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Opinia nauczycieli- wychowawców  o dziecku

 

Imię i nazwisko dziecka: 

Data i miejsce urodzenia: 

Opinię opracowano na prośbę rodziców dziecka

Środowisko rodzinne:

 Rodzice  to młodzi ludzie, którzy bardzo dbają o swoją jedyną córkę. Dziewczynka jest 
zawsze zadbana, czysta i schludnie ubrana. Jej ubiór jest  adekwatny do pory roku bądź do 
uroczystości/ wydarzeń mających miejsce w przedszkolu. Do przedszkola  jest przywożona 
wraz z innymi dziećmi mającymi kształcenie specjalne busem. Rodzice X zawsze są obecni w
czasie uroczystości przedszkolnych. Dziewczynka reagują uśmiechem i tuli się do rodziców, 
gdy ich widzi.  Widać, że jest silnie z nimi związana. Rodzice na bieżąco kontaktują się z 
nauczycielami ( kontakt osobisty, telefoniczny, zeszyt korespondencji).  Dostosowują się do 
wskazówek, porad  nauczycieli oraz terapeutów pracujących z X.

Charakterystyka dziecka:

X w roku szkolnym .../.... uczęszczała do sześcioosobowej grupy terapeutycznej.

Od początku objęto ją szczególną troską i serdecznością ze strony nauczycieli i terapeutów. 
Okazywano jej swoje  zainteresowanie i stosowano pozytywne wzmocnienia - chwalono 
dziecko nie tyle za efekt, co za jego starania i wysiłek, a także za każde nowe osiągnięcie. 
Realizowano z dzieckiem następujące terapie : terapię Integracji Sensorycznej, terapię 
ruchową, terapię logopedyczną, dogoterapię, terapię w Sali Doświadczania Świata. Ponadto 
realizowane były zajęcia z  zakresu orientacji, samoobsługi, obserwacji przyrodniczych, zajęć
tematycznych i ruchowych. Wszystkie te zajęcia prowadzono poprzez zabawę. Ostrożnie 
dawkowano indywidualną pracę, aby wzbudzić chęć do działania. Systematycznie 
kontrolowano wykonywane przez dziewczynkę czynności. Bazowano na czynnościach 
prostych i znanych dziecku – manipulowanie, oglądanie, przyglądanie się  - wnikliwie 
obserwowano postępy. W pracy indywidualnej wykazano wiele cierpliwości, ponieważ X na 
początku mówiła po krótkim czasie pracy, że jest już zmęczona i nie chce dalej pracować. 



Obecnie jest w stanie dłuższą chwilę skupić się na określonym działaniu. Wzmacnianie jej 
uwagi następowało poprzez spokojne zachowanie nauczycieli i nagradzanie wykonanej pracy 
w skupieniu. Zauważono również dosyć spore zainteresowanie niektórymi zajęciami, a w 
szczególności zabawami ruchowymi do piosenek oraz zabawami kierowanymi, które ona 
wymyślała i wdrażała w nie pozostałe osoby z grupy oraz zajęciami plastycznymi.  
Przestrzega ustalonych wspólnie z grupą zasad. Dostrzega i zgłasza nauczycielom sytuacje, w
których wyżej wspomniane zasady są łamane przez kolegów czy koleżanki . Potrafi znaleźć 
rozwiązanie konfliktu, w którym bierze udział. Dokładnie opisuje co zaszło i trafnie ocenia 
zachowania stron sporu. Jest prawdomówna choć zdarzają się sytuację, w których opowiada 
zmyślone historie dotyczące wydarzeń w przedszkolu, które nie miały miejsca np. mówienie 
mamie, że podczas pobytu w przedszkolu była z mamą u dentysty lub catering nie dojechał 
ponieważ auto miało wypadek.  Dziewczynka w dalszym ciągu preferuje wspólną zabawę  w 
wąskie wybranej grupie dzieci. Jest inicjatorką zabaw.  Wśród rówieśników najbardziej lubi 
koleżankę z grupy- X. Lubi gry planszowe, zabawy konstrukcyjne. Potrafi obecnie czerpać 
radość ze wspólnych zabaw. Jest akceptowana przez grupę.

Szczegółowe trudności i postępy dziecka zaobserwowane  w przedszkolu:

1. Samoobsługa

Mocne strony 

-stara się samodzielnie ubierać

-samodzielnie je i pije

-samodzielna w trakcie czynności higienicznych w toalecie  

-porządkuje otoczenie wokół siebie

-utrzymuje ład i porządek

-odkłada na miejsce zabawki i przedmioty w otoczeniu

Słabe strony 

-trudności z zapięciem guzików, zamka, zasznurowaniu butów

2. Motoryka mała

Mocne strony 

Motoryka mała

Mocne strony

-potrafi nawlekać korale wielkoformatowe na sznurek

-potrafi przewlekać sznurek w przewlekance 

-wyższy poziom sprawności manualnej

-ukształtowany  chwyt narzędzia pisarskiego 



-właściwy  nacisk kredki, ołówka na kartkę

-potrafi manipulować bardzo małymi elementami np. koraliki, patyczki - liczmany 

Słabe strony

-trudności w prawidłowym zakolorowaniu obrazka ( trzymaniu się wyznaczonych miejsc)

3. Rozwój emocjonalny  i społeczny 

Mocne strony

-zwiększona motywacja   do wysiłku 

-zmienny poziom zaangażowania

-samodzielnie wykonuje proste zadania jej znane

-chętnie podejmuje aktywności 

-zgodnie bawi z małą grupą rówieśników (zabawa leżąca w preferencjach dziecka)

-potrafi odmówić w sposób bezpośredni koledze czy koleżance jeżeli nie chce razem z nimi 
bawić się 

-chętnie podejmuje interakcje z dorosłymi 

-chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami

Słabe strony

-trudności z prawidłowym reagowaniem w sytuacjach nowych dla dziecka, zmieniających się 
okolicznościach

- zabawa w wąskiej grupie dzieci

4. Rozwój poznawczy

Mocne strony

-prawidłowy poziom rozwoju intelektualnego 

-bogaty zasób wiedzy o otaczającym świecie, 

-pełne rozumienie poleceń adresowanych zarówno do dziecka jak i do całej grupy

-myślenie konkretno-wyobrażeniowe

-dobra pamięć długotrwała jak i bezpośrednia

Słabe strony 

-schematyczność zachowań 

-"wyłączanie się" 

-krótki czas skupienia uwagi

-niska odporność na pojawiające się dystraktory



Opinia nauczyciela wychowawcy o dziecku 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

Data i miejsce urodzenia: 

Opinię opracowano na prośbę rodziców dziecka

Środowisko rodzinne:

 Rodzice X bardzo dbają o swojego  syna. X  jest zawsze zadbany, czysty i schludnie ubrany. 

Jego ubiór jest  adekwatny do pory roku bądź do uroczystości/ wydarzeń mających miejsce w 

przedszkolu. Do przedszkola  jest przywożony przez mamę i tatę.  Nie ma trudności w 

rozstawaniu się z rodzicami. Mama  X  zawsze jest  obecna w czasie uroczystości 

przedszkolnych. X reagują uśmiechem i tuli się do rodziców, gdy ich widzi.  Widać, że jest 

silnie związany z rodziną w tym z dziadkami.  Rodzice na bieżąco kontaktują się z 

nauczycielami( kontakt osobisty, telefoniczny, zeszyt korespondencji).  Dostosowują 

się do wskazówek, porad  nauczycieli oraz terapeutów pracujących z X. 

Charakterystyka dziecka:

X w roku szkolnym …./....  uczęszczał do sześcioosobowej grupy terapeutycznej . Od 
początku objęto go  szczególną troską i serdecznością ze strony nauczycieli
 i terapeutów  jak również pomocy nauczyciela ponieważ wymaga troskliwej opieki osoby 
dorosłej. X nie unikał kontaktu z rówieśnikami z grupy, gdy dziewczynki z grupy opowiadają 
mu jakieś historie to słucha, gdy przynoszą do niego zabawki to również skupia na tym uwagę
i z pomocą osoby dorosłej bawi się w raz z nimi. Xwymaga stałej pomocy podczas  zajęć 



przedszkolnych, czynności samoobsługowych. Jest  pogodny, okresowo
 (w sytuacjach trudnych i zagrażających) ujawnia reakcje dysforyczne bądź reaguje płaczem, 
lękiem W zajęciach przedszkolnych uczestniczy chętnie, wymaga zindywidualizowanego 
podejścia.  W trakcie zajęć grupowych dziecko bierze udział w grach i zabawach dobrze mu  
znanych z pomocą osoby dorosłej.
 Okazywano mu  swoje  zainteresowanie i stosowano pozytywne wzmocnienia - chwalono 
dziecko nie tyle za efekt, co za jego starania i wysiłek, a także za każde nowe osiągnięcie. 
Realizowano z dzieckiem następujące terapie : terapię Integracji Sensorycznej, terapię 
ruchową, terapię logopedyczną, terapię w Sali Doświadczania Świata. Ponadto realizowane 
były zajęcia z  zakresu orientacji, samoobsługi, obserwacji przyrodniczych, zajęć 
tematycznych i ruchowych.. Bazowano na czynnościach prostych i znanych dziecku –  
dostarczano stymulacji sensorycznej, manipulacji w miarę możliwości X,  jak również 
bazowano na oglądaniu, przyglądaniu się  - wnikliwie obserwowano postępy. W pracy 
indywidualnej wykazano wiele cierpliwości, ponieważ X na początku cechował
 się przerzutnością uwagi. Obecnie jest w stanie dłuższą chwilę skupić się na określonym 
działaniu. Zauważono również dosyć spore zainteresowanie niektórymi zajęciami,
  a w szczególności zajęciami plastycznymi jak również chłopiec bardzo lubi czytanie bajek. 
Przestrzega   ustalonych wspólnie z grupą zasad. Potrafi obecnie czerpać radość ze wspólnych
zabaw. Jest akceptowana przez grupę. Chłopiec rozumie i spełnia proste polecenia.

Szczegółowe trudności i postępy dziecka zaobserwowane  w przedszkolu:

5. Samoobsługa

Mocne strony 

- sam podnosi głowę do góry

- unosi ręce

Słabe strony 

Stan zdrowia chłopca nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. Wymaga bezpośredniej 

opieki nauczyciela we wszystkich obszarach związanych z samodzielnością

6. Motoryka mała

Mocne strony

-chętnie ujmuje kredkę
-chętnie lepi plasteliną 
-ujmuje małe elementy 
-bazgrze samorzutnie
-manipuluje zabawkami wraz z pomocą nauczyciela 

Słabe strony



Stan zdrowia chłopca nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie. Wymaga bezpośredniej 
opieki nauczyciela w większości wykonywanej pracy

7. Rozwój emocjonalny  i społeczny 

Mocne strony

-chłopiec zaaklimatyzował się w grupie
-adekwatne reakcje na bodźce, sytuacje emocjonalne pozytywne jak i negatywne angażujące 
dziecko prawidłowe pod względem rodzaju jak i nasilenia
-otwarty na kontakt z rówieśnikami 
-wykazuje chęć współpracy 
-chętnie nawiązuje kontakt z rówieśnikami jak i oni z chłopcem
-wykazuje chęć współpracy 
-prezentuje prawidłowe reakcje emocjonalne na zaistniałe sytuacje
-zabiega o uwagę 

Słabe strony

-podczas wykonywanej pracy wymaga pomocy, nie jest samodzielny 
-sporadycznie przejawia inicjatywę (np.  wymawia kilkakrotnie słowo „bajka” gdy chce aby 
została ona przeczytana )
-brak większego zaangażowania w relacje rówieśnicze
- przerzutność uwagi 
-brak większego zaangażowania w relacje rówieśnicze
- przerzutność uwagi 

8. Rozwój poznawczy

Mocne strony

-różnicuje kolory 

-różnicuje kształty

-manipuluje zabawkami wraz z pomocą nauczyciela 

-reaguje na dźwięki otoczenia, odwraca głowę w kierunku ich źródła

-nawiązuje kontakt wzrokowy

-dłużej potrafi zająć się aktywnością, która w danej chwili go  interesuje

-chętnie ogląda książeczki wraz z pomocą nauczyciela  – potrafi wskazać, gdzie jest np. 

zwierzątko

-wydłużył się czas skupienia uwagi



Słabe strony

-niski poziom koncentracji uwagi
-słaby zakres ukierunkowania uwagi 
-niska odporność na pojawiąjące się dystraktory
-przerzutność uwagi

Opinię sporządziła : 




