
Drodzy 

Rodzice! 

Jeśli dziecko niektóre z podanych w 

KWESTIONARIUSZU czynności wy-

konuje niechętnie, z trudnościami, 

oczekuje pomocy, to prawdopodobnie 

potrzebne są odpowiednie działania 

wspomagające. 

Pomoc w tym zakresie rodzice i dzieci 

mogą uzyskać w poradniach psycholo-

giczno-pedagogicznych. 

ZAPRASZAMY! 

Poradnik został opracowany przez   

pracowników Poradni Psychologiczno-  

Pedagogicznej w Ciechanowie:          

pedagog - mgr Irenę Gostół oraz     

logopedę- mgr Elżbietę Kicińską. 

06– 400 Ciechanów 

ul. Wyzwolenia 10 a,  

tel. 23 672 26 73,  

23 673 27 73 

e-mail: 

info@pppciechanow.pl 

Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna w 

Ciechanowie 

Sprawdź rozwój 

percepcji 

wzrokowej  dziecka 

Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna w 

Ciechanowie 

„W dzieciństwie 

niewiele zależy od nas, 

wiele zaś od tych, 

którzy są z nami”. 

Poradnik dla rodziców 

dzieci      w wieku 

przedszkolnym 



Drodzy rodzice! 

Poradnik dotyczy końcowego etapu pro-

cesu widzenia tzn. percepcji wzrokowej. 

Odpowiedni poziom rozwoju percepcji 

wzrokowej jest jednym z czynników 

umożliwiających dziecku naukę czytania, 

pisania i nabywania innych umiejętności 

wymaganych od niego w trakcie nauki 

szkolnej. 

KWESTIONARIUSZ 

Zamieszczony Kwestionariusz pomoże w 

zorientowaniu się czy rozwój percepcji 

wzrokowej u dziecka przebiega prawidło-

wo. Zawarte w Kwestionariuszu stwier-

dzenia dotyczą dziecka w wieku 5-6 lat. 

06– 400 Ciechanów 

ul. Wyzwolenia 10 a,  

tel. 23 672 26 73,  

23 673 27 73 

e-mail: info@pppciechanow.pl 

Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna w Ciechanowie 

KWESTIONARIUSZ 

Odpowiedzi twierdzące wskazują, że percepcja wzrokowa 

dziecka rozwija się prawidłowo. 

1. Dziecko sprawnie wykonuje takie czynności jak: zapinanie 
i odpinanie guzików, zamków błyskawicznych, posługiwanie 

się prostymi narzędziami, przenoszenie przedmiotów itp.                                               

                                  TAK                 NIE 

2. Chętnie wycina, nakleja, lepi, rysuje. 

TAK                 NIE 

3. Rysunki dziecka są bogate w treść i prawidłowo roz-

mieszczone na kartce. 

                           TAK                 NIE 

4. Kolorując obrazki stara się nie przekraczać konturów.                    

                                   TAK                 NIE 

5. Układa obrazki z części (puzzle, układanki, mozaiki) we-

dług gotowego wzoru, z pamięci. 

                           TAK                 NIE 

6. Dostrzega różnice, podobieństwa w obrazkach. 

                            TAK                 NIE 

7. Dobiera jednakowe obrazki, figury geometryczne, zbiory 

liczbowe. 

                           TAK                 NIE 

8. Dostrzega zmiany w ułożeniu przedmiotów, obrazków, 
potrafi wyjaśnić na czym polegają np. w zabawie „Co tu się 

zmieniło?” 

                             TAK                 NIE 

 

9. Wskazuje przedmioty o określonej właściwości np. nie-

bieskie, kwadratowe, drewniane. 

                TAK                 NIE 

10. Rozumie, stosuje pojęcia: w, na, pod, nad, na górze, na 

dole, z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej: 

Określa, co jest przed nim, z tyłu, z prawej, z lewej strony. 

TAK                 NIE 

Określa w przestrzeni (na obrazku), który przedmiot jest 
pod stołem, który na stole, z lewej i z prawej strony, przed 

lub za stołem. 

TAK                 NIE 

Określa kierunki na kartce: góra, dół, prawy, lewy brzeg. 

TAK                 NIE 

11. Dobiera jednakowe litery, sylaby, wyrazy. 

               TAK                 NIE 

12. Różnicuje podobne litery, sylaby, wyrazy, np. b-d, p-g, 

m-w, o-a, ma, na, le-te, on-no, rów- wór, puma- guma. 

             TAK                 NIE 


