WSTĘP
Pomysł przygotowania poradnika w formie pytań i odpowiedzi jest moją autorską propozycją
skierowaną do przyszłych i obecnych rodziców, a także terapeutów zajmujących się małymi dziećmi
w wieku od 0 do 3 lat. Pytania powstały na podstawie moich macierzyńsko-logopedycznych doświadczeń. Każde z nich zostało starannie opracowane i opisane w zgodzie z najnowszymi badaniami publikowanymi na świecie. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z niemowlętami oraz starszymi
dziećmi skłoniło mnie do zebrania wielu istotnych zagadnień w spójną i czytelną całość. Mam nadzieję, że moje pytania i odpowiedzi z krótkimi wyjaśnieniami ułatwią rodzicom monitorowanie rozwoju ich pociech oraz pozwolą zauważyć ewentualne nieprawidłowości na wczesnym etapie życia
dziecka. Im wcześniej rodzic dostrzeże trudności u dziecka i skonsultuje je z właściwym specjalistą,
tym szybciej rozwój dziecka wróci na „właściwe tory”. Chciałabym, żeby wiedza dotycząca rozwoju
maluszka stała się ogólnodostępna wśród rodziców i była dobrze im znana. Poradnik składa się ze
120 pytań zawierających najważniejsze informacje z dziewięciu obszarów rozwoju dziecka:
• rozwój słuchu,
• rozwój wzroku,
• rozwój ruchowy,
• rozwój funkcji rączek i paluszków,
• rozwój mowy,
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• rozwój poznawczy,
• rozwój emocjonalno-społeczny,
• karmienie,
• higiena noska, uszka i buźki maluszka.
Pytania, odpowiedzi oraz wyjaśnienia są napisane przystępnym językiem, który zrozumie zarówno rodzic, jak i specjalista. Poradnik dedykowany jest rodzicom, którzy wolą skondensowaną
wiedzę, podaną w ciekawy sposób. Formuła testowa ułatwia zapamiętywanie informacji i jest
alternatywą dla innych poradników obecnych na rynku.
Składam najserdeczniejsze podziękowania moim recenzentkom, dr Mirze Rządzkiej oraz dr Marzenie Machoś, za cenne uwagi i wskazówki, które pomogły mi w napisaniu niniejszej publikacji.
Dziękuję również moim koleżankom, Marcie Wawrzynów oraz Wioletcie Trzos-Czerwik za pomoc
i konsultacje przy pisaniu poradnika. Serdecznie dziękuję pani Annie Derbin za wsparcie w doborze
zdjęć oraz Michałowi Rybczyńskiemu za wyjątkową oprawę wizualną. Serdeczne pozdrowienia i podziękowania pragnę przekazać również moim przyjaciołom, którzy mnie wspierali w trakcie pisania
książki, oraz mojemu mężowi, za jego wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość. Największe i szczególne podziękowania należą się jednak mojemu synowi Aleksandrowi, który swoim rozwojem zainspirował mnie do napisania tej publikacji.
Serdecznie zachęcam do zapoznania się z pytaniami i życzę jak największej liczby dobrych odpowiedzi. Wierzę, że mój poradnik okaże się ciekawy i pomocny.
Anna Skiba
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