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     KĄCIK RODZICA 

 

Witamy serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym roku szkolnym 

2015/2016!  

Jesień na dobre zagościła za naszymi oknami. Wiatr coraz 

mocniej rozwiewa chmury  na niebie, kołysząc równocześnie drzewa. 

Liście szybując w powietrzu upiększają świat, który mieni się różnymi 

barwami. Jesień jest czasem, gdy cała przyroda żegna się z nami, 

przygotowując do zimowego snu. Wielu z nas osnute mgłą budynki 

oraz ogołocone z liści drzewa wprawiają w nastrój melancholii 

i zadumy. My jednak staramy się nie poddawać tak do końca 

jesiennym nastrojom i zapraszamy do ciekawej lektury. 

Przedstawiamy kolejny numer gazetki, który zawiera następujące 

artykuły, przygotowane dla Państwa przez nauczycieli naszego 

Ośrodka: 

1. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

2. Higiena słuchu 

3. Rola rehabilitacji ruchowej we wspomaganiu rozwoju dzieci 

 

 

Małgorzata Krzyżyńska  

Dorota Szufrajda 

Aneta Olszta 

Kontakt mailowy: kacikrodzica@gmail.com 

mailto:kacikrodzica@gmail.com
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW 

DZIECKA 

20  listopada 2015 r. w Polsce po raz drugi obchodzony będzie 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W tym dniu przypada również 26 

rocznica uchwalenia przez ONZ najważniejszego międzynarodowego 

dokumentu określającego prawa dziecka - Konwencji o Prawach 

Dziecka. Dzisiaj jest ona nazywana Światową Konstytucją Praw 

Dziecka.  

Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa umowa opisująca 

prawa dziecka. Państwa, które ją podpisały, muszą przestrzegać 

zawartych w niej praw. 

Karta Praw Dziecka 

Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia. 

Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją 

własnością. 

Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez 

względu na wiek. 

Mam prawo oczekiwać szacunku. 

Mam prawo być samym sobą, posiadać własną tożsamość. 

Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być 

wysłuchanym. 

Mam prawo pytać „dlaczego” i otrzymywać odpowiedź. 

Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia 

czy poniżania. 

Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać 

akceptacji dla tego tempa. 

Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony 

zagniewanych ludzi. 

Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem. 

Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we 

własnym imieniu i do podejmowania decyzji. 

Mam prawo do odpowiedzialności za siebie. 

Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, 

opuszczenia, złości i bólu. 

Mam prawo do wygrywania. 

Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać 

i być wychowywanym, dawać i otrzymywać. 

Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i 

normy. 

Mam prawo do wolności. 

Mam obowiązek uznawać i akceptować prawa innych wynikające 

z karty praw. 
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UNICEF rekomenduje poniższy list Janusza Korczaka - prekursora 

praw dziecka, który może być momentem refleksji nad „trudnym 

kawałkiem chleba”,  jakim jest wychowanie dziecka na dobrego i 

szczęśliwego człowieka. 

Prośba Twojego Dziecka 

 Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego 

wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.  

 Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia 

bezpieczeństwa.  

 Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi 

zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.  

 Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że 

przyjmuje postawę głupio dorosłą.  

 Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to 

absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, 

jeśli rozmawiamy w cztery oczy.  

 Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest 

nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.  

 Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To 

zagraża mojemu poczuciu wartości.  

 Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie 

ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga !  

 Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami 

wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.  

 Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i 

robię się głuchy.  

 Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie 

tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.  

 Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić 

myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.  

 Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo 

strach zmusza mnie do kłamstwa.  

 Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą 

moją wiarę w ciebie.  

 Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce 

okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie 

indziej.  

 Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.  

 Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat 
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byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż 

przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem 

podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.  

 Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. 

To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.  

 Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno 

dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się 

to udało.  

 Nie bój się miłości. Nigdy.  

 

Prośba dziecka  

Szanuj mnie, żebym szanował innych. 

Wybaczaj, żebym umiał wybaczać. 

Słuchaj, żebym umiał słuchać. 

Nie bij, żebym nie bił. 

Nie poniżaj, żebym nie poniżał. 

Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać. 

Nie wyśmiewaj, nie obrażaj, nie lekceważ. 

Kochaj mnie, żebym umiał kochać.  

Uczę się życia ... od Ciebie. 

 

Opracowanie  

mgr Barbara Burandt – Rutkowska 

 

 

Higiena słuchu 

Rozwój zmysłu słuchu umożliwia rozpoznawanie i naśladowanie 

dźwięków przez co stymuluje rozwój mowy. Słuch pomaga również 

w  wychwytywaniu sygnałów o niebezpieczeństwie, komunikowaniu 

się, rozwijaniu umiejętności społecznych. Odgrywa ważną rolę  w 

kształtowaniu zachowań i osobowości. 

4 na 1000 niemowląt rodzi się z nieodwracalnym ubytkiem słuchu o 

różnym nasileniu z powodu urazów okołoporodowych,  chorób 

przebytych przez matkę w czasie ciąży lub czynników dziedzicznych. 

Słuch tracimy z wiekiem. Około 40. roku życia zaczynamy gorzej 

słyszeć wysokie dźwięki, ponieważ liczba komórek receptorów 

dźwiękowych ucha wewnętrznego zmniejsza się, zużywają się 

komórki rzęskowe zewnętrzne, wewnętrzne i może dojść do 

niedosłuchu czuciowo-nerwowego, a w przyszłości do głuchoty 

starczej. 

Głównymi przyczynami niedosłuchu czuciowo – nerwowego, oprócz 

tzw. fizjologicznego starzenia się narządu słuchu, są przebyte 
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choroby bakteryjne i wirusowe, cukrzyca, miażdżyca, leki 

uszkadzające ucho, a także czynniki zewnętrze, np. hałas.  

Jakość naszego słuchu zależy m.in. od skłonności dziedzicznych oraz 

wieku. Wiele jednak zależy od dbałości o higienę słuchu. Długotrwałe 

przebywanie w hałasie uszkadza uszy i prowadzi do głuchoty.  

Ucho ludzkie to organ niezwykle delikatny i skomplikowany 

składający się z trzech części: ucha zewnętrznego, środkowego i 

wewnętrznego. 

 

W uchu wewnętrznym znajdują się komórki czuciowe które 

przetwarzają dźwięk w impulsy nerwowe odbierane następnie przez 

mózg. Komórki czuciowe narażone na bardzo głośny dźwięk mogą 

zostać uszkodzone lub zniszczone. Ponieważ komórki te nie 

regenerują się, następuje trwała utrata słuchu. Dlatego tak ważne 

jest by chronić swój słuch przed hałasem. 

Uznaje się, że 85 decybeli to natężenie dźwięku, które ucho może 

tolerować przez 8 godzin dzienne bez ryzyka uszkodzenia. Wzrost 

natężenia o jedynie 3 decybele podwoi intensywność dźwięku i 

zmniejszy o połowę czas, w którym ucho może znosić to natężenie. 

Przy 88 decybelach czas ten wynosi 4 godziny, a przy 91 decybelach 

już tylko 2 godziny. Ucho jest w stanie wytrzymać hałas na poziomie 

110 decybeli zaledwie przez kilka minut. Dla uzmysłowienia sobie 

niebezpieczeństwa: na koncercie rockowym poziom hałasu może 

wynieść aż 120 decybeli. 

 

Higiena słuchu polega w głównej mierze na unikaniu, nie stwarzaniu 

sytuacji, które mogłyby być szkodliwe dla aparatu słuchu, tj: 

- staramy się ograniczać używanie słuchawek, a już w szczególności 

nie słuchamy przez nie głośno muzyki, 

- staramy się nie przebywać  często ani długo w miejscach gdzie 

panuje hałas, 

- gdy wykonujemy prace, podczas których wydobywa się duży hałas 

np. koszenie trawy zakładamy ochraniacze, zatyczki do uszu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Anatomy_of_the_Human_Ear_pl.svg
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Do trwałego uszkodzenia słuchu może doprowadzić także hałas 

impulsowy o wysokiej częstotliwości, np. w momencie wystrzału 

broni czy petardy. 

 

Uwaga na woskowinę! 

W małżowinie usznej znajdują się gruczoły, które mają za zadanie 

wydzielanie woskowiny. Jest to naturalna substancja powstająca w 

zewnętrznym przewodzie słuchowym. Składa się ona z wydzieliny 

gruczołów woskowinowych, łojowych i potowych, a także 

złuszczonego naskórka, włosów i cząsteczek kurzu. 

Woskowina pełni w uchu bardzo ważne funkcje: oczyszczającą, 

nawilżającą i osłonową. Ta żółta lub brązowawa substancja 

natłuszcza przewód słuchowy zewnętrzny, chroni go przed 

mikrourazami i dostaniem się do niego np. wody. Zbiera także kurz i 

systematycznie dokonuje samooczyszczenia ucha, wydostając się na 

zewnątrz. Jej skład chemiczny chroni przed chorobotwórczymi 

drobnoustrojami. Jednak zaleganie woskowiny jest niewskazane nie 

tylko ze względów estetycznych, lecz także zdrowotnych. Zbyt długie 

utrzymywanie się woskowiny lub jej niewłaściwe usuwanie może 

spowodować nawet upośledzenie słuchu. Jeśli woskowina nie jest 

regularnie usuwana, z czasem twardnieje tworząc tzw. korek 

woskowinowy. Około 15 % pacjentów zgłaszających się na ostre 

dyżury laryngologiczne trafia tam z powodu stanów zapalnych 

wywołanych zaleganiem korka woskowinowego. 

Zaleganie woskowiny 

Zaleganie woskowiny może wynikać z wąskiego lub specyficznie 

ukształtowanego przewodu słuchowego lub z wrodzonej 

predyspozycji do wytwarzania większej niż przeciętnie ilości 

woskowiny. Powodem jej zwiększonego wydzielania może też być 

częste przebywanie w zanieczyszczonym środowisku (mechanizm 

samooczyszczania może wtedy zawodzić) bądź mechaniczne 

drażnienie skóry przewodu słuchowego. Dotyczy to osób noszących 

aparaty słuchowe oraz tych, którzy przez większość dnia noszą 

słuchawki w uszach lub czyszczą uszy patyczkami higienicznymi. 

Grozi to uszkodzeniem delikatnej skóry przewodu, a w konsekwencji 

krwawieniem lub zapaleniem przewodu słuchowego. Stosowanie 

patyczków przynosi na ogół efekt odwrotny od zamierzonego –

 woskowina nie zostaje usunięta, lecz przepchnięta w głąb przewodu 

słuchowego, w pobliże błony bębenkowej. Nawet gdy nie wkładamy 

patyczka zbyt głęboko, możemy uszkodzić delikatną błonę 

bębenkową. 

 

Korki woskowinowe 

Zgromadzona w nadmiarze woskowina tworzy korki woskowinowe, 

które mogą zamykać światło przewodu słuchowego. Zwykle 

występuje to nagle, np. po kąpieli, gdy korek woskowinowy 

pęcznieje lub po czyszczeniu ucha patyczkami higienicznymi, gdy 
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woskowina zostaje zgromadzona w kostnym odcinku przewodu 

słuchowego. 

Objawy zamknięcia światła przewodu słuchowego mogą być 

różnorodne. Zwykle jest to niedosłuch, szum w uchu, uczucie ucisku 

czy rozpierania, a w skrajnych przypadkach ból ucha, głowy oraz 

zawroty głowy. 

Na wrażenie „zatkanego” ucha składają się dwa elementy: nagłe 

pogorszenie słyszenia dźwięków otoczenia i lepsze własnego głosu, 

szczególnie niskich tonów, co czasem opisywane jest jako 

„dudnienie”. Pacjent ma wrażenie, że własny głos słyszy uchem 

zatkanym, podczas gdy dźwięki otoczenia odbiera drugim uchem. 

Gdy woskowina jest wepchnięta w okolice błony bębenkowej, może 

pojawić się ból ucha i zawroty głowy. Zaleganie korka 

woskowinowego może prowadzić do stanów zapalnych skóry 

przewodu słuchowego. Są to dolegliwości na tyle nieprzyjemne, że 

pacjent zgłasza się na ostry dyżur laryngologiczny. 

Najczęściej stosowaną przez specjalistów metodą oczyszczania uszu 

jest ich płukanie wodą o temperaturze ciała przy pomocy żanety –

 specjalnej strzykawki o dużej pojemności. W części przypadków taki 

zabieg nie przynosi jednak efektu. Laryngolog używa wtedy 

metalowego haczyka, pętli lub ssaka. Jeżeli korkowi 

woskowinowemu towarzyszy stan zapalny albo u pacjenta 

stwierdzono w wywiadzie perforację błony bębenkowej, wówczas 

ucha nie wolno płukać wodą. 

Prawidłowa higiena uszu 

Odpowiednia higiena uszu polega na ich regularnym i umiejętnym 

oczyszczaniu z zalegającej woskowiny przy pomocy ciepłej wody i 

łagodnego środka myjącego o naturalnym pH 5,5. Czyścić można 

tylko małżowinę uszną i okolicę ujścia przewodu słuchowego 

zewnętrznego. Najlepiej robić to palcami. Patyczkami można czyścić 

jedynie zakamarki małżowiny i ujście przewodu słuchowego. 

Niedopuszczalne jest wkładanie patyczka głębiej. Kiedy podczas 

kąpieli do ucha dostanie się woda, nie należy usuwać jej ręcznikiem 

ani patyczkiem, tylko poczekać aż sama wypłynie. 

Do usuwania nadmiaru woskowiny – zwłaszcza jeśli ma się skłonność 

do powstawania korka woskowinowego – zalecane są specjalne 
preparaty dostępne w aptekach. Stosuje się je raz lub dwa razy w 

tygodniu, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w ulotce. 

W przypadku podejrzenia zatkania przewodu słuchowego przez 

korek woskowinowy, należy jak najszybciej zgłosić się do 

laryngologa. 

 

Podstawowe zasady higieny ucha i słuchu:  

 odpowiednia higiena - nie czyścic uszu patyczkami, 

 pełne wyleczenie infekcji wirusowych i bakteryjnych, 

 noszenie nauszników i osłon dźwiękoszczelnych w warunkach 

szkodliwych, 
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 nie słuchanie głośnej muzyki, 

 unikanie dźwięków o wysokiej częstotliwości np. huk petard, 

start odrzutowców, wybuchy i inne. 

 

Jak w prosty sposób orientacyjnie określić stan słuchu? 

Słuch jest: 

 

-4 metrów,  

  
 osoba, która coś do ciebie mówi, musi 

nachylić się blisko do twojego ucha. 

 

 

                                                                                                     
Opracowanie 

mgr Dorota Szufrajda 

 

 

 

Rola rehabilitacji ruchowej we wspomaganiu 

rozwoju dzieci 

 

Rehabilitacja ruchowa, czyli leczenie ruchem jest zadaniem 

trudnym i odpowiedzialnym. Ćwiczenia zalecane uczniom muszą być   

bowiem indywidualnie dobierane, dawkowane i poprawnie 

wykonywane. Indywidualny program usprawniania ruchowego 

powstaje po dokładnym zbadaniu dziecka przez lekarza rehabilitacji, 

który decyduje o tym, jakie są wskazania i przeciwwskazania 

dotyczące określonego rodzaju ćwiczeń. 

Sala rehabilitacji w naszym Ośrodku, oprócz podstawowego 

sprzętu do ćwiczeń takiego jak drabinki, piłki, wałki rehabilitacyjne 

itp., posiada także bardzo bogato wyposażony kącik do zabiegów z 

zakresu hydroterapii. Jest to wanna do nauki chodu, wanna do 

masażu perełkowego oraz wanny do masażu wirowego kończyn 

górnych i dolnych. 

Zajęcia prowadzą fizjoterapeuci: Eugeniusz Kłos i Martyna Hackert. 

 

Stosowane metody terapeutyczne: 

1. Elementy metody Vojty 

2. Elementy metody Bobathów 

3. Metoda Peto – głównym celem systemu Kierowanego 

Nauczania jest rozwój motywacji u dziecka 

niepełnosprawnego do podejmowania samodzielnych działań 

rozwijających dużą motorykę, samoobsługę i 

przygotowujących go do funkcjonowania w środowisku 
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szkolnym. Zajęcia prowadzone w tym systemie mają na celu 

wyrównanie poziomu grupy pod względem sprawnościowym, 

umożliwiającym wzrost efektywności zajęć. Wyposażenie 

pomieszczeń w specjalny, funkcjonalny sprzęt znacznie 

ułatwia osiąganie postępu w zakresie przyjmowania pozycji, 

przemieszczania się i w zakresie doskonalenia chwytu 

(przeszczebelkowate stoły, drabinki na płozach, skrzynki, 

podstawki małe i duże, poręcze do chodzenia). 

 

4. Ćwiczenia fizyczne usprawniające – mają one bardzo istotny 

wpływ na prawidłowy przebieg całego procesu rehabilitacji 

dziecka. Poprzez bardzo częste czynne i bierne ćwiczenia 

dziecko utrzymuje ruchomość stawów, sprawność mięśni i 

elastyczność ścięgien. Ćwiczenia te zapobiegają powstawaniu 

przykurczy i utrzymują prawidłowe funkcjonowanie układu 

mięśniowo – szkieletowego dziecka. 

 

5. Masaże – poprzez stosowanie masażu dostarczamy wrażeń 

czuciowych, których dziecko ma niedosyt z różnych 

powodów, np. z powodu ograniczonej możliwości poruszania 

się. Masażem rozluźniającym normalizujemy także napięcie 

mięśniowe. Masażem obejmujemy często całe ciało dziecka – 

stosujemy również masaż twarzy ze szczególnym 

uwzględnieniem okolicy ust; można także wykonać 

usprawniający masaż jamy ustnej. 

 

6. Kinezjoterapia – metoda ta polega na pionizowaniu dziecka, 

celem kształtowania właściwej postawy ciała. Dla lepszego 

uzyskania rezultatu stosuje się tu aparaty pionizacyjne. 

 

7. Kąpiele wodne – basen – stymulujemy w ten sposób rozwój 

psychoruchowy dziecka. Kąpiele rozwijają układ mięśniowo – 

szkieletowy i ułatwiają wykonanie niektórych ćwiczeń 

ruchowych. Kąpiele powinny mieć zdecydowanie charakter 

zabawy i formy rekreacji dla dziecka. Ciepłe, działają 

rozluźniająco na układ mięśniowy, relaksują. Stosowane w 

godzinach wieczornych, ułatwiają zasypianie. Środowisko 

wodne stwarza szczególnie dobre warunki zarówno dla dzieci 

ze wzmożonym napięciem mięśniowym jak i obniżonym, 

musimy tylko wtedy odpowiednio dopasować temperaturę 

wody do jednostki chorobowej. 

8. Hydromasaż – wykonywany metodą indywidualną, polega na 

masowaniu ciała strumieniem wody, kierowanym pod 

odpowiednim ciśnieniem. Daje to możliwość masowania tych 

części ciała i mięśni, które najbardziej tego wymagają. 

Delikatny hydromasaż rozluźnia napięcie mięśniowe, 

mocniejszy ujędrnia skórę i mięśnie, poprawia krążenie krwi, 

ruchomość stawów oraz rozluźnia ścięgna. 

Ze względu na konieczność ścisłego nadzoru i zapewnienia 

bezpieczeństwa, zabiegi wodne wykonywane są najczęściej 

indywidualnie. 
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9. Kąpiele perełkowe – są to kąpiele, które poza działaniem 

masującym, rozluźniającym ciało są także terapią ozonową 

(Oɜ). Korzystnie wpływają na poprawę funkcjonowania 

układu nerwowego, krążenia, a także ruchu. Wpływają kojąco 

na stres, napięcia i nerwobóle. Zmniejszają napięcia mięśni, 

łagodzą bóle kręgosłupa, poprawiają ruchomość stawów. W 

trakcie takich kąpieli dotleniana jest także skóra, następuje 

rozszerzenie naczyń krwionośnych, a aktywny tlen łatwiej 

łączy się z hemoglobiną – wpływa to korzystnie na pracę 

układu krwionośnego. Taki zabieg pobudza reakcje na 

poziomie komórkowym, poprawia metabolizm i reakcje 

elektrochemiczne organizmu. 

 

10.  Suchy basen – pozwala na swobodne wykonywanie ćwiczeń 

ruchowych przez dziecko. Jest to dobre miejsce do 

wykonywania ćwiczeń pełzania i obracania dla dzieci z 

mózgowym porażeniem dziecięcym. Dziecko ma możliwość 

wykonania swobodnie ruchów analogicznych do ruchów 

pływania. Suchy basen stymuluje koordynację przestrzenną, 

rozwój ruchowy i sensoryczny. 

 

Opracowanie 

mgr Eugeniusz Kłos 

mgr Martyna Hackert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


