
WCZESNE 
WSPOMAGANIE 

ROZWOJU DZIECI





Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to interdyscyplinarne 

podejście, umożliwiające objęcie specjalistyczną opieką 

dziecka i jego rodziny.

Co należy rozumieć pod pojęciem: 

wczesne wspomaganie rozwoju 

dziecka (WWRD)?

T
O

kompleksowe

intensywne

wielospecjalistyczne

działania mające na celu 

pobudzanie i stymulowanie 

psychoruchowego

i społecznego rozwoju dziecka 

od chwili wykrycia pierwszych 

sygnałów nieprawidłowego  

funkcjonowania do podjęcia 

nauki w szkole.



Wspomaganie dziecka w jego rozwoju to 

organizowanie procesu uczenia się           

i czuwanie nad jego przebiegiem. Polega 

to na organizowaniu kształcących sytuacji 

– zabaw, zadań do wykonywania i ćwiczeń 

– w których dziecko może gromadzić 

wartościowe doświadczenia.



CELEM WCZESNEGO 

WSPOMAGANIA ROZWOJU 

DZIECKA JEST:

Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, 

poznawczego, emocjonalnego                     

i społecznego rozwoju dziecka od chwili 

wykrycia u niego niepełnosprawności do 

czasu podjęcia nauki w szkole.



dla kogo?

WWRD organizowane jest dla 

dziecka                                   

z niepełnosprawnością

posiadającego opinię

o potrzebie tego wspomagania, 

wydaną przez publiczną lub 

niepubliczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną; 



WWRD może być organizowane w: 

przedszkolu i innych formach wychowania 

przedszkolnego, w szkole podstawowej, 

w tym specjalnej; oraz w publicznej 

i niepublicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, specjalistycznej a także 

w domu rodzinnym dziecka (w szczególności    

z dzieckiem, które nie ukończyło 3 r.ż.) 

Miejsce prowadzenia WWRD wskazuje 

dyrektor w porozumieniu z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) dziecka; 

gdzie?



kto prowadzi?

dyrektor odpowiednio 

przedszkola, szkoły, ośrodka, 

poradni powołuje zespół 

wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka prowadzący 

pracę bezpośrednio z dzieckiem 

i jego rodziną;



Światowa Organizacja Zdrowia WHO wprowadza 

następujące pojęcia niepełnosprawności, 
uwzględniając stan zdrowia człowieka:

Niesprawność - każda utrata sprawności lub 

nieprawidłowość w budowie czy funkcjonowaniu 

organizmu pod względem psychicznym, 

psychofizycznym lub anatomicznym; 

Niepełnosprawność - każde ograniczenie bądź 

niemożność (wynikająca z niesprawności) 

prowadzenia aktywnego życia w sposób lub 

w zakresie uznawanym za typowe dla człowieka; 



Podstawowym założeniem wczesnego

wspomagania jest traktowanie rozwoju

dziecka jako integralnego i całościowego

procesu, warunkowanego przez czynniki

genetyczne i środowiskowe, którego bazą

jest aktywność, rozumiana jako skłonność

wrodzona, warunkująca wszelkie

zachowania. Aktywność umożliwia uczenie

się - warunek ciągłego rozwoju człowieka.



INRORMACYJNĄ

informuje o przebiegu 

rozwoju dziecka,              

o możliwościach 

wspierania rozwoju,           

o formach pomocy 

rodzinie; 

Wczesne wspomaganie może pełnić 

następujące funkcje:

DIAGNOSTYCZNĄ

rozpoznanie kliniczne, 

określenie poziomu 

funkcjonowania dziecka; 

STYMULACYJNĄ
terapeutyczną, 

prowadzenie 

wieloprofilowego 

usprawniania dziecka 

z zaburzeniami rozwoju. 



WWRD to także przygotowanie 

rodziców do postępowania z dzieckiem 

w sposób zgodny z zapisami 

indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania dziecka, a także 

kształtowanie pozytywnych relacji 

między rodzicem a specjalistą 

uczestniczącym we wspomaganiu.



GŁÓWNE ZASADY WCZESNEGO WSPOMAGANIA 

TO:

jak najwcześniej dokonać 
diagnozy zaburzeń

i zaproponować działania 
wspomagające jego rozwój

włączyć w proces 
rehabilitacji i rewalidacji 

rodziców



Zakres wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka 

może dotyczyć:

 rozwoju motorycznego, 

 stymulacji polisensorycznej,

 rozwoju mowy i języka,

 orientacji i poruszania się w przestrzeni,

 usprawniania widzenia, słuchu,

 umiejętności samoobsługi i funkcjonowania                
w środowisku,

 komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacji   
z innymi.



zmniejsza ryzyko opóźnień 

rozwojowych;

 spełnia funkcję 

terapeutyczną; 

 zmniejsza skutki uboczne 

niepełnosprawności ciążącej 

na dziecku; 

 dostarcza informacji 

z zakresu diagnozy, przyczyn 

zaburzeń, prognoz, wiedzy 

na temat normalnego 

rozwoju dziecka i jego 

stymulacji; 

 umożliwia całej 

rodzinie 

przystosowanie się do 

nowej sytuacji 

związanej z obecnością 

i postępowaniem 

wobec dziecka            

z niepełnosprawnością; 

 pomaga rodzicom 

ze wsparciem 

psychologiczno-

pedagogicznym 

lepiej funkcjonować 

na wielu poziomach.



Jeśli rodzic zauważy niepokojące symptomy 
w rozwoju dziecka

NIE POWINIEN ICH LEKCEWAŻYĆ !!!

ale o swoich obawach powiedzieć lekarzowi 
rodzinnemu lub pielęgniarce środowiskowej.

Wczesne rozpoznanie problemów rozwoju 
dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką 

daje szansę zminimalizowania trudności 
rozwojowych lub ich całkowitego 

wyeliminowania.



Co powinno zaniepokoić rodziców  niemowlęcia? (w 1. roku 

życia dziecka

prężenie się, napinanie; 

brak kontaktu wzrokowego; 

słaba reakcja na bodźce płynące z otoczenia (np. brak 

reakcji na głosy bliskich osób, brak reakcji na światło); 

głowa ciągle zwrócona w jedną stronę; 

problemy z karmieniem (np. dziecko bardzo słabo ssie, 

krztusi się); 

stały płacz, krzyk; 

asymetryczne ułożenia tułowia i kończyn; 

nietrzymanie głowy; 

nadmierna wiotkość kończyn; 



słabiej wyrażone ruchy spontaniczne kończyn 

lub ich nieprawidłowe ułożenia; 

nadmierny spokój (dziecko wydaje się 

„leniwe”); 

potrzeba częstego bujania; 

brak umiejętności siadania lub chodzenia we 

właściwym czasie; 

brak rozumienia prostych poleceń; 

brak wyciągania rączek do zabawek (dziecko 

nie chwyta); 

nieumiejętność wypowiadania pojedynczych 

słów. 



Co powinno zaniepokoić rodziców małego dziecka? 

(powyżej 1. roku życia) 

* brak reakcji na własne imię; 

* nadwrażliwość lub niedostateczna wrażliwość na dźwięki czy 

dotyk; 

* nieumiejętność wypowiadania prostych słów, krótkich zdań;

*wyraźne unikanie kontaktu z osobami bliskimi, w tym kontaktu 

wzrokowego; 

* problemy z koncentracją uwagi (dziecko nie skupia się na żadnej 

czynności); 

* brak umiejętności chodzenia; 

* jedzenie wyłącznie wybranych potraw (np. tylko z ziemniaków); 

* trudności w kontaktach z rówieśnikami. 



Poradnia psychologiczno – pedagogiczna jest instytucją 

oświatową, w której dzieci i rodzice mogą otrzymać pomoc 

psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną.

Poradnie wydają orzeczenia (w sprawach kształcenia 

specjalnego, potrzeb indywidualnego nauczania i potrzeb 

zajęć rewalidacyjno – wychowawczych)  oraz opinie             

(w sprawach wczesnego wspomagania rozwoju oraz 

dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających                

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia).



Rodzice stają się pierwszymi i najważniejszymi 

terapeutami swoich dzieci. Przynajmniej 

w początkowym okresie rozwoju dziecka nikt ich nie 

zastąpi, ale też nie mogą zapomnieć, że są po pierwsze 

rodzicami. Muszą więc zachować równowagę: powinni 

uczyć, ale przede wszystkim – kochać.



BRAK WCZESNEGO ODDZIAŁYWANIA może opóźnić, utrudnić, lub 

nawet uniemożliwić rozwój dziecka. Zbyt późne podjęcie działań 

naprawczych często prowadzi do powstawania i utrwalania 

nieprawidłowych wzorców zachowań, które w późniejszym okresie jest 

ciężko wyeliminować i które ważą na funkcjonowaniu w środowisku. 

Kompleksowość oddziaływań na dziecko (współpraca lekarzy, 

psychologów, pedagogów specjalnych, rehabilitantów, logopedów) 

zmierza w kierunku przygotowania dziecka do przyswajania wiedzy 

o otoczeniu a następnie obejmuje edukację dziecka. Wczesna 

Interwencja w założeniu kładzie duży nacisk na kształtowanie 

właściwych, obustronnych relacji między rodzicami a profesjonalistami. 



Głównym celem, do którego dążymy, jest niezależność 

dziecka – ucznia od innych, zdolność do samorealizacji, 

umiejętność bycia odpowiedzialnym, dawania sobie rady     

w życiu. Rozwój osoby z niepełnosprawnością to „droga 

z nią przez życie“. 

Dlatego rodzic i nauczyciel – drogę tę  muszą pokonać 

razem!!!



Model współpracy profesjonalistów i rodziców, do jakiego powinno się dążyć.

 nie szukają cudownych środków, 

które "uleczą chorobę";
 cieszą się z małych sukcesów           

i rozwoju "krok po kroku";

 doskonalić swe oddziaływania 

wychowawcze we współpracy ze 

specjalistami;

 mają zaufanie do opiekującego się 

ich dziećmi zespołu, wypełniają 

zalecenia i informują o stopniu 

skuteczności porady, dostarczając  

w ten sposób satysfakcji zawodowej 

specjalistom;

 starają się nawiązać dobry kontakt  

z dzieckiem,

 wytrwale dążą do uzyskania 

konkretnych porad i wyjaśnienia 

trapiących ich wątpliwości oraz 

stałego ulepszania własnego 

postępowania z dzieckiem;



Wspieranie rozwoju, to ciągłe poszukiwanie nowych, 

skutecznych sposobów. 

Nie ma cudownych metod! 

Nie ma gotowych rozwiązań!

Cała praca terapeutyczna to proces dążenia 

do zrozumienia dziecka/ucznia z niepełnosprawnością: 

odkrywanie tego, co potrafi, jego mocnych stron, ale 

także wychodzenie naprzeciw zjawiskom, które 

się ujawniają – możliwościom, czyli temu, co zrobi ono 

lub osiągnie po otrzymaniu odpowiedniego wsparcia.



Pamiętajmy, że musimy zrobić wszystko, 

by zapewnić naszemu dziecku jak najlepszy 

start w szkole i w życiu. Najcenniejsze 

co możemy mu ofiarować – to swój czas. 

Kiedy dorośnie, nie będzie już nas tak 

bardzo potrzebować.



Zróbmy wszystko, by nasze dziecko miało 
szansę na prawidłowy rozwój:

• miejmy czas na rozmowę z naszym dzieckiem;

• na przeczytanie bajki na dobranoc;

• na wspólne rysowanie, wycinanie, malowanie, pisanie 

(pozwólmy dziecku się wybrudzić), nie dopuszczajmy do 

sytuacji w której nasze dziecko dopiero w przedszkolu 

dostaje do ręki nożyczki, farby czy kredki!!!

• na naukę doświadczania samodzielności w różnych 

aspektach - od wycierania nosa czy pupy, przez 

posługiwanie się sztućcami, ubieranie się i rozbieranie   

(im prościej tym lepiej);

• nie bądźmy nadopiekuńczy – nie wyręczajmy dziecka, 

a uczmy samodzielności by umiało sobie poradzić w szkole 

i w życiu. Zachęcajmy do coraz większej samodzielności. 

Pomóżmy mu dorośleć. 

• nauczmy dziecko mówić o swoich potrzebach, 

problemach, prośbach.



Zabawa jest dla dziecka tym, czym praca dla 

dorosłych. No może poza płacą                     

i obowiązkowością. Niemniej zabawa to dla

malucha główna aktywność. Już noworodki 

przejawiają zainteresowanie, oczywiście 

jeszcze w ograniczonym zakresie. Dobrze 

jest wiedzieć, jakie zabawy zaproponować 

dzieciom na danym etapie rozwoju. Dzięki 

temu nie tylko spędzimy miło czas, ale też 

będziemy stymulować określone funkcje.



Zabawę rozpoczynamy już z NOWORODKIEM.

―takie maleństwo widzi jeszcze niewyraźne, ale najbardziej 

atrakcyjne są dla niego kontrastujące barwy, zwłaszcza czarna       

i biała (wystarczy jednak umieścić w polu widzenia noworodka 

białą kartkę z narysowanymi czarnymi liniami);

― starszym maluszkom możemy zaproponować więcej atrakcji np. 

mata edukacyjna, karuzela montowana do łóżeczka;

―w pierwszym roku życia wprowadzamy grzechotki i materiałowe 

książeczki (odporne na wielokrotne wkładanie do buzi), podajemy 

miękką piłeczkę, zazwyczaj z dzwoneczkiem w środku. Dziecko, 

które już siedzi, stwarza warunki do przeglądania książeczek         

i przekładania przedmiotów. Sporą atrakcją jest wkładanie            

i wyjmowanie przedmiotów, na przykład klocków, z pojemników.



Większość zabaw ma dużą wartość

edukacyjną i rozwojową, a nie wymaga 

specjalnych nakładów finansowych. 

Dziecko może bawiąc się uczyć tylko 

poprzez bliski kontakt i rozmowę 

z dorosłym.



W drugim roku życia możemy bawić się z dzieckiem:

Czytając bajki;
Oglądając obrazki i nazywając je,   

z maluchem powinniśmy dużo 

rozmawiać;

Drugi rok życia to również czas intensywnego rozwoju 

ruchowego, Dziecko nie tylko pewnie chodzi, ale też biega,

więc to dobry czas na zabawę piłką, , delikatnie rzucamy, 

zachęcamy do odrzucania

Szkrab równie chętnie przystąpi już do prac 

plastycznych ( zabawy z farbami, z masą solną, z wodą, 

zabawy z piaskiem i  surowcami wtórnymi. 

To również idealny czas na budowanie z klocków

Nie zapominajmy również o usprawnianiu narządu 

słuchu, poprzez zabawy z instrumentami



W trzecim roku życia można zauważyć coraz większą 

samodzielność i działanie według zamierzeń. 

Propozycje wspólnych zabaw dla dziecka 
trzyletniego:

● nawlekanie koralików (np. korali dla lalki);

● zabawy tematyczne, jak zabawa „w sklep” czy    
„w doktora”, a najlepszymi towarzyszami zabaw są 
zwykle rówieśnicy.

● budowanie z klocków;

● kontynuacja prac plastycznych;

● nie zapominajmy o układaniu puzzli czy o grach 
planszowych;

● wspólne śpiewanie i tańczenie;



Obok tradycyjnych urządzeń, takich jak telewizor czy 

komputer, coraz większą popularnością cieszą się w ostatnim 

czasie urządzenia mobilne: smartfony i tablety.

Pomimo iż odpowiednio dobrane treści internetowe 

mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój dzieci, to zbyt 

wczesne i intensywne korzystanie z urządzeń elektronicznych 

może być dla nich szkodliwe.

Ani telewizja, ani komputery nie zastąpią dziecku 

kontaktów z opiekunami czy innymi dziećmi, wspólnej 

zabawy, wspólnego czytania książek i innych 

doświadczeń, dzięki którym dzieci uczą się otaczającego 

je świata.





Pamiętaj:

Dla dziecka w wieku przedszkolnym aktywności online 

powinny być jedynie dodatkiem do atrakcyjnych form 

spędzania czasu bez udziału urządzeń elektronicznych.

Opiekunowie powinni ustalić między sobą zasady korzystania 

dziecka z urządzeń mobilnych i z konsekwencją 

je egzekwować.

Jeżeli sytuacja wymyka się spod kontroli, warto 

szukać pomocy u psychologa dziecięcego i dowiedzieć się 

jak stawiać dziecku granice, jak towarzyszyć dziecku

w emocjach, oraz jak spędzać z nim aktywnie czas.



Słowa Marii Konopnickiej, które bardzo trafnie 

obrazują ideę wspólnych działań: 

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, 

dlatego aby się wznieść, musimy trzymać 

się razem”.

Oczywiście należy robić tyle, ile jest możliwe, 

bo wszystko, co zainwestujemy w rozwój 

w początkowym okresie życia dziecka, będzie 

procentowało w przyszłości. 



DZIĘKUJĘ 

ZA 

UWAGĘ!!!


