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     KĄCIK RODZICA 

 

 

Wiosna jest wśród nas! A przynajmniej tak informuje nas 

kalendarz. Za oknem słońce i chcielibyśmy, aby robiło się coraz 

cieplej. Wszyscy czekamy na zielone liście drzew, kwitnące kwiaty i 

śpiewające ptaki. Im pełniej rozwija się wiosna, tym więcej w nas sił i 

optymizmu. I nareszcie można zrzucić z siebie grube szale, kurtki  i 

czapki…  

To ostatni numer naszej gazetki w tym roku szkolnym. Kolejny raz 

nasi nauczyciele przygotowali dla Państwa ciekawe artykuły. 

Zapraszamy więc do krótkiej lektury. Tym razem tematy są 

następujące: 

1. Trudności wieku dorastania 

2. Co to jest Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne? 

3. Kilka słów o animaloterapii 

4. Moje dziecko nie mówi! 

 

 

Małgorzata Krzyżyńska  

Dorota Szufrajda 

Aneta Olszta 

Anna Kozakiewicz 

Kontakt mailowy: kacikrodzica@gmail.com 

 

mailto:kacikrodzica@gmail.com
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Trudności wieku dorastania 

typowe dla tego okresu: 

1. Niepowodzenia szkolne 

2. Emocje 

3. Bunt dorastania 

4. Wygląd zewnętrzny 

 

Niepowodzenia szkolne – mogą obniżać poczucie własnej wartości i 

motywację do nauki - tym samym zwrotnie nasilać niepowodzenie. 

Uczeń „radzi” sobie z tą sytuacją na dwa sposoby: 

 biernie (reakcje neurowegetatywne, wycofywania się, 

załamanie psychiczne, przeżycia depresyjne, ucieczki 

w fantazję) 

 aktywnie (bunt, przeciwstawienia się sytuacjom 

niepowodzenia – wagarowanie, ucieczki, różne formy 

agresji). 

 

Fazy niepowodzeń szkolnych: 

 braki w wiadomościach, do których dołączają się objawy 

niezadowolenia ze szkoły i z siebie samego, dziecko czuje się 

gorsze i stopniowo traci zapał do nauki, 

 zaawansowane braki w nauce, dziecko oszukuje, (np. 

„ściąga”), obie te fazy, to okres niepowodzeń ukrytych, 

 oceny niedostateczne i symptomy neurotyczne – mogą też 

pojawić się trudności wychowawcze, uczeń zaczyna się 

buntować, 

 w szkołach podstawowych drugoroczność, w szkołach 

średnich – rezygnacja.   

 

Emocje – nastolatek żyje w przeświadczeniu o własnej 

niezniszczalności, w absolutnej koncentracji na sobie. Dzieci cechuje 

młodzieńczy egocentryzm – obsesja na punkcie własnego wyglądu i 

zachowania, a także niezdolność różnicowania obiektu, na który 

skierowane są myśli innych osób. 

Czym charakteryzuje się rozwój emocjonalny? 

a) świadomość siebie – co ja o sobie myślę i jak siebie oceniam, 

b) większa stałość samooceny niż w dzieciństwie; chłopcy mają 

ogólnie wyższą samoocenę niż dziewczęta i różnica ta 

pogłębia się z wiekiem, 

c) wysoka labilność emocjonalna, 

d) większa depresyjność dziewcząt niż chłopców (w dzieciństwie 

odwrotnie – zmiana ma miejsce około 13 roku życia), 

e) efekt wyimaginowanej publiczności – „gdziekolwiek jestem, 

wszyscy skupiają na mnie swoją uwagę, nieustannie na mnie 

patrzą i cały czas mnie oceniają”, 

f) nastolatek jest bardzo surowy w opiniach dotyczących siebie i 

innych oraz uważa, że inni są tak samo surowi w ocenie jego 

osoby i wszystko widzą – stąd godzinne przesiadywanie w 

łazience i przed lustrem, 
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g) mania prywatności, która jest ucieczką od ciągłej oceny 

otoczenia. 

 

Bunt dorastania – jest formą sprzeciwu i braku dalszej zgody na te 

sytuacje i stany rzeczy, które jednostka subiektywnie spostrzega jak 

ograniczające, zagrażające lub szczególnie niezgodne z jej 

idealistycznymi oczekiwaniami i wyobrażeniami. 

I poziom buntu 

Dorastający zaczyna uważać się za równego dorosłym, ocenia 

dorosłych na podstawie tej równości i całkowitej wzajemności, 

następuje przekraczanie granic realności. Przyczyną jest poczucie 

ograniczenia wymaganiami i zakazami. Przedmiotem buntu stają się 

rodzice, nauczyciele i inni dorośli. Bunt pełni funkcję ekspansji. 

II poziom buntu 

Bunt jest związany z procesem tożsamościowym – poczuciem „JA” 

jako jednostki spójnej i odrębnej od otoczenia. Przyczyną jest 

zagrożenie zagubieniem tożsamości.  

III poziom buntu 

Bunt związany jest z kształtowaniem się treściowych aspektów 

tożsamości. Przyczyną jest rozbieżność pomiędzy idealistycznymi 

poglądami a rzeczywistością. Przedmiotem buntu staje się 

światopogląd. Bunt pełni  funkcję kreowania siebie w nowej roli i 

obrony przed zamętem tożsamości. 

 

Wygląd zewnętrzny – w tym wieku zwiększa się waga przypisywana 

wyglądowi. Dziewczęta są zwykle mniej zadowolone ze swojej 

sylwetki niż chłopcy i wygląd zewnętrzny bardziej wpływa na ich 

poczucie własnej wartości. Jednym z komponentów wizerunku ciała 

jest subiektywne oszacowanie rozmiarów poszczególnych części 

ciała. Masa ciała staje się wręcz determinantą w kształtowaniu się 

wizerunku ciała. Dziewczęta mają tendencję do przesady w o cenie 

swej sylwetki (są zawsze za grube), a chłopcy odwrotnie – do 

umniejszania swej wagi (są zawsze w normie). 

 

opracowanie 

mgr Izabela Wierzba, psycholog 
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Metoda Weroniki Sherborne wywodzi się z naturalnych 

potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi, z tak 

zwanego „baraszkowania”, które pojawia się we wczesnym 

dzieciństwie u każdego człowieka i niemal w każdej rodzinie. 

Założenia metody ruchu rozwijającego mówią o posługiwaniu się 

ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju dziecka i terapii 

zaburzeń rozwoju.  

Celem metody jest doświadczenie ruchu, kontaktu fizycznego 

i emocjonalnego. Metoda W. Sherborne jest naturalna i prosta. 

Uczestnikami zajęć prowadzonych metodą ruchu rozwijającego 

mogą być wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli. 

Poprzez stosowanie metody Ruchu Rozwijającego 

wspomagamy emocjonalny rozwój dziecka, rozwijamy świadomość 

schematu ciała, integrujemy poszczególne jego części, rozwijamy 

orientację przestrzenną. Wspomagamy także rozwój poczucia 

bezpieczeństwa, zaufania, pewności siebie, wiary we własne siły i 

możliwości. Kształtujemy pozytywne relacje z otoczeniem, 

partnerem w zabawie, bliskimi. Dążymy do rozwoju własnej inwencji, 

inicjatywy, spontaniczności. 

opracowanie 

mgr Barbara Burandt – Rutkowska, pedagog szkolny 

 

 

 

KILKA SŁÓW O ANIMALOTERAPII 

 
 Od dawna wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na 

zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Już dwa tysiące lat temu 

Hipokrates zauważył, że jazda konna pobudza funkcje organizmu i 

łagodzi schorzenia.  Kolejne udokumentowane próby 

wykorzystywania zwierząt w leczeniu sięgają XVIII wieku. Opisywał je 
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doktor angielskiego szpitala psychiatrycznego William Tuke. Jako 

pierwszy wprowadził on na teren szpitala zwierzęta domowe, nad  

którymi opiekę sprawowali pacjenci. Dzięki tym działaniom 

podopieczni szpitala szybciej uczyli się kontrolować własne emocje. 

Badania naukowe dowodzą, że przebywanie w towarzystwie 

zwierząt oddziałuje terapeutycznie na osoby w czasie 

rekonwalescencji, uspokaja w przypadku stresu, w stanach lękowych, 

nadpobudliwości, zmniejsza napięcie psychiczne, jednocześnie 

pobudzając do aktywności w przypadku depresji czy też apatii. 

 Jak piszą A. Franczyk, K.Krajewska i J.Skorupa w książce "Baw 

się przez animaloterapię" animaloterapia - to naturalna metoda 

wspomagania leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oparta 

na bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami. Adresatami są w 

szczególności dzieci z problemami emocjonalnymi oraz zaburzeniami 

i deficytami rozwoju psychoruchowego.  

 Terapia jest kilkuetapowa. Najważniejszym a zarazem 

pierwszym etapem jest przełamanie lęku i przyzwyczajenie 

podopiecznych do przebywania w towarzystwie zwierzęcia. Podczas 

spotkań obie strony wzajemnie się poznają, uczą się własnych reakcji 

na dochodzące bodźce, zachowań w typowych i nietypowych 

sytuacjach. Kolejny etap to poznanie przez bezpośredni kontakt, 

dotyk, zabawę. Rezultaty są widoczne już po kilku miesiącach. Dzieci 

stają się bardziej pewne siebie, otwarte, łatwiej nawiązują kontakty z 

rówieśnikami i dorosłymi. Zwierzęta oraz bezpośredni kontakt z nimi 

to wspaniałe czynniki motywacyjne.  

Dla kogo są przeznaczone zajęcia animaloterapii? 

 Zajęcia animaloterapii kierowane są do dzieci zarówno 

zdrowych, jak i z różnymi deficytami rozwojowymi natury fizycznej, 

umysłowej oraz emocjonalnej. Ten typ terapii kierowany jest zatem 

do dzieci z: porażeniem mózgowym, niedowładem kończyn, 

zaburzeniami rozwoju motorycznego, autyzmem, zespołem Downa, z 

deficytami uwagi, dzieci niestabilnych emocjonalnie, z 

upośledzeniem umysłowym.  

Wybrane rodzaje animaloterapii 

- Dogoterapia (terapia z pomocą psa), 

- Felinoterapia (terapia z pomocą kotów), 

- Delfinoterapia (terapia z pomocą delfinów), 

- Hipoterapia (terapia z pomocą konia). 

 

MOTYWUJĄCA HIPOTERAPIA 

 Pracując z dziećmi z niepełnosprawnością  można przekonać 

się o niezwykłej roli pozytywnej motywacji w procesie prowadzonej 

terapii. Motywującą rolę dla rozwoju dziecka, nie tylko z autyzmem, 

ma otwarta przestrzeń i świeże powietrze oraz kontakt z naturą i 

zwierzętami.  Dlatego obok  metod terapii opartych na 

behawioryzmie warto poszukać wspierających metod w pracy z 

dziećmi np. hipoterapii.  Hipoterapia to działanie mające na celu 

przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy 

konnej. W Polsce termin hipoterapia (od gr. hippis – koń ) przyjął 

się w szerszym znaczeniu i oznacza ogół działań terapeutycznych 

związanych z koniem i jazdą konną. 
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Z hipoterapii mogą korzystać osoby: 

- po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w 

sprawności fizycznej i/lub psychice, 

- z upośledzeniem umysłowym, 

- z zaburzeniami rozwoju, 

- z uszkodzeniem analizatorów ( wzrok, słuch ) 

- niedostosowane społecznie. 

 
 

Wyodrębniono następujące działania hipoterapeutyczne: 

1. Fizjoterapia na koniu – przywracanie sprawności fizycznej 

poprzez odpowiednią gimnastykę leczniczą wykonywaną na 

koniu poruszającym się stępem i nadzorowana przez 

lekarza, prowadzona przez fizjoterapeutę. Jest 

uzupełnieniem klasycznej fizjoterapii. 

2. Psychopedagogiczna jazda konna – zespół działań 

podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, 

poznawczego, emocjonalnego i fizycznego. Podczas jazdy 

konnej i czynności z nią związanych stosowane są działania 

edukacyjne, pedagogiczne, elementy psychoterapii, terapii 

zajęciowej i logopedii.  

3. Terapia z koniem – to umożliwienie pacjentowi poznania 

zwierzęcia i nawiązania z nim kontaktu. Efektem 

terapeutycznym jest poprawienie komunikacji pacjenta ze 

światem zewnętrznym. 

Cele hipoterapii: 

- stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym : 

 poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej, orientacji 

przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego 

ciała, 

 zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i 

utrzymywania zorganizowanej aktywności, 

 zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń, 

 rozwijanie samodzielności; 

- zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych; 

- zwiększenie możliwości lokomocyjnych; 

- zwiększenie poczucia własnej wartości; 

- relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych; 

- zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą. 

 

 H.Olechnowicz  w książce "Jaskiniowcy zagubieni w XXI 

wieku" opisuje zmiany jakie zaszły w warunkach rozwoju i 

wychowania dzieci w ciągu ostatnich stu lat. Zauważa ona że, 

przestymulowywane są doznania zmysłów dalekich - wzroku i słuchu 

(telewizja, radio, książki), pozbawione zaś są niemal zupełnie doznań 

pobudzających zmysły bliskie (dotyk, węch, odczuwanie własnego 

ruchu i doznania zmysłu równowagi). To kolejny argument na to, że 
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warto zapewnić szczególnie dziecku z niepełnosprawnością kontakt 

ze zwierzętami i spróbować np. hipoterapii bądź dogoterapii.   

 Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pinokio" od Fundacji Bank 

Dziecięcych Uśmiechów - Bank Zachodni WBK, w zajęciach 

hipoterapii od III  do V 2016 roku bierze udział 20 dzieci z naszego 

Ośrodka. 

 

opracowanie 

mgr Magdalena Kiedrowska  

wychowawca oddziału przedszkolnego dla dzieci z autyzmem 

 

 

Literatura: 

- Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie, red. A. Strumińska, Powszechne 

Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 

-  H. Olechnowicz, Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku, WSiP, Warszawa 

1999 

- T. Gardin, Zrozumieć zwierzęta, Wykorzystanie tajemnic autyzmu do 

rozszyfrowania zachowań zwierząt, Wyd. Media Rodzina, 2011 

-  A. Franczyk, K. Krajewska, J. Skorupa, Baw się przez animaloterapię, Wyd. 

Impuls, Kraków 2012 

 

 

 

 

 

Moje dziecko nie mówi! 

 

 

Zdolność rozumienia mowy i mówienia ma ogromne 

znaczenie w rozwoju poznawczym i jakości funkcjonowania w życiu 

każdego z nas. Wskazuje to więc na konieczność diagnozowania 

rozwoju mowy od pierwszych chwil po urodzeniu oraz konieczność 

rozpoczęcia terapii w momencie dostrzeżenia nieprawidłowości. 

Mowa zdrowego dziecka rozwija się etapami, a jej rozwój rozpoczyna 

się z chwilą narodzin, a nawet wcześniej jeśli uwzględni się 

uwarunkowania genetyczne oraz pierwsze doświadczenia słuchowe i 

czuciowe w życiu płodowym. Etapy rozwoju mowy następują po 

sobie w określonym czasie, zwykle osiągane są w sposób naturalny i 

płynny.  

Język uwarunkowany jest zarówno biologicznie (genetycznie) jak i 

środowiskowo. Dziecko posiada określone predyspozycje wrodzone, 
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które pod wpływem środowiska rozwijają się i kształcą aż do 

osiągnięcia dojrzałej, zrozumiałej mowy.  

Rodzice często oczekują, że dziecko zacznie mówić w sposób 

naturalny, z taką samą łatwością, z jaką nauczyło się siadać i chodzić. 

Gdy nie mówi w oczekiwanym czasie, pojawia się niepokój i 

poszukiwanie rozwiązania, co zrobić, aby mowa się rozwinęła. 

Rodzice zadają najczęściej pytania: „Kiedy będzie mówić?” oraz 

„Dlaczego jeszcze nie mówi?” i domagają się, by maluch jak 

najszybciej zaczął mówić. Zwykle nie zastanawiają się czy jest to 

możliwe.  

Czynniki decydujące o prawidłowym kształtowaniu się mowy i języka 

są różnorakiej natury. Aby mowa rozwijała się w sposób naturalny, 

dziecko musi urodzić się z niezaburzonymi zmysłami, głównie słuchu. 

Jakiekolwiek zaburzenie powoduje nieprawidłowości w 

kształtowaniu się mowy i języka. Odpowiedzi na pytanie o przyczyny 

nieprawidłowego lub opóźnionego rozwoju mowy należy szukać jak 

najszybciej u specjalistów. Na podstawie badań medycznych lub 

psychologicznych stawiają diagnozę, która często wyjaśnia przyczyny 

trudności dziecka. 

Po pierwsze warunkiem opanowania mowy jest jej dobre słyszenie. 

Konieczne jest więc zawsze badanie słuchu - nawet jeśli wynik 

przesiewowego badania słuchu wykonanego zaraz po urodzeniu był 

prawidłowy, a tym bardziej, jeśli stwierdzono tzw. „czynniki ryzyka 

uszkodzenia płodu”. 

Kolejnym krokiem powinno być badanie psychologiczne określające 

poziom rozwoju umysłowego dziecka, gdyż opóźniony lub 

nieprawidłowy rozwój mowy może być związany z upośledzeniem 

rozwoju umysłowego. Należy też jednak pamiętać o tym, że każde 

dziecko ma swoje indywidualne tempo rozwoju i nie każde 

opóźnienie może zwiastować niepełnosprawność umysłową. Badanie 

takie pomoże ustalić ewentualne objawy współwystępujące, takie 

jak zaburzenia uwagi, emocji, pamięci. Zawsze należy to sprawdzić u 

specjalisty. 

Jeśli wyniki powyżej opisanych badań są prawidłowe, należy szukać 

przyczyn o podłożu neurologicznym, ponieważ za rozwój mowy 

odpowiada układ nerwowy. Dysfunkcje i wady anatomiczne układu 

nerwowego, choroby na tle neurologicznym wpływają na całe 

funkcjonowanie i rozwój wielu funkcji, w tym także na rozwój mowy. 

W procesie dalszego diagnozowania przyczyn opóźniającego się 

rozwoju mowy dziecko może trafić również do lekarza psychiatry, 

który rozpoznaje autyzm. Zaburzenia rozwoju mowy są jednym z 

objawów autyzmu, ale można to stwierdzić tylko w toku 

specjalistycznej diagnozy. Wiele dzieci przechodzi również badania 

genetyczne, które mogą wykazać czy przyczyna opóźnionego rozwoju 

mowy nie tkwi w zaburzeniach metabolizmu. 

Równolegle należy prowadzić szczegółową obserwację dziecka, aby 

stwierdzić, czy opóźniony jest tylko rozwój mowy czynnej, czy są to 

specyficzne trudności w opanowaniu mowy i języka, których podłoże 

pozostaje nieznane. 
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W każdej sytuacji nie warto zwlekać, ale szukać pomocy logopedy, 

który wskaże specjalistów wykonujących kierunkowe badania, 

pomocne w rozpoznaniu problemu i ustaleniu drogi postępowania 

wspomagającego rozwój mowy. Ważne jest szukanie nie tylko 

przyczyn lecz także sposobów, jak pomóc dziecku rozwijać mowę. 

Szybkie podjęcie działań terapeutycznych przeciwdziała pogłębianiu 

się opóźnień oraz zwiększa szansę dziecka na odzyskiwanie funkcji 

utraconych i stymulację słabiej rozwiniętych. 

 

opracowanie 

mgr Małgorzata Krzyżyńska, logopeda 
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