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'' Wybrane narzędzia do programu 

przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju'' uważam, że jest to 

doskonale opracowana propozycja edukacyjna 

merytorycznym służąca jako zarys wiedzy w zakresie pedagogiki przedszkolnej.

Diagnoza postawiona w pracy nauczyciela, terapeuty stanowi podstawę pracy w 

odpowiednim doborze zabaw, które są doskonałą formą spędzenia czasu z 

dziećmi.  

Dzieci na ogół lubią ciekawe, rozwijające zabawy, które wywołują uśmiech na ich 

twarzach, ale przy okazji zwracają uwagę na zachowania swoich rówieśników. 

Autorki przedstawiły różne formy zabaw, wyjaśniły dokładnie ćwiczenia 

zamieszczone na podstawie 4 obszarów diagnostycznych: poziom zmysłowy, 

poziom poznawczy, poziom odkrywczo

symboliczny. 
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'' Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku 

przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju'' uważam, że jest to 

doskonale opracowana propozycja edukacyjna pod względem praktycznym, jak i 

merytorycznym służąca jako zarys wiedzy w zakresie pedagogiki przedszkolnej.

Diagnoza postawiona w pracy nauczyciela, terapeuty stanowi podstawę pracy w 

odpowiednim doborze zabaw, które są doskonałą formą spędzenia czasu z 

Dzieci na ogół lubią ciekawe, rozwijające zabawy, które wywołują uśmiech na ich 

twarzach, ale przy okazji zwracają uwagę na zachowania swoich rówieśników. 

Autorki przedstawiły różne formy zabaw, wyjaśniły dokładnie ćwiczenia 

tawie 4 obszarów diagnostycznych: poziom zmysłowy, 

poziom poznawczy, poziom odkrywczo- badawczy, poziom abstrakcyjno
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dzieci w wieku 

przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju'' uważam, że jest to 

pod względem praktycznym, jak i 

merytorycznym służąca jako zarys wiedzy w zakresie pedagogiki przedszkolnej.  

Diagnoza postawiona w pracy nauczyciela, terapeuty stanowi podstawę pracy w 

odpowiednim doborze zabaw, które są doskonałą formą spędzenia czasu z 

Dzieci na ogół lubią ciekawe, rozwijające zabawy, które wywołują uśmiech na ich 

twarzach, ale przy okazji zwracają uwagę na zachowania swoich rówieśników.  

Autorki przedstawiły różne formy zabaw, wyjaśniły dokładnie ćwiczenia 

tawie 4 obszarów diagnostycznych: poziom zmysłowy, 

badawczy, poziom abstrakcyjno- 



Moją szczególną uwagę zwróciły kwestionariusze obserwacyjne rozwoju dziecka, 

w których to nauczyciel bądź rodzic może sam spróbować wypełnić.  

Rodzice są najlepszymi obserwatorami dzieci, posiadających deficyty, lecz nie 

zawsze kierują się odpowiednimi sposobami wychowawczymi. 

Zaproponowane przez autorki zabawy posłużą jako walor udoskonalający 

przeszkody, którą są do pokonania w stałej pracy z dziećmi wymagającymi nad 

nimi kontroli oraz stawiania nowych diagnoz.  

To książka, która pomoże zrozumieć wielu osobom, że dzieci z problemem 

deficytowym i zaburzeniami rozwoju są wspaniałe, a praca z nimi przynosi 

owocne rezultaty, w momencie, kiedy poświęcamy czas i chęci do wspólnego 

ćwiczenia wraz z dzieckiem obserwując go podczas zabawy.  

Oficynie Wydawniczej ''Impuls ''dziękuje za podarowany mi egzemplarz książki.  

Polecam przeczytać tę książkę wszystkim Czytelnikom, a zwłaszcza 

nauczycielom, terapeutom, rodzicom. 


