
Żeby zachować należytą kolejność chociaż tu :) : 

Diagnoza z poradni :
* Stopień wykorzystywania przez dziecko wzroku – specjalistyczna diagnoza funkcjonalna w 
orzeczeniu – dziecko niewidome, ociemniałe, ze szczątkowym widzeniem, słabowidzące

*Stopień koncentracji percepcyjnej – czyli nic innego jak zostało opisane w jakim stopniu dziecko 
wykorzystuje informacje za pomocą dotyku, słuchu i innych analizatorów do poznawania lokomocji
(smak, węch, dotyk, temperatura itd.,)

*Pamięć mięśniowa- czyli pamięć kinestetyczna, ruchowa ( np. dziecko wie jak wejść do domu, 
pamięta liczbę schodów)

*Określenie deficytów w zakresie funkcji percepcyjno- motorycznych ( analiza słuchowa, rozwój 
ruchowy, lateralizacja, orientacja przestrzenna)

W przypadku dziecka z uszkodzonym analizatorem wzroku określa się :

*rodzaj schorzenia

*rokowania 

*towarzyszące choroby

*wielkość czcionki, którą może odczytać

*z jakich pomocy optycznych optycznych/nieoptycznych ma korzystać 

*Pamiętajcie, że  zmienność pogody wpływa na osoby, które mają wady wzroku dlatego dzieciaki z
jaskrą nie powinny siedzieć przy oknie

Ze względu na ostrość widzenia 

*dzieci całkowicie niewidome ( czarno przed oczami)

*dzieci z resztkami wzroku ( jeśli chcecie się przekonać jak takie dziecko widzi przekłujcie szpilką 
kartkę i patrzcie przez tą małą dziureczkę, wtedy zobaczycie świat oczami dziecka z resztkami 
wzroku)

*słabowidzące  ( dysfunkcje- brak, osłabienie akomodacji, oczopląs, światłowstręt, zaburzenia 
adaptacyjne, choroby  : jaska, zaćma ) 

*niewidome ( lub zamienne całkowicie niewidzący) ---->  w diagnozie może być napisane 
ograniczone pole widzenia nie większe niż 20 stopni, ostrość wzroku mniejsza niż 5%

Wywiad i obserwacje – sprawdzamy „Jak widzi dziecko?”

Ocena funkcjonowania wzrokowego 

 *możliwości w zakresie technik szkolnych np. jak szybko dziecko radzi sobie ze spisem treści w 



książce, czytaniem, odszukaniem numeru strony, czy potrzebuje powiększenia

* druku – wybór podręcznika z odpowiednią czcionką lub kupno powiększalnika/lupy

*sprawdzić, jak widzi napisane słowa na tablicy, z której ławki

*wydrukować na kartce tekst z różnymi wielkościami czcionki i odstępami między wierszami, aby 
dziecko wybrało, który tekst łatwiej mu czytać

*sprawdzić jak widzi, aby właściwie dobrać pomoce – dostosowania – ale o tym jeszcze będzie 
mowa na blogu ;) 


