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     KĄCIK RODZICA 

 

 

Wakacje minęły i nowy rok szkolny 2014/2015 czas zacząć…  

Witamy serdecznie wszystkich Państwa, a szczególnie naszych 

nowych czytelników i wszystkich zainteresowanych wszechstronnym 

wspomaganiem rozwoju dzieci. 

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem naszej gazetki, 

w którym proponujemy lekturę następujących artykułów, 

przygotowanych przez nauczycieli naszego Ośrodka: 

1. O czytaniu dzieciom słów kilka 

2. Zabawy z muzyką 

3. Integracja sensoryczna dla dzieci z mózgowym porażeniem 

dziecięcym.  

 

 

Małgorzata Krzyżyńska  

Dorota Szufrajda 

Aneta Olszta 

Kontakt mailowy: kacikrodzica@gmail.com 
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O czytaniu dzieciom słów kilka… 

Nasz Ośrodek od wielu już lat systematycznie uczestniczy w 

akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W każdym roku szkolnym 

odbywają się spotkania dla dzieci w bibliotece szkolnej, gdzie 

zaproszeni goście czytają dzieciom fragmenty klasycznej literatury 

dziecięcej. Zachęcamy także rodziców, by niestrudzenie czytali 

swoim pociechom w domu, systematycznie przez kilka minut – a 

najlepiej przynajmniej 20 minut dziennie. 

 

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI 

WYROSŁY 

NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH 

LUDZI. 

JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM! 

 

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie 

dziecku: 

 buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem  

 zapewnia emocjonalny rozwój dziecka  

 rozwija język, pamięć i wyobraźnię  

 uczy myślenia, poprawia koncentrację  

 wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka  

 poszerza wiedzę ogólną  

 ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole  

 uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu  

 zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów  

 chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury  

 kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy   

Dlatego: 

CZYTAJ DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE. 

CODZIENNIE!! 

Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu. 

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i 

pomaga mu zrozumieć siebie i innych. 

Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać 

wiele problemów wieku dorastania. 
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"Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką 

możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania 

mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie 

oraz radykalne ograniczenie telewizji".  

Jim Trelease, autor "The Read-Aloud Handbook" (Podręcznik 

głośnego czytania) 

 

NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, 

CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ, 

CODZIENNIE CZYTAJĄC DZIECKU DLA 

PRZYJEMNOŚCI. 

 Wprowadź rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut 

dziennie.  

 Jeśli dziecko o to prosi - wielokrotnie czytaj tę samą 

książkę lub wiersz.  

 Pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej 

strony.  

 Unikaj podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt 

- tzw. książki dla dziewcząt warto przeczytać zanim 

chłopiec zacznie się wstydzić "babskiej literatury".                   

Da mu to wgląd w słabo mu znany świat emocji.  

 Bądź przykładem - dzieci powinny widzieć dorosłych 

zagłębionych we własnych lekturach książek i czasopism.  

 

CZYTANIE POWINNO SIĘ DZIECKU ZAWSZE 

KOJARZYĆ 

Z RADOŚCIĄ, NIGDY Z PRZYMUSEM,                                 

KARĄ CZY NUDĄ. 

Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki: 

 ciekawe dla dziecka  

 napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną  

 uczące racjonalnego myślenia  

 niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych 

istot, prawa  

 promujące pozytywne wzorce postępowania  

 dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzające 

lęków i niepokojów  
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 unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, 

płcią itp.  

 budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie  

Nie zmarnuj szansy swojego dziecka! 

Kluczem do sukcesu jednostek i społeczeństw jest wiedza. 

Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie. 

Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować w 

dzieciństwie, czytając dziecku na głos. 

Czytanie dziecku jest dziś ważniejsze niż było 

kiedykolwiek: 

Lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy.  

Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym 

świecie. 

Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem do telewizji 

i komputerów. 

Więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do 

pokonywania wielu pokus i zagrożeń. 

Czytaj dziecku 20 minut dziennie. 

Codziennie! 

"Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, 

podejmuje złe decyzje - w domu, na rynku, w sądzie, przy 

urnach wyborczych. Niewykształcona większość może 

przegłosować wykształconą mniejszość - to bardzo 

niebezpieczny aspekt demokracji".  

Jim Trelease, autor "The Read-Aloud Handbook" (Podręcznik 

głośnego czytania) 

Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych, uczciwych i kulturalnych 

ludzi, zadbajmy o to, by codzienne głośne czytanie stało się 

priorytetem w naszym domu oraz w przedszkolu i w szkole 

naszego dziecka. 
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I Ty także włącz się do kampanii 

Cała Polska czyta dzieciom 

i zachęć innych! 

 

Zalecana literatura: 

Paulette Bourgeois, Brenda Clark - seria o Franklinie  

Jan Brzechwa - Wiersze i bajki  

Gilbert Delahaye - seria o Martynce   

Czesław Janczarski - Miś Uszatek    

Joanna Papuzińska - śpiące wierszyki  

Julian Tuwim - Wiersze dla dzieci  

Wojciech Widłak - seria o panu Kuleczce   

Hans Christian Andersen - Baśnie  

Wanda Chotomska - Wiersze, Pięciopsiaczki  

Carlo Collodi - Pinokio  

Waclaw Čtvrtek - O gajowym Chrobotku; Bajki z mchu i paproci  

Astrid Lindgren - seria o Pipi Pończoszance, Emil ze Smolandii  

Hugh Lofting - seria o Doktorze Dolittle  

Kornel Makuszyński - Przygody Koziołka Matołka  

Alan A. Milne - Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka   

Danuta Wawiłow - Wiersze 

Jan Brzechwa - Pchła Szachrajka; Szelmostwa Lisa Witalisa    

Tove Jansson - seria o Muminkach   

Astrid Lingren - Dzieci z Bullerbyn; Mio, mój Mio  

Gerald D. O’Nan - Mrówka Andy 

 

A na zakończenie pragnę polecić Państwu artykuł pt. „Czytanie 

zbliża” ze strony http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/czytanie-zbliza, w 

którym w oparciu o książkę „Reading-Aloud Handbook” (Podręcznik 

głośnego czytania) Jima Trelease’a opisano przykłady dzieci z różnoraką 

niepełnosprawnością, którym rodzice czytali od pierwszych tygodni życia i 

jak przyczyniło się to do ich globalnego rozwoju. 

mgr Aleksandra Falkowska 

bibliotekarz 

 

 

 

 

 

 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/czytanie-zbliza
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Zabawy z muzyką 

 

 

Muzyka jest naturalnym elementem w życiu dziecka. Nasze 

pociechy uwielbiają słuchać muzyki, śpiewać, tańczyć, grać na 

instrumentach perkusyjnych. Muzyka niewątpliwie jest przyjemną i 

efektywną formą edukacji. Słuchanie muzyki to rewelacyjny sposób 

na ćwiczenie słuchu, percepcji, uwagi słuchowej, naukę nowych 

słów.  

Chciałabym bardzo zachęcić  rodziców do wykorzystywania muzyki i 

jej dobrodziejstw podczas wspólnych zabaw z dziećmi.  

Drodzy rodzice pokażcie swoim pociechom, jak barwny jest świat 

dźwięków. Oto niektóre z proponowanych zabaw . 

MASAŻYKI - WSPÓLNE TAŃCE W TAKT MUZYKI 

1. Należy  przygotować koc, różne piłki (małe, duże, lekkie, nieco 

cięższe, z kolcami). Dziecko leży na kocu, na brzuszku, należy zadbać 

by było mu ciepło i wygodnie. Rodzic  masuje plecy, nogi, ręce 

dziecka, w takt muzyki. Podczas masażu należy różnicować dotyk 

poprzez: oklepywanie, pocieranie, ugniatanie oraz różną siłę docisku. 

Zabawa ta rozluźnia, wycisza. 

2. Dzieci  uwielbiają piosenki i tańce. Włącz muzykę i tańcz razem z 

nim po całym mieszkaniu w rytm muzyki. Mów dziecku takie słowa 

jak „wolno”, „szybko”, „kołyszemy się”, „kręcimy się” itp.  

3. Tańczące wstążki - należy przygotować kilka kolorowych wstążek, 

mogą być też szale, apaszki. Zabawa ta rozwija umiejętność 

posługiwania się obiema rękami, ćwiczy naukę naśladownictwa, 

rozwija kreatywność, fantazję. Weź wstążki do ręki i zacznij nimi 

machać w rytm muzyki, dziecko z pewnością przyłączy się do 
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wspólnej zabawy. Pokaż mu jak trzymać i machać wstążką, próbujcie 

ruszać się zgodnie z muzycznym tłem.  

Żaden z języków, jakie możemy opanować, nie jest tak uniwersalny 

jak muzyka. Dawanie dzieciom okazji do uczestnictwa w zabawach 

muzycznych, tanecznych, to szansa na ich wszechstronny rozwój. 

 

mgr Barbara Banach 

nauczyciel muzyki 

 

Integracja sensoryczna dla dzieci z 

mózgowym porażeniem dziecięcym 

Mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem różnorodnych 

objawów zaburzeń nie tyko ruchowych, ale również percepcyjnych. 

Najczęściej spotykane to zaburzenia percepcji wzrokowej, percepcji 

słuchowej, percepcji ciała, percepcji przestrzeni w tym również 

lateralizacji.  

Zaburzenia percepcji wzrokowej przejawiają się najczęściej :  

1. trudnościami w wyodrębnianiu części w złożonej całości,  

2. postrzeganiu różnic między przedmiotami, rysunkami, układami 

przestrzennymi podobnymi lecz nie identycznymi  

3. trudnościami w dostrzeganiu podobieństw w rysunkach pozornie 

całkowicie różnych  

4. trudnościami z wyróżnianiem figury z tła  

5. trudnościami w zapamiętywaniu obrazu graficznego różnych 

struktur głównie rzadziej występujących liter, mylenie liter 

podobnych kształtem i wielkością  

6. zaburzeniami kierunkowego aspektu liter , gubieniem liter, sylab, 

wyrazów, gubienie drobnych elementów liter  

7. gubieniem linii w której dziecko czyta  

8. gubieniem miejsca w którym przepisuje tekst z tablicy  

9. kłopotów ze rozumieniem i wnioskowaniem na materiale 

obrazkowym  

10. słabej pamięci wzrokowej  

11. trudności w budowaniu kompleksów przestrzennych z klocków, 

składaniu puzzli i innych układanek  
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12. słabej percepcji głębi, szczególnie widocznej w trudnościach w 

nauce chodzenia po schodach 

Uszkodzenia receptorów, dróg dośrodkowych pól podkorowych i 

korowych słuchu oraz zaburzenia integracji sensorycznej mają wpływ 

na następujące przejawy zaburzeń percepcji słuchowej:  

1. trudności w scalaniu dźwięków mowy w złożone struktury  

2. problemy w rozumieniu mowy czynnej  

3. trudności z zapamiętywaniem słów, wierszy, piosenek, melodii, 

rytmu  

4. kłopoty z akcentem i intonacją  

5. trudności w różnicowaniu dźwięków przyrody, dźwięków 

mechanicznych , dźwięków takich jak -om - ą , d - t  

6. trudności w rozumieniu dłuższych poleceń,  

7. trudności w koncentrowaniu się na dłuższym opowiadaniu  

8. trudności w pisaniu ze słuchu  

9. trudności z ekspresją słowną, dzieci te wiedzą co mają powiedzieć 

ale słowa „nie pojawiają się” więc często stoją i mówią jakby się 

zastanawiały um.... eh...... yyyyy......  

10. wydłużony czas reakcji na polecenia słowne  

11. trudnościami w koncentracji w klasie na lekcji gdy dociera zbyt 

wiele dźwięków, dziecko często słyszy silniej niż inni różne dźwięki  

Zaburzenia percepcji ciała. 

Wszystkie nieprawidłowości rozwoju ruchowego obserwowane w 

zespole mózgowego porażenia dziecięcego przyczyniają się do 

kształtowania błędnej percepcji ciała. Zaburzenia te uniemożliwiają 

lub utrudniają prawidłową sekwencyjną /cefalokaudalną / 

eksplorację  

ciała, swobodną eksplorację otaczającej nas rzeczywistości, tak by 

zbierać i integrować informacje wzrokowe, słuchowe ,dotykowe, 

proprioceptywne i przedsionkowe.  

Zaburzenia percepcji przestrzeni:  

1. problemy w lokalizacji części ciała /w określeniach typu co jest 

obok nosa , co jest powyżej brody itp. /  

2. kłopoty w dokładnej lokalizacji obiektów:  

a. lokalizacji proksymalnej podczas sięgania po przedmiot  

b. lokalizacji dystalnej podczas chwytania przedmiotu.  
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3. nieprawidłowa ocena odległości, położenia,  

4. trudności w poruszaniu się między przedmiotami, w unikaniu 

potrącania, uderzania  

5. dezorientacja topograficzna polegająca na niemożności 

wyobrażenia przestrzennego schematu otoczenia, konstrukcji mapy, 

znajdowania drogi w otoczeniu, utracie poczucia kierunku.  

6. zakłócenia czynności konstrukcyjnych i grafomotorycznych - 

przejawiające się trudnościami w reprodukcji przestrzennych 

szeregów /układu liter, figur/  

7. problemy w konstrukcji figury, litery lub w dezorganizacji 

przestrzennych relacji między nimi /umiejętność rozplanowania 

figur, wyrazów, zdań na kartce w zeszycie/.  

8. słaba orientacja w zakresie rozpoznawania relacji i zależności w 

przestrzeni ciała i ubrania przejawiająca się trudnościami 

wyobrażenia sobie przestrzennych właściwości ubrania i 

odpowiednich części ciała w relacji do siebie. 

 

Zdjęcie: Integracja sensoryczna dla dzieci z mózgowym porażeniem 

dziecięcym 

 

 

mgr Justyna Czaja 

terapeuta integracji sensorycznej 

 

 

 

 


