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Drodzy Czytelnicy!

Niezmiernie nam miło, że zdecydowaliście się na zakup naszego Poradnika. Dziękujemy 
Wam za zaufanie, którym nas obdarzyliście. Zapraszamy Was do lektury książki, która jest 
drugą częścią publikacji Rozwój maluszka w małym paluszku wydanej w 2018 roku, dotyczą-
cej rozwoju dziecka od narodzin do 3. roku życia. Treści, które są zawarte w Przedszkolaku 
w pigułce dotyczą rozwoju dzieci od 3. do 7. roku życia. 

Niniejsza publikacja ma charakter interdyscyplinarny, a pytania w niej zawarte stanowią 
kwintesencję rozważań wielu specjalistów, o różnym doświadczeniu i spojrzeniu na rehabili-
tację oraz edukację dzieci. 

W Przedszkolaku w pigułce zmierzyłyśmy się z trudnościami i pułapkami środowiska tera-
peutycznego – zarówno od strony metodycznej, jak i komunikacyjnej. Wybrałyśmy najważ-
niejsze tematy, które zawarłyśmy w pytaniach skierowanych zarówno do terapeutów, jak i ro-
dziców. Na podstawie wieloletniej praktyki, pracy naukowej oraz wniosków z nich płynących 
udzieliłyśmy odpowiedzi na trudne pytania, a także obaliłyśmy niektóre mity, nadal obecne 
w środowisku medycznym i specjalistycznym. Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie dla 
Was inspiracją, pomocą oraz jedną z tych książek, do których warto wrócić. Treści zawarte 
w niniejszej publikacji są poparte aktualną wiedzą i badaniami naukowymi, a jednym z celów 
poradnika jest propagowanie otwartości i współpracy między specjalistami. 

Serdeczne podziękowania składamy naszym Recenzentkom: 
• dr n. o zdr. Mirze Rządzkiej – za cenne uwagi, sugestie, a także nieustanną chęć pomo-

cy, wsparcie i wiarę w nas;
• dr n. o zdr. Iwonie Palickiej – za obiektywne podejście do kwestii dysfunkcji sensorycz-

nych dzieci oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
• lek. stom. orto. Monice Ośko – za opiekę merytoryczną w dziedzinie stomatologii i or-

todoncji oraz otwartość w interdyscyplinarnej współpracy specjalistów; 
• mgr Magdalenie Mazur – za pomoc w kompletowaniu zdjęć do poradnika i terapeu-

tyczny dialog, za cenne uwagi merytoryczne i wsparcie;
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• mgr Barbarze Kotuli – za cenne wskazówki i konsultacje w dziedzinie psychologii roz-
woju dziecka; 

• mgr Aleksandrze Jastrzębowskiej-Jasińskiej – za dialog, uwagi i cenne wskazówki.
• mgr Katarzynie Mreńcy – za konsultacje w dziedzinie fizjoterapii;
• mgr Joannie Stankiewicz-Trzaskawce – za interdyscyplinarność w pojmowaniu rozwo-

ju dzieci, wsparcie merytoryczne i szczegółowość w dialogu;
• Adeli Białoboki-Chylińskiej – za konsultację, sugestie oraz cenne wskazówki w dziedzi-

nie doradztwa laktacyjnego.
Dziękujemy dr n. hum. Marzenie Machoś – za inspirację Jej bogatym dorobkiem nauko-

wym. Serdeczne pozdrowienia i podziękowania składamy Rodzinom naszych małych i dużych 
pacjentów. Dziękujemy Wam za zaufanie i wieloletnią, owocną współpracę. Pragniemy rów-
nież podziękować Rodzicom i Nauczycielkom wrocławskiego przedszkola Centrum Rozwoju 
Dziecka Berek! za pomoc w kompletowaniu zdjęć i za zgodę na ich publikację w poradniku. 
Dziękujemy również naszej rodzinie i przyjaciołom, którzy wspierali nas dobrą radą i inspi-
rowali swoją pracą – Joannie Stankiewicz-Trzaskawce i Adeli Białoboki-Chylińskiej. Jesteśmy 
wdzięczne za przyjaźń i współpracę z Wami. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pyta-
niami i życzymy jak największej liczby dobrych odpowiedzi. 
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