Dzień dobry, w złączeniu przesyłam linki do artykułów dotyczących wsparcia dzieci i
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zakładka WIEDZA.
Moczenie nocne - Moczenie nocne to wstydliwy problem dla rodziców i dzieci. Kiedy
powinniśmy zgłosić się z dzieckiem do pediatry, urologa, a kiedy należy wybrać się do
psychologa?
Konsekwencje przemocy rówieśniczej - Zajmując się przemocą, najczęściej myślimy o
szkodach ponoszonych przez ofiary. Ale w rzeczywistości konsekwencje przemocy ponoszą
wszyscy uczestnicy tych sytuacji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), na podstawie
wieloletnich badań prowadzonych w różnych krajach świata, stwierdza, iż przemoc, zarówno
ze strony dorosłych, jak i pomiędzy rówieśnikami, stanowi jedno z największych zagrożeń dla
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a także bywa przyczyną urazów fizycznych, czy
nawet śmierci.
Arteterapia - Terapia przez sztukę coraz częściej wspomaga proces edukacji i terapii dzieci,
młodzieży oraz dorosłych. Działania twórcze oraz powstające prace są początkiem procesu
zmiany. Czym jest arteterapia, jakich możemy spodziewać się po niej rezultatów i do kogo
jest skierowana?
Koncentracja uwagi - W dzisiejszym świecie, pełnym pośpiechu, obrazów i dźwięków, trudno
skupić uwagę na konkretnym zagadnieniu czy problemie. Również nasze dzieci obarczone są
wieloma obowiązkami, od najmłodszych lat uczęszczają w wielu zajęciach dodatkowych,
mając swój tygodniowy grafik wypełniony „po brzegi”. Pośpiech i mnogość obowiązków nie
sprzyjają procesowi koncentracji, tak niezbędnej dzieciom do nauki kolejnych umiejętności i
zdobywania nowych wiadomości.
FAS - Badacze do tej pory nie ustalili jaka dawka alkoholu jest bezpieczna dla dziecka w
łonie matki. Dlatego każda wypita ilość alkoholu niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w
rozwoju dziecka. Niepokojące jest to, iż nadal zdarza się usłyszeć, że kieliszek wina nie
zaszkodzi, a na imprezach i spotkaniach towarzyskich obserwuje się częstowanie kobiet w
ciąży alkoholem. Co to jest płodowy zespół alkoholowy? Jakie powoduje konsekwencje i w
jaki sposób można rozpoznać u dzieci wystąpienie FAS?

Seplenienie - Wady wymowy to problem wielu dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. Rodzice przebywając z dzieckiem na co dzień przyzwyczajają się do jego
sposobu artykulacji i z taką wymową są już osłuchani. Często dopiero nauczyciel w
przedszkolu lub logopeda zwraca uwagę na nieprawidłowości w wymowie.
Jednocześnie zapraszam na facebooka, gdzie umieszczamy artykuły i materiały edukacyjne.
Szczęście nie jest dziełem przypadku, ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas musi wypracować dla samego
siebie.
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