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Jeśli jesteś Rodzicem dziecka w wieku  od 0 do lat 7 koniecznie przeczytaj! 

Jeśli w rozwoju Twojego dziecka zauważyłeś niepokojące objawy, problemy ze słyszeniem, 

widzeniem, nawiązywaniem relacji, poruszaniem się, komunikowaniem się, z czynnościami 

samoobsługowymi, takimi jak: ubieranie, jedzenie, toaleta, koniecznie przeczytaj. 

Jeśli Twoje dziecko urodziło się przedwcześnie, z niską wagą urodzeniową, niskim wynikiem 

w skali Apgar (0-4 punktów),  jego życie było poważnie  zagrożone, ciężko chorowało, 

urodziło się z widocznymi lub ukrytymi wadami, jego rozwój psychoruchowy w pierwszym 

roku życia przebiega z opóźnieniem (siadanie, raczkowanie, chodzenie), nabyło 

niepełnosprawności w trakcie porodu lub na skutek różnych wypadków koniecznie 

przeczytaj. 

Jeśli Twoje dziecko nie toleruje głośnych dźwięków, nie reaguje, gdy zostanie dotknięte, gdy 

się uderzy, jeśli jest nadmiernie statyczne, spokojne, zbyt ostrożne, unika zajęć grupowych,  

przesadnie naciska na podłoże rysując lub malując, musi być ciągle w ruchu, ciągle buja się 

na krześle, ma trudności z nauczeniem się nowych czynności ruchowych, np. z jazdą                         

na rowerze, pływaniem, łapaniem piłki… koniecznie przeczytaj. 

Jeśli posługuje się  ubogim słownictwem, nieprawidłowo buduje swoje wypowiedzi, 

zniekształca wyrazy, głoski, nagle zaczyna się jąkać koniecznie przeczytaj. 

 

Drogi Rodzicu, przeczytaj cykl  artykułów poświęconych rozwojowi dziecka w wieku od 0       

do 7 lat.  Autorami są nauczyciele, specjaliści pracujący na co dzień  na rzecz dzieci, które 

potrzebują wielospecjalistycznej pomocy. 

 

Jeśli chcesz zapewnić Twojemu  dziecku szczęśliwe i pełne radości  życie, poprawić jego 

ogólny  stan zdrowia, pomóc w pełnym wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego 

skorzystaj z oferty bezpłatnych specjalistycznych zajęć w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka. 

 



Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka? 

Wczesne wspomaganie rozwoju to zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na 

dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. 

Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka. 

Na czym polega wczesne wspomaganie ? 

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego 

rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. 

Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez 

specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: sferę komunikacji, mowy i 

języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd. 

Kto i na jakich zasadach może być objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju ? 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia 

pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w 

szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka. 

Jakie dokumenty musi zdobyć rodzic, by jego dziecko mogło zostać objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju? 

Procedura  została opisana szczegółowo tutaj: 

http://www.oswiata.tychy.pl/pomoc-dla-dzieci-z-dysfunkcjami-rozwojowymi/wczesne-

wspomaganie-rozwoju-dzieci.html 

Warto podkreślić, że chociaż wspomaganie rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością 

stanowi wyzwanie dla jego bliskich i specjalistów pomagających rodzinie, to jednak może 

być źródłem ogromnej satysfakcji dla wszystkich osób w to zaangażowanych, a przede 

wszystkim dawać dziecku radość z poznawania świata, nabywania nowych umiejętności                     

i uczestniczenia w życiu społecznym na miarę swoich możliwości. 
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