
 

 
  

 
 

 

 
WCZESNE WSPOMAGANIE 

ROZWOJU DZIECKA: 
 
 

 gwarantuje szybsze i jakościowo lepsze postępy             
w rozwoju  -  im wcześniej jest wprowadzona 
interwencja specjalistyczna, tym  lepsze są 
rokowania i efekty 

 
 daje możliwość zahamowania lub ograniczenia 

rozwojowych zaburzeń 
 
 wspiera wprowadzanie do codziennego życia 

prawidłowych umiejętności, zachowań                 
i nawyków 

 
 pozwala rodzicom, na bieżąco, uzyskiwać 

informacje  o sposobach pracy z dzieckiem       
w domu oraz otrzymywać wsparcie w trudach 
wychowywania niepełnosprawnego dziecka 

 
 

 

 
CO POWINNO ZANIEPOKOIĆ 

W ROZWOJU DZIECKA? 
 

 brak rozwoju mowy w drugim roku życia 

 brak adekwatnej reakcji na proste polecenia   

 słowne  

 brak dzielenia się z rodzicami tym, co je 
zainteresowało, nie poszukiwanie pocieszenia 

u rodziców, unikanie patrzenia na drugą osobę 

 brak naśladowania prostych czynności,  

 brak umiejętności bawienia się zabawkami 

zgodnie z ich przeznaczeniem  

 nadmierna niechęć do zmian (np. uporczywa 

zabawa jedną zabawką, wymuszanie spacerów 
tą samą trasą, przesadne przywiązanie do 
stałości w ułożeniu zabawek) 

 nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe 
(np. przeszkadzające metki, faktura ubrania,  

niechęć do obcinania paznokci  i mycia głowy) 
lub mniejsza reakcja na ból (np. sprawianie 

wrażenia, jakby dziecko nie odczuwało bólu, 
gdy się zrani lub uderzy) 

 nieprawidłowa reakcja na dźwięki otoczenia 

(np. zatykanie uszu, brak reakcji na intensywne 
dźwięki) 

 problemy z jedzeniem, jedzenie tylko kilku 

wybranych potraw, niechęć do próbowania 
nowych smaków, sięganie po produkty 
niejadalne 

 trudności ze snem, niespokojny sen, zbyt mała 

lub zbyt duża ilość snu, trudności z zasypianiem 

 nadpobudliwość, nadruchliwość, słaba 

koncentracja, szybkie nudzenie się jedną 
aktywnością, drażliwość, zbyt duża potrzeba 
bycia w ruchu  

 bierność, brak ciekawości,  małe 

zainteresowanie otoczeniem, męczliwość, 
apatia 

 niezgrabność ruchowa, poziom 
samodzielności nieadekwatny do wieku 
dziecka, wolne uczenie się lub unikanie nowych 

aktywności ruchowych 

 
 
   

Specjalistyczna Poradnia 
Wczesnej Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Krakowie  

 
publiczna oświatowa poradnia 

dokonująca bezpłatnych konsultacji rozwoju 
dziecka do 6 roku życia 

 
31-559 Kraków, ul. Półkole 11 

tel. 12 412 15 66 
czynna 

od poniedziałku do piątku 
         w godzinach od 8:00 do 18:00 

 
e – mail: owpp@poczta.onet.pl 

www.owpp.pl 
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POZBAWIENIE DZIECKA 

SPECJALISTYCZNEJ POMOCY 
MOŻE POWODOWAĆ: 

 
 wolniejszy lub nieharmonijny rozwój 
intelektualny 
 trudne zachowania 
 trudności w rozwoju emocjonalnym, słabą 
motywację do pracy i koncentrację uwagi 
 niechęć otoczenia i rodziny, negatywną ocenę 
kierowaną pod adresem rodziców, oskarżanie ich          
o nieporadność. 
Upływ czasu działa na niekorzyść dziecka i jego 
rodziny. Mózg dziecka staje się coraz mniej 
plastyczny. Utrwalają się zachowania niepożądane      
a dziecko tworzy własne strategie radzenia sobie ze 
swoimi ograniczeniami. 

 
NIE POZWÓL  

UŚPIĆ SWOJEJ CZUJNOŚCI 
 

NIE CZEKAJ,  
 AŻ „DZIECKO Z TEGO WYROŚNIE” 

 

 

 
 

DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI 
MAJĄ SWÓJ POTENCJAŁ 

– NALEŻY GO PO PROSTU ROZWIJAĆ! 
 

 

 

 
 

 
ZAUFAJ SPECJALISTOM 

NIE WIERZ W MITY 
 
To nieprawda, że brak mowy u 3-letniego dziecka jest 

normą (nawet jeżeli jest chłopcem ☺). 

 
Nie można tłumaczyć poważnych opóźnień 
rozwojowych indywidualnym tempem rozwoju. 
 
Obecność mowy i chęć nawiązywania kontaktu 
fizycznego z rodzicem, nie wyklucza jednoznacznie 
zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
 

 
 

 

 
Wszystkie objawy, które mogą wskazywać na 

trudności w rozwoju stanowią podstawę do 
konsultacji specjalistycznej: 

 
psychologicznej 
pedagogicznej 
logopedycznej 

fizjoterapeutycznej 
 

Rodzice, zamieszkujący na terenie Krakowa, 
mogą dokonać bezpłatnych konsultacji i uzyskać 
wstępną informację na temat przebiegu rozwoju 
swojego dziecka oraz możliwości objęcia opieką 
diagnostyczno-terapeutyczną  w ramach: 
 

 zajęć terapeutycznych prowadzonych  dla dzieci   
z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem 

 realizacji „Opinii  o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka” w przypadku 
niepełnosprawności dziecka wynikającej z:  
- wad rozwojowych, zaburzeń metabolicznych        
i  genetycznych np. autyzmu, upośledzenia 
umysłowego, afazji lub niepełnosprawności 
ruchowej 
- uszkodzeń narządów zmysłu: wady wzroku, wady 
słuchu 

 

   

 


