
Drogi Rodzicu Małego Dziecka 

Jeżeli coś Cię zaniepokoiło w rozwoju dziecka, nie lekceważ 
tego, powiedz o swoich obawach lekarzowi rodzinnemu 
lub pielęgniarce środowiskowej. 

 
Co powinno zaniepokoić rodziców u niemowlaka? 
(od urodzenia do 1. roku życia) 
− głowa cały czas zwrócona w jedną stronę 
− problemy z karmieniem (np. dziecko bardzo słabo ssie, krztusi się) 
− stały płacz, krzyk 
− prężenie się, napinanie 
− asymetryczne ułożenia tułowia i kończyn 
− nie może utrzymać głowy 
− nadmierna wiotkość kończyn 
− słabiej wyrażone ruchy spontaniczne kończyn lub ich nieprawidłowe  

ułożenia 
− brak kontaktu wzrokowego 
− dziecko zbyt spokojne, „leniwe” 
− słabo reaguje na otoczenie (np. nie reaguje na głosy bliskich osób, nie rea-

guje na światło) 
− wymaga częstego bujania 
− nie siada, nie chodzi we właściwym czasie 
− nie rozumie prostych poleceń 
− nie wyciąga rączek do zabawek, nie chwyta 
− nie mówi pojedynczych słów. 
 
Co powinno zaniepokoić rodziców u małego dziecka? 
(powyżej 1. roku życia) 
− nie chodzi 
− nie mówi 
− wyraźnie unika kontaktu z osobami bliskimi, w tym kontaktu wzrokowego 
− ma problemy z koncentracją uwagi (nie skupia się na żadnej czynności) 
− nie reaguje na własne imię 
− je wyłącznie wybrane potrawy (np. tylko z ziemniaków) 
− jest nadwrażliwe lub niedostatecznie wrażliwe na dźwięki, dotyk 
− ma trudności w kontaktach z rówieśnikami. 
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Gdzie szukać pomocy? 

W placówkach zajmujących się dziećmi z  trudnościami w rozwoju  

i różnymi rodzajami  niepełnosprawności np. Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 

ul. Dolańskich 142 Grębów 39-410 tel. 158112813 

w Punkcie Konsultacyjnym dla dzieci z trudnościami w rozwoju 

( w tym z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami) 

− u lekarza rodzinnego 
− w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
− w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

działającym na terenie Twojego miasta lub gminy 
− w Poradni Psychologiczno−Pedagogicznej 
− w Kuratorium Oświaty 
− w organizacjach pozarządowych działających na rzecz dzieci  
niepełnosprawnych, 
np. Stowarzyszenie  na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka  
i Jego Rodziny „S.O.S.” 
39-410 Grębów  ul. ul. Dolańskich 142 tel. 158112813 
 
Aby Twoje dziecko mogło korzystać z odpowiedniej dla niego formy 
wsparcia bądź kształcenia musi przejść badanie w  Poradni  
Psychologiczno−Pedagogicznej właściwej ze względu na miejsce za-
mieszkania i otrzymać stosowne orzeczenie lub opinię. 
Badanie w poradni odbywa się na pisemny wniosek rodziców,  
nie wymagane jest skierowanie. 
Jeśli Twoje dziecko nie posiada jeszcze opinii, skontaktuj się z nami. 
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http://soswgrebow.pl/informacje-ogolne-o-stowarzyszeniu/
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