę dojrzałości operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym. 
Pełna diagnoza w tym zakresie zawiera również badanie poziomu rozwoju poznawczego i 
funkcji percepcyjno-motorycznych oraz (w przypadku dzieci szkolnych) umiejętności czytania 
ze zrozumieniem. Warto podkreślić, iż ryzyko wystąpienia trudności w nauce matematyki jest 
możliwe do określenia już na etapie przedszkola, po diagnozie skalą gotowości 
matematycznej.


II. Działalność terapeutyczną. 

W Poradni prowadzone są zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej w zakresie matematyki 
dla uczniów szkół podstawowych. Rodzic, którego dziecko zostało zdiagnozowane w Poradni 
i posiada opinię z zaleceniem uczestnictwa w ww. zajęciach, może złożyć wniosek o objęcie 
dziecka taką formą pomocy na terenie naszej placówki. Terapia prowadzona jest przez 
pedagogów: mgr Marię Siemiątkowską i mgr Małgorzatę Siemiątkowską.


III. Działalność wspomagającą. 

1.	 W ramach diagnozy dziecka diagności prowadzą konsultacje postdiagnostyczne, na których 
omawiają wyniki badań, wyjaśniają przyczyny trudności w uczeniu się matematyki, a także 
przekazują informacje, wskazówki oraz materiały czy literaturę przydatne w samodzielnej 
pracy z dzieckiem na terenie domu.


2.	 Poradnia realizuje na terenie szkół oraz przedszkoli programy profilaktyczne w zakresie 
wczesnego wykrywania i zapobiegania pogłębiania się trudności w uczeniu się matematyki. 
Programy „Mały Pitagoras” (dla przedszkoli) oraz „Arytmeticus, czyli matematyka na 5 z 
plusem” (dla szkół podstawowych) mają na celu przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym 
dzieci w zakresie uczenia się matematyki oraz wspomaganie dzieci, rodziców i nauczycieli w 
tym obszarze. Zawierają w sobie element diagnostyczny – badanie przesiewowe dzieci na 
terenie placówki i warsztaty/konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli. W sytuacjach 
zdiagnozowania istotnych trudności w nauce przedmiotu i podejrzenia charakteru 
specyficznego, dzieci kierowane są na pogłębione badania do Poradni, a w sytuacji potrzeby 
rownież na zajęcia terapeutyczne. Tym samym objęte są wsparciem od wczesnych lat nauki. 
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Integracja sensoryczna  
w pigułce 

	 Jaki jestem? Odpowiedź na to pytanie, u każdego człowieka jest możliwa dzięki spojrzeniu na 
siebie w trzech zależnych od siebie obszarach: motorycznym, emocjonalnym i poznawczym. To jacy 
jesteśmy w dużym stopniu zależy od naszego profilu sensorycznego. Rozwój na poziomie 
neurologicznym przebiega już od okresu prenatalnego dzięki zachodzącym u każdego z nas 
procesom integracji sensorycznej. Jest to umiejętność przetwarzania i organizowania informacji, 
które dochodzą z otoczenia i z naszego ciała, na poziomie zarówno świadomym (wyższe partie 
układu nerwowego) jak i nieświadomym (w niższych partiach CUN). Dzięki temu jesteśmy w 
stanie odpowiednio reagować na konkretne sytuacje i warunki środowiska. 

W skład procesów integracji sensorycznej wchodzą: modulacja sensoryczna, kontrola 
posturalna i okoruchowa, planowanie ruchowe i różnicowanie sensoryczne. Bogate w 
doświadczenia sensoryczne otoczenie w pierwszych latach życia jest bazą do przebiegu dalszego 
rozwoju. 

 	 To, czy będziemy odbierać świat jako zagrażające nam otoczenie, czy miejsce bezpieczne, a 
w konsekwencji jak będziemy na nie reagować, początkowo uwarunkowane jest od czynników 
wpływających na rozwój zmysłów w okresie prenatalnym. Proces, w którym układ nerwowy 
dostosowuje komunikaty neuronowe dotyczące nasilenia, częstotliwości, czasu trwania bodźców 
sensorycznych to modulacja sensoryczna. Jest obszarem najważniejszym dla rozwoju pozostałych 
procesów integracji sensorycznej, rozwija się ona najintensywniej w pierwszym z czterech etapów. 
Obszar ten posiada najwięcej reprezentacji w ciele, składa się na niego przetwarzanie bodźców 
pochodzących z receptorów przedsionkowych (zmys łu równowagi, si ły grawitacji), 
propriocepcyjnych (czucia głębokiego, docisku ze ścięgien i mięśni), dotykowych, w mniejszym 
zakresie również smakowych i węchowych, w późniejszy etapie słuchowych i wzrokowych. Na 
rozwój zmysłów, czyli na to, w jaki sposób receptory będą spełniały swoje funkcje, ważną rolę 
odgrywają już wszystkie wrażenia doświadczane w łonie matki, sposób porodu oraz uwarunkowania 
genetyczne. W późniejszym etapie ważna jest jakość i ilość stymulacji zmysłowej. Wpływa to na 
rozwój procesów hamowania lub wzmacniania informacji zmysłowej. Jeśli bodźce neuronalnie są 
nadmiernie hamowane, wtedy dziecko poszukuje tego rodzajów bodźców, ma obniżoną wrażliwość 
na nią, brak jest aktywności procesów pobudzania lub są one za wysokie. Jeśli informacje zmysłowe 
neuronalnie były nadmiernie wzmacniane, wtedy dziecko ich unika lub przejrzewa objawy 
nadwrażliwości przy kontakcie z bodźcem. Procesy pobudzenia pracują nieadekwatnie do 
bodźca, ich progi zauważania są za niskie, dając nieadekwatne reakcje 
np. dotyk lub próba zbliżenia się do dziecka spowodują krzyk, 
ucieczkę. Właściwe procesy modulacji pozwalają na reakcje, których 
stopień i intensywność są odpowiednie do wymagań środowiska, 
pozwalają na osiągnięcie właściwego indywidualnego poziomu reakcji 
adaptacyjnych, dając właściwe reakcje emocjonalne i adekwatne do 
sytuacji zachowania unikania lub zbliżania się.
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	 Podstawom zmysłem, który posiada neuronalne połączenia ze 
wszystkimi zmysłami jest zmysł przedsionkowy. Mieści się w uchu 
wewnętrznym, jest zmysłem równowagi, czucia siły grawitacji. Komórki 
włoskowate w trzech kanałach półkolistych odpowiadają za 
przetwarzanie ruchu rotacyjnego, tj. turlanie, przewroty, kręcenie. Ruch 
linowy w płaszczyźnie horyzontalnej (huśtanie) rejestrowany jest przez 
komórki włoskowate w łagiewce, w płaszczyźnie wertykalnej w 
woreczku (skakanie). W stosunku do ułożenia głowy przetwarzane są 
informacje z pozostałych zmysłów. Doświadczenia z tych różnych 

rodzajów ruchu stymulują rozwój motoryczny, a także w zależności od rodzaju ruchu mogą działać 
wyciszająco (ruch linowy) lub pobudzająco (ruch rotacyjny). Stymulują również rozwój mowy, 
poprzez zwiększenie połączeń neuronalnych nerwu VIII ślimakowo-przedsionkowego, co ułatwia 
przepływ informacji słuchowej. Zmysł przedsionkowy rozwija się najintensywniej do 7 roku życia, w 
tym czasie dziecko powinno jak najwięcej czasu spędzać na placach zabaw oraz na zabawach 
baraszkowania z rodzicem, które zapewnią stymulację opartą na każdym rodzaju ruchu w 
bezpiecznej i radosnej atmosferze.

	 U płodu tworzy się podstawowa mapa somatosensoryczna ciała, której reprezentacja 
kształtuje się w korze mózgowej i odzwierciedla obszary bardziej unerwione, takie jak np. palce, 
język, wargi. Zmysł dotyku może odbierać i przekazywać bodźce w sposób nieadekwatny do siły, 
rozmiaru i sposobu działania bodźca, np. gdy dojdzie do niedotlenia lub porodu przez cesarskie 
cięcie. Może rozwinąć się awersyjna reakcja na dotyk tzn. obronność 
dotykowa, która będzie warunkowała ograniczanie doświadczeń, 
wrażenia dotykowe odbierane będą jako zagrażające, co wywoła stres, 
nadmierny wyrzut kortyzolu. Hormon ten u niemowląt może wywierać 
wpływ na rozwój szlaków nerwowych odpowiedzialnych za regulację 
przepływu substancji biochemicznych tj. neuroprzekaźników i hormonów. 
Ważna jest ilość i jakość kontaktu dotykowego w całym okresie życia 
człowieka, gdyż struktura sieci neuronalnej zmienia i tworzy się przez całe życie.  Zaburzenia w 
obrębie dotyku z powodu powiązań neurobiologicznych z układem nerwowym negatywnie wpływają 
na tworzenie się więzi i rozwój emocjonalny dziecka. Zmysł dotyku odbiera czucie dotyku, wibracji i 
bólu.            

	 Razem ze zmysłem dotyku rozwija się zmysł propriocepcji, który znajduje się w skórze, 
mięśniach, ścięgnach i więzadłach. Odbiera on informacje o nacisku oraz cechach ruchu całego 
ciała tj. szybkości i poruszaniu się w przestrzeni, nawet, gdy ciało pozostaje nieruchome np. 
podczas jazdy samochodem. Pozwala również odczuć ciężar, kształt i strukturę dotykanych 
przedmiotów. Dobry przepływ tych informacji daje prawidłowe impulsy do utrzymania postawy ciała 
poprzez odpowiednie napięcie mięśniowe w równowadze dzięki przeciwstawnie do siebie 

działającym mięśniom prostowników i zginaczy.

	 W łonie matki rozwijają się też pozostałe zmysły. Następuje wtedy 
koordynacja bodźców dotykowych ze smakowymi i węchowymi. Receptory 
smaku rozwijają się już około 8 tygodniu życia płodowego, od tego czasu 
dziecko odbiera również zapachy. Noworodek odczuwa wszystkie smaki 
intensywniej niż człowiek dorosły. Około 10. roku życia część kubków 
smakowych w jamie ustnej zanika, zmysł smaku nie jest już tak wyostrzony. 
Najnowsze badania obaliły mit o stopniu czułości odbierania wrażeń 
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smakowych od lokalizacji kubków smakowych w określonych partiach 
języka. Im więcej smaków pozna dziecko od 6 m.ż. tym łatwiej w 
późniejszym okresie będzie je akceptować. Jeśli będą podawane 
regularnie i często, układ nerwowy je lepiej zapamięta. Odczucie smaku 
zależy w dużym stopniu od odbieranych wrażeń węchowych. Węch jest 
najczulszym zmysłem, ponieważ wnętrze nosa jest jedynym miejscem w 
ciele, które ma bezpośrednie połączenie z cun. Informacje zapachowe 
trafiają do układu limbicznego odpowiedzialnego z emocje. Zapachy są 
silnym źródłem stymulacji, dzieci rozpoznają swoje zapachy (pot, łzy, ślina) i wyciszają się przy ich 
rozpoznaniu, dlatego lubią swoje pluszaki, kocyki. Odczucia węchowe są indywidualne i mają 
podłoże hormonalne i emocjonalne, a na odbieranie wrażeń smakowych wpływa poziom cynku w 
organizmie. 

Obronność dotykowa w obrębie ciała bardzo często towarzyszy nadreaktywnościom aparatu ustno-
twarzowego oraz awersyjnymi reakcjami na smak i węch. Zapachowe preferencje kształtują się u 
dzieci sześcioletnich i zwykle nie ulegają znacznym zmianom w późniejszym życiu. Z badań 
neurofizjologicznych wynika, że obszar mózgu w którym zlokalizowane są funkcje poznawcze 
pierwotnie rozwinął się z kory węchowej, dlatego jest on ważny dla stymulacji rozwoju mowy, 
koncentracji uwagi. Zapach odbieramy przez śluzówkę nosa i skórę. 

	 Na pierwszym poziomie integracji sensorycznej kształtuje się również kontrola 
posturalna, czyli umiejętność przyjmowania stabilnej postawy ciała. Składa się na nią właściwe 
napięcie mięśniowe w obrębie ciała oraz reakcje równoważne konieczne do poruszania. Wygaszają 
się odruchy pierwotne, które stopniowo zastępowane są przez bardziej dojrzałe schematy ruchowe. 
Następuje rozwój motoryczny w kierunku kraniokaudalnym od głowy do palców oraz proksymalno-
dystalnym od środka na zewnątrz. W pierwszej kolejności dziecko opanowuje ruch głowy, kontrolę 
w pozycji na brzuchu, potem na wznak. Prawidłowa kontrola posturalna zapewnia zapewnia stabilną 
i jednocześnie mobilną postawę wynikającą z integracji informacji przedsionkowo-proprioceptywnej 
i wzrokowej. 


	Na drugim poziomie integracji rozszerza się zakres integracji wrażeń 
zmysłowych z trzech bazowych systemów, tj. przedsionkowo-
proprioceptywnym  i dotykowym. Doskonali się percepcja wzrokowa 
i słuchowa oraz kontrola wzrokowa. Zmysł wzroku rozwija się 
najpóźniej, w chwili narodzin jest najsłabiej rozwiniętym zmysłem. Około 6 
m.ż. pojawia się większość funkcji wzrokowych- ostrość, widzenie głębi 
oraz harmonijne ruchy, wtedy dochodzi do mielinizacji nerwu 
wzrokowego. Stopniowo fiksacja wzrokowa na przedmiocie wydłuża się, 
około 4,5 roku życia dziecko opanowuje niezależnie ruchy oczu od głowy, 

ruchy oczu doskonalą się. Układy przedsionkowy i słuchowy, unerwione przez ten sam VIII nerw 
czaszkowy, są zlokalizowane w uchu wewnętrznym. Jeśli procesy 
modulacji sensorycznej działają nieprawidłowo sygnały dźwiękowe o 
wysokich częstotliwościach mogą być nadmiernie wzmacniane, o niskiej 
częstotliwości hamowane. Przy wzmacnianiu pojawiają się reakcje 
unikania i niechęć do dźwięków, przy hamowaniu opóźnione reakcje lub 
ich brak. 
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Na drugim poziomie doskonali się również kontrola posturalna, 
dziecko uczy się wykonywania izolowanych ruchów części ciała. W tym 
zakresie integrują się reakcje odruchowe potrzebne do przyjmowania 
dojrzałych wzorców ruchowych, stabilnej postawy ciała podczas 
chodzenia, stania, siedzenia. Dziecko nabywa umiejętności przyjmowania 
stabilnych pozycji antygrawtacyjnych w wyproście i zgięciu, niezależnych 
ruchów głowy bez destabilizacji postawy ciała.


	Na trzecim poziomie integracji sensorycznej doskonali się 
współdziałanie układów sensorycznych. Rozwija się planowanie 
ruchowe, czyli umiejętność wykonywania nowych czynności 
ruchowych. Odnosi się do wielostopniowego procesu decyzyjnego 

dotyczącą tego jaką czynność wykonać, sposobu w jaki to zrobić i kolejności w jakiej podejmować 
działania związane z jej wykonaniem. W tym okresie dziecko intensywnie rozwija umiejętności 
motoryki dużej i małej poprzez naśladowanie i zabawy ruchowe. Uczy się zamieniać kierunek ruchu, 
tempo, rym. Doskonali się rozwój wrażeń słuchowo-wzrokowo-jęzkowych oraz koordynacja 
wzrokowo-ruchowa. Rozwija się pamięć wzrokowa i słuchowa. Cechą wspólną słuchu i wzroku 
jest to, że są to zmysły podatne na kształtowanie przez doświadczenie. Wzrok rozwija się do około 
8-9 roku życia, funkcje słuchowe do kilkunastu lat, najintensywniej jednak do 6 roku życia. 

	 Na ostatnim czwartym poziomie integracji sensorycznej 
następuje specjalizacja półkul mózgowych. Lewa pó łkula 
odpowiedzialna jest za aspekt motoryczny i rozumienie mowy, 
różnicowanie i sekwencyjność dźwięków. Prawa półkula za zdolności 
wzrokowo-przestrzenne, posługiwanie się gestem, mimiką. Intensywnie 
rozwijają się procesy poznawcze. Dziecko uczy się różnicowania 
bodźców sensorycznych, czyli zauważania różnic między wrażeniami 
poszczególnych systemów. Jest to możliwe dzięki procesom 
zachodzącym w wyższych ośrodkach CUN, np. w płacie ciemieniowym dochodzi do różnicowania 
bodźców smakowych, w płacie potylicznym wzrokowych, w skroniowym- słuchowych i węchowych, 
czołowym- przedsionkowych, a w ciemieniowym -propriocpeptywnych i dotykowych. Płat 
ciemieniowy jest ważny dla przetwarzania wrażeń związanych z orientacją w przestrzeni, 
przetwarzaniem informacji o ruchach palców, manipulacją obiektów wymagających koordynacji, co 
jest powiązane z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych, geometrycznych. Zaburzenia w 
przetwarzaniu, integrowaniu i różnicowaniu wrażeń dotykowych i propriocpetywnych 
skutkują trudnościami w liczeniu i geometrii, niezdolnością w różnicowaniu kierunków prawa-
lewa, trudnościami w integracji wrażeń wzrokowych w jedną całość oraz konstruowaniu 
obiektów.  

Dziecko z dobrym różnicowaniem przedsionkowym jest w stanie wyhamować ruch, 
przełożyć komendę werbalną na ruch, utrzymać prawidłową pozycję ciała przy np. siedzeniu. Dobre 
różnicowanie proprioceptywne warunkuje umiejętność dokonania prawidłowej kokontrakcji, 
precyzyjne wykonanie prób: palce-kciuk, wolne ruchy rąk, izolowanie ruchów poszczególnych 
części ciała oraz zachowanie równowagi dynamicznej. Dziecko z dobrym różnicowaniem 
dotykowym rozpozna za pomocą dotyku przedmiot, którego nie widzi np. znajdujący się w kieszeni, 
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odgadnie wzór rysowany na ręku lub plecach. Dzięki dobremu różnicowaniu słuchowemu 
możliwe jest określenie źródła i rodzaju usłyszanego dźwięku, odtworzenie zdania, rozpoznawanie 
głosek w nagłosie i wygłosie. Dziecko z dobrym różnicowaniem wzrokowym dostrzeże różnice 
między obrazkami, odtworzy budowle z klocków, dopasuje kształty w sorterze. Dobre 
różnicowanie węchowe i smakowe pozwala na rozróżnianie smaków: słodkiego, gorzkiego, 
kwaśnego, słonego oraz podążanie za zapachem bez kontroli wzrokowej.

	 

	 Integracja sensoryczna do złożony proces po ukończeniu, którego możemy właściwie, 
niepowtarzalnie i świadomie reagować na zmiany otoczenia. Prawidłowo odczytujemy 
informacje płynące z ciała, przetwarzamy informacje z otoczenia, co umożliwia 
samoregulowanie i kontrolowanie własnych emocji. W sposób celowy zaspokajamy własne 
potrzeby. Jesteśmy samodzielni i sprawni ruchowo, zdolni do nauki nowych aktywności i 
umiejętności. Koncentrujemy się na wykonywanej czynności. Nasz rozwój motoryczny, 
poznawczy i emocjonalny przebiega w sposób optymalny na skutek integrowania odruchów. 
Dzięki plastyczności naszego mózgu proces ten zachodzi przez całe życie, najintensywniej 
rozwija się jednak do 9 roku życia.  

Literatura: 
„Terapia integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami 
ośrodkowego układu nerwowego” Bożena Odowska-Szlachcic 2011.


„Terapia integracji sensorycznej. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące 
zaburzenia planowania motorycznego” Bożena Odowska -Szlachcic 2011.


„Terapia integracji sensorycznej. Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, 
wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami” Bożena Odowska -Szlachcic 2011.


„Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu” Bożena Odowska -Szlachcic, Natalia Górka-Pik 
2022.


„Integracja sensoryczna. Skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków” Lindsey Biel 2015.


„Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia” Lise Eliot 2010.


Materiały szkoleniowe doskonalące diagnozę SI Magdalena Okrzasa.


Opracowała Katarzyna Kukla
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Od 3 do 9 października obchodziliśmy Europejski Tydzień 
Świadomości Dysleksji, którego hasło przewodnie brzmiało 
„PRZEŁAMUJEMY BARIERY”. Dniem szczególnie wyróżnionym jest  
8 października- Dzień Świadomości Dysleksji. 

Zachęcamy do zapoznania się z krótką informacją na ten temat.


	 Większość z nas spotkała się ze słowem „dysleksja”. Może ktoś 
nam powiedział, że ma dysleksję albo my sami mamy ją zdiagnozowaną. 
A może nie było to miłe określenie, a bardziej prześmiewcze? To co w zasadzie kryje się pod nazwą 
„dysleksja”, „dysleksja rozwojowa” ? 

Jak ją rozumieć, na co należy zwróć uwagę i gdzie szukać wsparcia? 

	 Diagnostyką trudności w uczeniu się zajmuje się poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 
Podstawą postawienia diagnozy dysleksji jest posiadanie przez ucznia rozwoju intelektualnego w 
granicach normy oraz deficyty w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych.


W wydanej opinii spotykamy się najczęściej z trochę zagadkowo 
brzmiącą nazwą „specyficznych trudności w uczeniu się”, a w 
dalszej jej części wyróżniony jest szczególny charakter tych 
trudności. Pod tym określeniem możemy wyróżnić: dysleksję 
(trudności związane z czytaniem), dysortografię (trudności w 
poprawnym pisaniu), dysgrafię (niski poziom graficzny pisma). Do 
tego grona zaliczamy także dyskalkulię (trudności w liczeniu, 
uczeniu się matematyki). Kiedy nasilenie występujących deficytów 
percepcyjno-motorycznych i trudności w nauce są znaczne, mówimy 
wówczas o głębokiej dysleksji rozwojowej. 


Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się stawiana jest najwcześniej po ukończeniu III 
klasy szkoły podstawowej. Nie znaczy to, że wcześniej dziecko nie doświadcza trudności. 
Przeciwnie, pierwsze objawy możemy zaobserwować we wczesnym dzieciństwie. W przypadku 
uczniów edukacji wczesnoszkolnej mówimy wówczas o ryzyku specyficznych trudności w uczniu 
się.

	 W tym czasie naszą uwagę powinny zwrócić: opóźniony rozwój mowy, wadliwa mowa, 
przestawianie sylab, trudności w różnicowaniu głosek i wydzielaniu ich ze słów, drobne błędy 
gramatyczne, trudności z przypominaniem sobie nazw przedmiotów, wypowiadaniem złożonych 
nazw, mylenie prawej i lewej strony, trudności z zapamiętywaniem materiału występującego w 
formie serii, sekwencji, np. dni tygodnia, nazwy miesięcy, litery alfabetu, problemy w opanowaniu 
pisania liter- zapisywanie ich w odbiciu lustrzanym, myleniu czy odtwarzaniu właściwego kształtu. 
Dziecko może być oburęczne, mniej sprawne i skoordynowane podczas zabaw ruchowych, 
samoobsługi, w tym mieć trudności w sznurowaniu butów czy zapianiu ubrań, z wykonywaniem 
układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych. 

	 Trudności te towarzyszą dziecku dalej w szkole podstawowej. Uczeń, pomimo właściwego 
treningu czytania w klasach I-III, może nadal (w starszych klasach) czytać niepewnie, wolno, z 
błędami (dodawać lub pomijać wyrazy, niewłaściwie odczytywać np. od-do, on, ono, przestawiać 
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litery w wyrazie), gubić miejsce czytania lub linijki. Możemy obserwować także trudności w: 
pamięciowym panowaniu tabliczki mnożenia, myleniu znaków -/+, przestawianiu cyfr np. 24- 42, 
zapisywaniu zbyt malej lub zbyt dużej liczby zer w liczbach, trafnym rzucaniu do celu czy nauce 
jazdy na rowerze.


Czy powinniśmy obawiać się diagnozy dysleksji? Zdecydowanie nie! 
Im wcześniej podejmiemy działania wspierające i kompensujące, 
tym lepsze efekty one odniosą. Nie jest to jednak jednoznaczne z 
„wyleczeniem” dziecka z dysleksji. Usprawnieniu czy poprawie 
mogą ulec zaburzone obszary, co przełoży się na poprawę pisania 
czy czytania. Jest to jednak proces długi i wymagający wsparcia. 
Takim wsparciem są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
prowadzone na terenie szkoły czy terapia pedagogiczna 
prowadzona przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.


W tym wszystkim warto zwrócić uwagę też na emocje jakie towarzyszą dziecku, które 
doświadcza trudności z nauką szkolną. Najczęściej zdaje sobie ono sprawę, że (pomimo starań) nie 
potrafi „ładnie” czytać czy nieświadomie popełnia błędy. Zastanawia się, co jest z nim nie tak, skoro 
udaje się to innym, przy mniejszym nakładzie pracy. Warto okazać wtedy dziecku wsparcie, 
zrozumienie, rozmawiać z nim o tym tak, by mogło jak najlepiej zrozumieć siebie, przyczynę 
doświadczanych trudności i nie czuło się z tego powodu gorsze, inne od rówieśników i zostawione 
samo sobie. Zaprzestać także należy nadawania łatek typu: „leniwy”, „głąb”, „głupi”, itp. Dysleksja 
nie jest wyrokiem, ani nie świadczy o czyimiś potencjale czy zdolnościach. Często bywa wręcz 
przeciwnie. Osoby z dysleksją, które doświadczały trudności z nauką w szkole, świetnie sobie radzą 
na studiach w dziedzinie, która je interesuje. Znane osoby z dysleksją to: Jennifer Aniston, Orlando 
Bloom, Tom Cruise, Ludwig van Beethoven, Cher, John Lennon, Agatha Christie, Thomas Eddison, 
Albert Einstein, Nicolai Tesla, Winston Churchill, Walt Disney, Tommy Hilfiger.




Opracowała Dominika Chmurzyńska
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