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Od Autorki

Ile dzieci – tyle historii. Niektóre z nich bywają trudne, skomplikowane, a my 
– nauczyciele i rodzice – nie zawsze wiemy, jak reagować. W jaki sposób wesprzeć 
dziecko? Kiedy wystarczą nasze działania, a kiedy zwrócić się z prośbą o pomoc 
do specjalisty? 

Publikacja ta została zainspirowana potrzebami zgłaszanymi przez nauczy-
cieli oraz rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Powstała w odpowiedzi na ich 
pytania i wątpliwości formułowane w listach, czy  podczas codziennych rozmów. 
Jej tematyka odnosi się do trudnych sytuacji, z którymi nauczycielom i rodzicom 
przedszkolaków przychodzi się mierzyć – do kłopotów dzieci, które manifestują 
się określonymi zachowaniami. Książka ta podpowiada, jak rozumieć te zachowa-
nia, w jaki sposób na nie reagować i jak wspierać dziecko; jak, będąc nauczycielem, 
rozmawiać z rodzicami i nawiązywać z nimi współpracę; w jakich sytuacjach inter-
wencja na poziomie przedszkola i środowiska domowego będzie wystarczająca, 
a kiedy konieczne może się okazać wsparcie specjalisty: psychologa, logopedy, 
lekarza, opiekuna socjalnego, konkretnej instytucji administracyjnej.

Każdy rozdział traktuje o konkretnym problemie. Większość z nich została 
podzielona na sekcje (co pomaga w szybkim znalezieniu potrzebnych informa-
cji) i opiera się na następującym schemacie:

 PROBLEM – krótka charakterystyka zagadnienia;

 DIAGNOZA, CZYLI ROZPOZNANIE PROBLEMU – omówienie podstawowych 
informacji teoretycznych, wyjaśnienie mechanizmu powstawania problemu, 
wskazanie objawów pomagających go zakwalifikować;

 CO ROBIĆ? PORADY PRAKTYCZNE – konkretne wskazówki dla nauczycieli 
oraz rodziców dotyczące postępowania w danej sytuacji problemowej;

 KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC DO SPECJALISTY? – omówienie objawów 
wskazujących na konieczność interwencji specjalistycznej;

 DOBRY POMYSŁ! – dla nauczycieli: gotowe materiały do pracy z dziećmi lub 
rodzicami oraz propozycje i inspiracje, służące wspieraniu dziecka w środo-
wisku przedszkolnym; dla rodziców: cenne wskazówki do wdrożenia;

 GDZIE ZNALEŹĆ WIĘCEJ INFORMACJI/MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE – odnośni-
ki do materiałów, które wykorzystano podczas przygotowywania publikacji, 
a także źródła, z których można skorzystać, w celu zdobycia dodatkowych 
informacji.

Nauczycielu! Rodzicu! Publikacja ta powstała, jako odpowiedź na Twoje py-
tania i wątpliwości. Mam nadzieję, że będzie stanowić dla Ciebie zarówno trafne 
wsparcie teoretyczne, jak i autentycznie pomocne narzędzie praktyczne.
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