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zdrowie

Niebezpieczne światło
XXI wieku?
O wpływie ekranów LED na wzrok

Postęp technologii ułatwiających życie idzie w parze z rozwojem elektronicznej rozrywki. Jednak
bez względu na to, czy tablet jest dla nas narzędziem pracy czy źródłem relaksu, to równie mocno
angażuje nasz zmysł wzroku. Jak używać gadżetów technologicznych, aby zabezpieczyć swój
wzrok? Porad udziela Grzegorz Romanik, optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Dlaczego powinniśmy
uważać na gadżety?
Głównym „zagrożeniem” dla naszych
oczu przy korzystaniu z urządzeń
elektronicznych są ekrany z podświetleniem LED. Znajdują zastosowanie
nie tylko w smartfonach, tabletach
czy laptopach, ale także w przestrzeni miejskiej jako elektroniczne reklamy, przy stoiskach samoobsługowych kas w marketach czy w naszym
domowym oświetleniu.
Ta technologia emituje przede wszystkim światło niebieskie, które
wpływa destruktywnie na nasz
wzrok, a dokładnie na naszą siatkówkę. W dużym skrócie – energia niesiona przez niebieską składową światła
ledowego niszczy nabłonek barwni8
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kowy siatkówki oraz fotoreceptory
w naszej siatkówce odpowiedzialne
za widzenie. Stopień degradacji jest
uzależniony od nasilenia tego światła, czyli ilości energii jaką ze sobą
niesie oraz czasu ekspozycji. Ponadto, niebieskie światło może rozregulować nasz zegar biologiczny.
Współczesność jest „opanowana”
przez ekrany, które dla naszych oczu
są nadal nowością, do której organizm
biologicznie nie jest dostosowany –
komentuje Grzegorz Romanik, optyk
i optometrysta oraz ekspert Krajowej
Rzemieślniczej Izby Optycznej. –
Człowiek w procesie ewolucyjnym
nauczył się widzieć kolory w dali, które
zazwyczaj oznaczały dostrzeżone
pożywienie.
Co zatem ze światłem niebieskim tuż
przed naszą twarzą? W trosce o nasze

dobre widzenie zdecydowanie powinniśmy ograniczać patrzenie na
podświetlane ekrany do minimum.
W ciągu dnia w pracy będzie to prawdopodobnie niemożliwe, dlatego
zadbajmy o nasz czas wolny.
Mamy tendencję do często spoglądania z bliskiej odległości na telefon –
aby sprawdzić godzinę lub być na
bieżąco ze statusami naszych znajomych czy idoli w serwisach społecznościowych. To jednak rutyny, które
można łatwo zmienić.
Godzinę warto sprawdzać na zwykłym zegarze, a aktualizacje z całego
dnia przeczytać za jednym razem
wieczorem, co zdecydowanie skróci
czas spędzony przed ekranem. Nie warto jednak robić tego tuż przed snem!
Światło ekranów LED zaburza nasz
zegar biologiczny, nawet krótka sesja

ze smartfonem w łóżku przed zaśnięciem może skutkować dłuższym
procesem zasypiania.
Światło niebieskie poprzez nasz narząd wzroku stymuluje część mózgu
zwaną szyszynką, co skutkuje produkcją serotoniny, a ta „pobudza”
nasz organizm – dodaje.

Zdrowe sposoby na gadżety?
Zmień przyzwyczajenia!
Możemy znacznie ograniczyć niszczący wpływ fal świetlnych na nasze
oczy bez diametralnych zmian w naszych codziennych rutynach?
Często wystarczy zwrócić uwagę na
kilka szczegółów, aby wprowadzić
do naszego zachowania zdrowsze
nawyki.

Jak zatem wykorzystywać urządzenia z ekranami LED, aby jednocześnie bardziej dbać o zmysł
wzroku?

•

Smartfony – są dla nas najbardziej niebezpieczne, bo najbardziej
popularne i zawsze „pod ręką”.
Według danych CBOS w 2017 roku
57% Polaków korzystało ze smartfonów, a w ciągu dwóch lat ten wskaźnik wzrósł aż o 7 punktów procentowych (w porównaniu do 2015 r.).
Oprócz wcześniej wymienionych
problemów, ze smartfonów korzystamy najczęściej trzymając je bardzo blisko naszych oczu.
Przy surfowaniu w sieci, wpatrzeni
w mały ekran zapominamy o mruganiu, które dla zdrowia naszych gałek
ocznych jest równie ważne jak filtracja fal świetlnych. Mruganie odpowiada za odpowiednie nawilżenie
oka, które wyeliminuje np. zwiększone ryzyko zapalenia gałki ocznej.
Nowoczesne smartfony posiadają
funkcję ograniczania emisji światła
niebieskiego, z której warto korzystać. Jeśli na co dzień korzystamy
z okularów korekcyjnych, zasta-

nówmy się przy najbliższej wymianie
„szkieł” nad takimi, które ograniczają
ilość światła niebieskiego docierającego do oka, zwłaszcza jeśli ze smartfona korzystamy bardzo często.

• Tablety – ze względu na gabaryty
wykorzystujemy je często w innych
sytuacjach niż smartfony: oprócz
oglądania filmów czy przeglądania
sieci, np. do czytania e-booków.
To kolejna rutyna, która jest niebezpieczna dla naszego wzroku, zwłaszcza że zazwyczaj czytamy zmęczeni
po całym dniu pracy, przy sztucznym
oświetleniu po zachodzie słońca.
Wieczorami dobrze korzystać z dodatkowych czytników dokumentów
elektronicznych, najlepiej bez podświetlenia. Ekran imitujący kartkę
papieru nie emituje szkodliwych
fal świetlnych, jak klasyczne tablety,
lecz tekst możemy odczytać dzięki
światłu odbitemu z otoczenia.
Ponadto, podświetlenie ledowe w czasie czytania może „oszukiwać” nasz
organizm i sugerować mu, że jest
dzień, utrudniając tym samym późniejsze zaśnięcie.
•

Ekrany komputerów – to z nimi
mamy największy kontakt w ciągu
dnia w pracy. W tym kontekście
powinniśmy zadbać, aby na naszym
ekranie obserwować zawsze duże
i wyraźne elementy, aby nadmiernie
nie mrużyć powiek, nie zbliżać się do
monitora na niebezpiecznie bliskie
odległości i także w tym wypadku –
pamiętajmy o mruganiu! Zapominając o nim możemy doprowadzić do

pogłębienia naszych wad wzroku
(zwłaszcza, jeśli wykonujemy takie
czynności w okresie przemęczenia),
a także szybkiego zmęczenia naszych oczu. Nowoczesne ekrany LED
nie emitują już szkodliwych promieni
związanych z polem elektromagnetycznym, tak jak miało to miejsce
kilkadziesiąt lat temu w monitorach
CRT. Nie bagatelizujmy jednak z tego
względu szkodliwości promieni niebieskich. Możemy również skorzystać np. z oprogramowania, które
dostosowuje natężenie światła i kolorystykę naszego monitora w zależności od pory dnia i roku, dbając tym
samym o kondycję naszych oczu.

Okulary na miarę technologii.
Profilaktyka i umiar zdecydowanie
wpłyną na stan naszego wzroku,
jednak nie unikniemy całkowicie
korzystania z podświetlanych urządzeń elektronicznych.
Dodatkową ochroną będą spersonalizowane okulary z odpowiednimi
powłokami filtrującymi, pomocnymi
w korzystaniu z gadżetów.
Nawet jeśli nie posiadamy wady
wzroku, możemy skorzystać z takich
okularów, tyle że ze szkłami bez mocy
korekcyjnej, tzw. „zerówkami”. Zdecydowanie pomocna będzie powłoka
antyrefleksyjna z dodatkowym filtrem
ograniczającym dopływ szkodliwego
światła niebieskiego do oka, jednak
nie zaburzająca prawidłowego widzenia i postrzegania barw.
Taka powłoka charakteryzuje się poblaskiem niebiesko-fioletowym.
Jaka powłoka będzie dla nas odpowiednia? Jej dobór to zadanie dla
profesjonalnego optyka – po przeprowadzeniu dogłębnego wywiadu na
temat stylu życia pacjenta, zaproponuje najlepsze i bezpieczne rozwiązanie – puentuje Grzegorz Romanik.

Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat.
pras. KRIO, 38PR & Content Communication
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Okulary na lato dla osób z wadą wzroku
– co wybrać?
Lato zbliża się wielkimi krokami, a my coraz częściej wystawiamy się na promieniowanie słoneczne –
które dla naszych oczu może być bardzo niebezpieczne. Rozwiązaniem dla osób z wadami wzroku są
okulary fotochromowe lub okulary przeciwsłoneczne korygujące wady wzroku. Czym się różnią i w jaki
sposób dokonać właściwego wyboru? Podpowiada Luiza Polak – optyk i optometrysta oraz ekspert
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Okulary fotochromowe
– ochrona przed słońcem
„w mgnieniu oka”!
Niemal każdy „okularnik” zna to
uczucie – kiedy przychodzi lato, musi
wyposażyć się w dwie pary okularów.
Pierwsze, które pozwalają niwelować
skutki wady wzroku oraz drugie,
które pozwalają ochronić nas przed
negatywnym działaniem intensywnych promieni słonecznych – przeciwsłoneczne. Częsta zmiana okularów jest jednak niepraktyczna i niekomfortowa. Rozwiązaniem problemu są okulary fotochromowe, które
nie wymagają od nas zmiany okularów, ponieważ… same dostosowują
się do warunków atmosferycznych,
intensywności promieni i jednocześnie zapewniają wyraźne widzenie,
ponieważ korygują nasze wady
wzroku. Jak to możliwe, że „zwykłe”
okulary pod wpływem słońca zmieniają się w okulary przeciwsłoneczne?
Sekret okularów fotochromowych tkwi
w specjalnych molekułach chemicznych, które znajdują się w strukturze
soczewek korekcyjnych i ciemnieją
pod wpływem promieniowania UV.

10
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Im mocniejsze działanie promieni
słonecznych (promieni UV) tym okulary bardziej zaciemniają się. Pozwala to
chronić nasze oczy przed szkodliwym
oddziaływaniem słońca zawsze, kiedy
tego potrzebujemy, bez konieczności
zmiany okularów. Obecnie właściwości szkieł fotochromowych są znacznie
bardziej nowoczesne i stały się bardziej
użyteczne. Blokują one bowiem nie
tylko promieniowanie UVA i UVB,
ale także częściowo szkodliwe promieniowanie niebieskie, na które jesteśmy
narażeni przy korzystaniu z urządzeń
z monitorami. Takie okulary znacznie
szybciej niż kiedyś zabarwiają się i odbarwiają pod wpływem słońca, a w pomieszczeniach potrafią być praktycznie przeźroczyste – to ogromne udogodnienie.
Ponadto, szkła fotochromowe mogą
być świetnym dodatkiem modowym,
gdyż występują w niezwykle popularnych kolorach: granatowym, szarym,
grafitowozielonym, fioletowym, bursztynowym, zielonym czy brązowym.
Dla kierowców ciekawą wariacją są
szkła fotochromowe i jednocześnie
przeciwsłoneczne, które zmieniają
zabarwienie nawet za szybą pojazdu.
Mogą one posiadać dodatkowo filtr

polaryzacyjny, dzięki któremu widzimy
bardziej przejrzysty i wyraźny obraz
dzięki redukcji odbić. Co ważne,
powyższe rozwiązania nie wpływają
znacząco na percepcję kolorów –
mówi Luiza Polak, optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Korekcyjne okulary przeciwsłoneczne
Wielu z nas wciąż jednak ceni sobie
komfort decydowania o tym, z których okularów korzystamy w danej
sytuacji. Wielokrotnie okulary przeciwsłoneczne (poza swoimi funkcjami korekcyjnymi) stanowią również
element naszej stylizacji, dlatego nie
zawsze korzystamy z nich tylko wówczas, gdy rzeczywiście tego potrzebujemy. Okulary fotochromowe nie
będą mogły w pełni spełnić tej
funkcji, ponieważ ich działanie uzależnione jest od promieni słonecznych UV. Rozwiązaniem są korekcyjne okulary przeciwsłoneczne – czyli
połączenie odpowiednich soczewek
(dostosowanych do naszej wady
wzroku) oraz wybranego przez nas
koloru ich zabarwienia.

Coraz większa grupa pacjentów decyduje się na zakup korekcyjnych okularów przeciwsłonecznych.
To doskonałe rozwiązanie dla osób,
które często i w dużym zakresie są
narażone na intensywne oddziaływanie promieni słonecznych.
Widzimy w nich wyraźnie, a wyglądają
jak zwykłe okulary przeciwsłoneczne,
co więcej, w pewien sposób „ukrywają”
naszą wadę wzroku. Także to rozwiązanie jest ciekawym uzupełnieniem
stylizacji, bowiem stosowane w tych
okularach soczewki są dostępne
w ogromnej gamie kolorów, a nawet
w formie tzw. „lustrzanek”, czyli soczewek odbijających obraz tak, jak lustro.
Możemy też indywidualnie, odpowiednio do naszych potrzeb, dobrać stopień zaciemnienia soczewek.
Nie powinniśmy jednak zwracać
uwagi wyłącznie na aspekt modowy,
ale przede wszystkim na zdrowie
i bezpieczeństwo. Korekcyjne soczewki
przeciwsłoneczne pełnią bowiem
funkcję „leku” dla naszych oczu, dlatego ich wybór nie może być przypadkowy. Ich moc powinna być
zgodna z aktualnymi zaleceniami
specjalisty, ponadto, okulary powinny
być wykonane zgodnie z normami
optycznymi, które są ściśle przestrzegane w profesjonalnych zakładach
i salonach optycznych.
Jeżeli więc ktoś zamierza zakupić
okulary na lato, to niech to będzie
okazją do zadbania o zdrowie naszych
oczu poprzez kontrolne badanie
wzroku u specjalisty – dodaje Luiza
Polak.

W jaki sposób dokonać
wyboru?
Bezpieczeństwo naszych oczu to podstawowy element podczas wyboru
okularów fotochromowych lub przeciwsłonecznych wyposażonych w soczewki korekcyjne.
Dlatego ostateczny wybór powinniśmy podjąć po konsultacji
z optykiem lub optometrystą,
który na podstawie wywiadu w gabinecie określi
nasze rzeczywiste potrzeby, a przede wszystkim pozwoli wybrać

rozwiązanie najlepsze dla bezpieczeństwa oczu.
Największym błędem podczas wyboru
okularów korekcyjnych, przeciwsłonecznych lub fotochromowych jest
podejmowanie decyzji o zakupie
jedynie na podstawie ceny lub mody.
Wielokrotnie słyszę od moich pacjentów, że swoje obecne okulary kupili
w supermarkecie lub na bazarze.
Pacjenci nie zdają sobie sprawy, jak
nieprzemyślane zakupy mogą negatywnie wpływać na nasz wzrok. Tanie
okulary, dostępne poza salonem
optycznym, najczęściej produkowane
są „masowo” i nigdy nie możemy ufać
ich parametrom. Pamiętajmy, że źle
dobrane soczewki okularowe czy
kontaktowe to wielkie zagrożenie dla
naszych oczu. Paradoksalnie, jeżeli
mamy korzystać z okularów niepewnego pochodzenia, to większą korzyścią dla naszego zdrowia będzie całkowita rezygnacja z ich używania i założenie czapki z daszkiem.
Nieprawidłowo dobrane okulary nie
tylko nie pomogą naszym oczom, ale
mogą im zaszkodzić.
Dlaczego?
Kiedy promienie słoneczne docierają
do naszych oczu, odruchowo mrużymy powieki i zwężają się źrenice
aby ograniczyć dostęp szkodliwego
światła UV do wnętrza oka.

w nadmiarze dostaje się szkodliwe
promieniowanie.
Który rodzaj okularów ochronnych
jest dla nas odpowiedni?
Na to pytanie odpowiem jednoznacznie: taki, który będzie odpowiedni
do trybu życia użytkownika i jego
potrzeb. Jako specjalista, optyk,
optometrysta, lubię dawać dużo
możliwości pacjentom, bo wiem, że
współczesny styl życia może być
bardzo wszechstronny. Np. do uprawiania sportów polecam okulary
sportowe przeciwsłoneczne lub fotochromowe z korekcją oraz okulary
przeciwsłoneczne wraz z jednoczesnym wykorzystaniem soczewek
kontaktowych. Natomiast do jazdy
samochodem idealne będą okulary
przeciwsłoneczne korekcyjne lub fotochromowo-przeciwsłoneczne, najlepiej z polaryzacją.
Dla dzieci najczęściej rekomenduje
się „fotochromy”, okulary przeciwsłoneczne-korekcyjne z delikatnym stopniem zabarwienia lub soczewki kontaktowe plus okulary przeciwsłoneczne. Nie musimy się jednak obawiać,
że nie poradzimy sobie z odpowiednią
selekcją. W wyborze fachowo pomoże
optyk – kończy Luiza Polak.

Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat.
pras. KRIO, 38PR & Content Communication

Przeciwsłoneczne okulary bez filtra
UV sprawiają, że nasze oczy zostają
„oszukane” – ponieważ słońce nam
nie przeszkadza, nie mrużymy oczu, źrenice są szerokie, a wówczas do
naszych oczu
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1. JAI KUDO mod. MARGARET C09b, 2. MERTZ mod. MPO743 C3, 3. Anne Marii. mod. am10268c, 4. Dekoptica mod. FRAME 149 col.201
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1. Marni mod. ME 636S 107
2. Salvatore Ferragamo mod. SF196S 706
3. Dekoptica mod. FRAME 511 col. 216
4. MOCOA. mod. S0063 C3
5. Just Cavalli mod. JC 866S 32C
6. Calvin Klein mod. CKNYC 1814S
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07. Lacoste mod. L903S 664
08. Mexx Kids mod. SS 19 MK SG 5223
09. Karl Lagerfeld mod. 284S 013
10. Belutti mod. SFJ 027 C003
11. MCM. mod. MCM126S 043
12. Metropolitan mod. 8052
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1. TONNY mod. TY4649
2. Liu Jo mod. ss 19 LJ2713 031
3. TRESS mod. TR 248 C2S
4. LOOK mod. 10726.51.M1
5. Etnia Barcelona mod. SINTRA BLPK
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1. Moie mod. M14 C3
2. Caroline Abram mod. WONDROUS

3. Dekoptica mod. FM001 col. 213
4. Solano mod. s 10313 b

5. Etnia Barcelona mod. Rimini PUHV
6. Rako mod. Passion 1815 C3
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1. i-D Tokyo mod. 2462 C3
2. SOLANO mod. s10334
3. Moie mod. E 814 C1
4. Anne Marii mod. am 20280 c
5. Rako mod. Passion 1816 C1 1

4

1. Forseti Prestige mod. 2948
2. MCM mod. MCM 2122 740
3. Salvatore Ferragamo mod. SF2175 711
4. Karl Lagerfeld mod. KL288 143
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Barbara Pakuła
- optometrystka,
terapeuta widzenia
i kontaktolog.

JAK WIDZI DZIECKO W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM?
Gdy dziecko idzie do zerówki, zaczyna oficjalny proces nauki szkolnej.
Jest to czas dynamicznego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Jeżeli
dziecko posiada wadę wzroku, niedowidzenie, zeza lub inne zaburzenie to
skutecznie utrudni ono naukę i rozwój. Przeczytaj, jak powinno widzieć
dziecko i co powinno zaniepokoić rodziców.
Z czasem poziom trudności wzrasta i wymagania wobec dzieci stają
się coraz większe. Motoryka duża i mała w tym czasie powinna być już
dobrze wypracowana. Dziecko, które dobrze widzi, szybciej zapamiętuje
to, czego się uczy, ponieważ nie traci czasu i „energii” na wyostrzenie
obrazu.
Współpraca analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinetycznego
z każdym tygodniem wchodzi na wyższy poziom i dziecko bez większych problemów powinno opanowywać kolejne partie materiałów.

ZERÓWKA I PIERWSZE LATA SZKOŁY
TO CZAS KIEDY
DZIECI UCZĄ SIĘ
RYSOWAĆ, PISAĆ,
ROZPOZNAJĄ I ZAPAMIĘTUJĄ ZNAKI, LITERY, CYFRY.

JAKIE CZYNNOŚCI POWINNO OPANOWAĆ DZIECKO W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM?
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym (5-8 lat) powinno:
rozpoznawać i identyfikować znaki abstrakcyjne (m.in. cyfry, litery);
rozróżniać, rozpoznawać, kojarzyć, interpretować wyrazy;
czytać;
pisać.
Powyższe czynności są nabywane przez dziecko w sposób naturalny w procesie uczenia się.

CO SIĘ DZIEJE GDY DZIECKO ŹLE WIDZI?
Niekorygowane wady wzroku u dzieci (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm), niewykryty zez,
niedowidzenie lub dysfunkcje akomodacji powodują spowolnienie rozwoju. Dziecko bardzo często nie
potrafi nazwać dyskomfortu, który odczuwa. Nie wie również, że nie widzi dobrze, bo obniżona ostrość
wzroku może towarzyszyć mu od dawna, dlatego nie zgłasza jej pogorszenia. Rodzice nie zawsze skojarzą
niechęć dziecka do nauki, rozkojarzenie przy czytaniu czy brak zapamiętywania z wadą wzroku i niestety
zbyt często do gabinetu specjalisty zgłaszają się zbyt późno.
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JAKIE ZACHOWANIE DZIECKA POWINNO NAS ZANIEPOKOIĆ?
dziecko myli cyfry i litery;

pomija lub dodaje litery przy czytaniu

opuszcza litery w wyrazach;

i przepisywaniu;

nie widzi z odległości kilku metrów;

ma trudności z pisaniem w zeszytach;

źle widzi z bliskich odległości;

zamyka jedno oko;

czyta, pisze z głową bardzo blisko tekstu;

szybko się męczy po okresach koncentracji

mruży oczy;

wzrokowej;

zasłania oko podczas pisania w zeszycie

ma bóle głowy;

lub przepisywania z tablicy;

pieczenie oczu;

szeroko otwiera oczy;

swędzenie oczu;

trze oczy;

zgłasza zamazywanie obrazu;

zmienia końcówki wyrazów;

zgłasza podwójne widzenie.

Gdy rodzice zaobserwują którąś z wyżej wymienionych dolegliwości, natychmiast powinni udać
się z dzieckiem na pełne badanie wzroku. Przesiewowe badania bardzo często nie wykrywają
nadwzroczności i astygmatyzmu. Pomijają również zaburzenia akomodacji. Dlatego mogą wprowadzać w błąd i dziecko nie otrzymuje potrzebnej korekcji lub terapii widzenia. Wada wzroku
u dziecka rozwija się dalej, a ono ma coraz większe problemy w nauce.

Przewodnik po świecie
terapii widzenia,

który powinien przeczytać każdy Rodzic
i terapeuta widzenia
Z tej książki dowiesz się m.in.:
którego specjalisty prowadzącego terapię widzenia
potrzebujesz Ty lub Twoje dziecko?
czym w praktyce różni się praca optometrysty,
ortoptysty, rehabilitanta widzenia, tyflopedagoga?
jak wyglądają kulisy pracy specjalistów !

ZAMÓW: www.wsluzbieoczom.pl
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ROZWÓJ WIDZENIA PRZEDSZKOLAKA
Prawidłowy rozwój wzroku dziecka w wieku od 3 do 5 lat wpływa na cały proces i szybkość uczenia się.
W wieku przedszkolnym dziecko zaczyna kształtować nawyki związane z pisaniem i z czytaniem. Szybko
rozwija się współpraca pomiędzy oczyma i rękoma podczas zabaw ruchowych i plastycznych. Dlatego
każda niewykryta wada wzroku lub niedowidzenie ma wpływ na naukę, szybkość rozwoju, pewność siebie
czy relacje między dziećmi.

Dziecko poznaje figury geometryczne i kształty, powinno umieć posortować przedmioty
według kształtu, wielkości i barwy, rozpoznać i nazwać podstawowe kolory. Przedszkolak
powinien opisać widziany obrazek bardzo szczegółowo, wskazując na różne kształty,
odcienie barw, nazywając nawet drobne detale. Widzenie obrazków przez dziecko powinno być dobre pod różnymi kątami patrzenia. Najczęściej już w tym wieku dziecko interesuje się literami i cyframi, potrafi je rozpoznać i takie same połączyć.

!

Podczas zabaw ruchowych rozwija się dynamika motoryczna. Dziecko z coraz większą sprawnością rzuca,
kopie i łapie piłkę. Poprawia się trafność i dokładność w rzucaniu. Wzrasta poczucie orientacji przestrzennej.
Najczęściej wszystkie wymienione umiejętności dziecko nabywa w dogodnym dla siebie czasie i przychodzą mu one naturalnie. Zajęcia proponowane przez rodziców czy w przedszkolu stymulują jego rozwój
i zazwyczaj nic nie stoi na przeszkodzie by dziecko uczyło się kolejnych rzeczy.
Zdarza się jednak, że coś zaczyna niepokoić, pojawia się jakiś deficyt, bądź dziecko zaczyna unikać jakiejś
zabawy. Być może staje się nadpobudliwe lub zbyt zamknięte w sobie i płaczliwe.

CO POWINNO NAS ZANIEPOKOIĆ?
Na pewno w sytuacja, w której dziecko nie potrafi opisać i nazwać widzianych kształtów czy figur. Gdy
myli barwy i pomija szczegóły na obrazkach podczas opowiadania lub rozmowy. Niepokojące jest gdy
dziecko „nastawia” głowę lub ciało przy oglądaniu telewizji lub książki. Każde mrużenie oczu, marszczenie twarzy podczas obserwacji z daleka powinno być źródłem niepokoju.
Mniej sugestywne objawy nieskorygowanej wady wzroku lub niedowidzenia to:
szuranie nogami bądź problem
z wchodzeniem po schodach,
unikanie kolorowania, rysowania
trudności w posługiwaniu się
łyżką/widelcem również wskazują na problemy wzrokowe.

W momencie kiedy dziecko:
męczy się podczas pracy z bliska,
narzeka na ból głowy,
trze oczy,
zasłania jedno z nich,
zgłasza zamazywanie się obrazu lub
podwójne widzenie
JEST TO KONKRETNY POWÓD BY SKONSULTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ.
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W wakacje dużo częściej niż zwykle jesteśmy kuszeni sezonowymi promocjami na ulicznych straganach, w tym ofertami okularów przeciwsłonecznych. Nie kupujemy ich tylko sobie, ale często dla
naszych dzieci, które proszą o nie jak o zabawki. Dlaczego nie możemy ulegać naszym pociechom
i nie powinniśmy kupować takich okularów? Odpowiada Paweł Szczerbiński, optyk i optometrysta
oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Złe okulary gorsze niż
ich brak.
Widok dziecka namawiającego swoich rodziców na kupno wakacyjnego
gadżetu podczas wyjazdu jest popularny w miejscowościach turystycznych. Często przedmiotem próśb są
kolorowe okulary przeciwsłonecne,
popularne na straganach, np. w nadmorskich lokalizacjach. O ile w przypadku innych gadżetów czy zabawek
to jedynie indywidualna kwestia
rodzica, czy ulegnie dziecku i dokona
zakupu, o tyle wybór okularów
przeciwsłonecznych z niepewnego
źródła może wpłynąć na uszkodzenie
wzroku naszego dziecka!
Okulary przeciwsłoneczne są skuteczne tylko wtedy, kiedy zastosowane
w nich filtry właściwie blokują szkodliwe promienie słoneczne UVA i UVB.
W przypadku szkieł z nieznanego
źródła nie możemy być pewni jakości
wykonania okularów.
- Naturalną ochroną człowieka przed
promieniowaniem słonecznym, zarówno dorosłego jak i dziecka, jest
mrużenie oczu. Opuszczone powieki
nie pozwalają dotrzeć szkodliwemu
promieniowaniu do siatkówki oka. Jeśli
przed naszymi oczami znajdują się
okulary przeciwsłoneczne z potrzebny-
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mi filtrami, powieki nie mrużą się, ale
oczy są chronione przed szkodliwym
promieniowaniem – jest ono zatrzymywane na poziomie szkła w okularach.
Natomiast jeśli szkła nie posiadają
odpowiednich filtrów, nasze oczy są
„otwarte” na niekorzystne fale
bardziej, niż bez założonych okularów,
ponieważ nie mrużą się! W przypadku
dziecka to szczególnie ważne, jego oczy
są delikatne, a niektóre struktury
jeszcze się kształtują, zatem szkodliwe
promienie mogą wpłynąć na nieprawidłowy ich rozwój. Dochodzimy zatem
do ważnej konkluzji – dużo bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie brak
okularów i np. czapka z daszkiem niż
okulary z niezaufanego źródła. Ponadto, okulary wątpliwej jakości często nie
zachowują „zerowego” profilu, tzn. że
szkła bez mocy dioptryjnej, przez niską
jakość ich wykonania, załamują fale
docierające do naszego oka.
To również niebezpieczne w kontekście
dziecka, którego wzrok ciągle się kształtuje i dostosowuje do obserwowanej
rzeczywistości – dodaje.

nych salonach optycznych. Często
zapominamy o tym, że okulary
słoneczne stymulują nasz narząd
wzroku, a użytkownicy koncentrują
się wyłącznie na aspekcie modowym
oprawek. Ten jest również bardzo
ważny, jednak priorytetem powinno
być nasze zdrowie.

Gdzie kupić okulary bezpieczne dla dziecka?

Ponadto, w okresie wakacyjnym warto zwrócić uwagę także na dodatkowe
udogodnienia – np. poprosić optyka
o zamontowanie do oprawek gumki,
dzięki której dziecko nie zgubi okularów – dodaje Paweł Szczerbiński.

Wszelkie produkty optyczne należy
kupować wyłącznie w profesjonal-

- Jeśli szukamy okularów przeciwsłonecznych dla naszego dziecka, wybierzmy się z nim do optyka-specjalisty. Ten przeprowadzi z nami dokładny wywiad, aby zaproponować
najlepsze rozwiązanie, tzn. takie,
które spodoba się dziecku, ale przede
wszystkim będzie bezpieczne dla
jego oczu.
Co, kiedy nasze dziecko ma wadę
wzroku? Również będzie zadowolone
– obecnie możemy wybierać wśród
przeróżnych krojów oprawek i szkieł
korekcyjnych – także przeciwsłonecznych. Dziecko będzie mogło wskazać,
co podoba mu się najbardziej, a optyk
wykona specjalne okulary – korekcyjne, przeciwsłoneczne i bezpieczne.

Modele: TY3010C1 | TY3025C3
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Czy nasze oczy też się starzeją?
Ludzkie oko w trakcie życia człowieka przechodzi diametralne zmiany. W okresie niemowlęcym
zmysł wzroku rozwija się w szalonym tempie z dnia na dzień, a organizm przygotowuje się do jego
wykorzystywania przez długie lata. Jednak co dzieje się ze wzrokiem po 40. roku życia, co jest przyczyną zmian i czy powinniśmy martwić się pogorszonym widzeniem? Odpowiada Paweł Szczerbiński, optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Oczy dziecka przez całe
życie?
Zmysł wzroku rozwija się w niesamowicie szybkim tempie w pierwszych
miesiącach życia „małego” człowieka. Choć niemowlę tuż po narodzinach widzi w bardzo nieprecyzyjny
sposób: jego obraz jest rozmyty, nie
dostrzega wielu kolorów czy kształtów. Rozwój narządu wzroku u dziecka trwa zaledwie około 10 miesięcy,
jednak po tym czasie większość
dzieci widzi już podobnie do osób
dorosłych.
Kształtowanie się zmysłu widzenia to
nie tylko zbudowanie odpowiedniej
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struktury biologicznej, ale także
„wyuczenie” kory mózgowej do
odpowiedniej interpretacji bodźców
docierających z narządu wzroku.
Dlatego właśnie w pierwszych miesiącach życia niesamowicie ważne
jest kontrolowanie swojej pociechy
i weryfikacja jej zachowań – czy odpowiednio reaguje na bodźce.
Jeśli w pierwszych latach życia dziecka nie dostrzeżemy na czas ewentualnych nieprawidłowości i „przegapimy” właściwy moment na reakcję –
może to skutkować nieodwracalnymi problemami ze wzrokiem już
przez całe życie (np. niedowidzeniem jednego oka).

A czy nawet bez stwierdzenia
żadnych nieprawidłowości narządu
wzroku, jesteśmy w stanie przebyć
całe życie bez problemów z widzeniem?

Tego nie unikniesz…
Nawet jeśli nasz wzrok rozwinął się
bezbłędnie, a w ciągu okresu dojrzewania i późniejszego dorosłego życia
(do 40. r.ż.) nie borykaliśmy się z zaburzeniami widzenia, będziemy
musieli zmierzyć się z jedną przypadłością, która dotyka każdego bez
względu na styl i warunki życia.

Presbiopia, bo o niej mowa, pojawia
się zazwyczaj po przekroczeniu 40.
roku życia. Objawia się postępującymi problemami z postrzeganiem
bliży oraz rozmazywaniem obrazu.
Dlaczego?
- Presbiopia, inaczej nazywana
starczowzrocznością, to nie wada
wzroku czy choroba, a naturalna
konsekwencja starzenia się organizmu
– tłumaczy Paweł Szczerbiński, optyk
i optometrysta oraz ekspert KRIO.
– Nie możemy jej wyeliminować czy
nawet opóźnić. Jak poznamy, że
presbiopia jest już naszym problemem? Często mówimy o niej nie
zdając sobie z tego sprawy.
Może przypominamy sobie sytuację,
w której oddalamy od siebie czytany
tekst, np. na opakowaniu produktu
w sklepie, aby w ten sposób dostrzec
małe napisy, choć wcześniej takie problemy ze wzrokiem nie występowały?
To pierwsze objawy presbiopii, a my
często przekornie komentujemy takie
sytuacje stwierdzeniem: „nie starcza
mi ręki do przeczytania tego tekstu”.
Tak naprawdę można metaforycznie
określić, że to postępująca wraz
z wiekiem dalekowzroczność, choć nie
możemy oczywiście zacierać granicy
między tymi dwoma dysfunkcjami –
dodaje Paweł Szczerbiński.

Co jest przyczyną
presbiopii?
Presbiopią nie należy się nadmiernie
martwić – to nie choroba, a naturalna
konsekwencja wieku. Z tego powodu,
do tej pory, nie wymyślono żadnego
leku na tę dysfunkcję, jednak współczesna technologia oraz rozwój medy-

cyny rozwinęły skuteczne sposoby na
radzenie sobie z niewyraźnym obrazem.
Po 40. roku życia niektóre mięśnie
naszej gałki ocznej odpowiedzialne za
zmianę kształtu soczewki osłabiają się,
a soczewka twardnieje i traci elastyczność. Prowadzi to do stopniowego
zaniku bliskiego widzenia, dlatego
presbiopia może być mylona z dalekowzrocznością.
Choć „efekty” widzenia są podobne
w obu przypadkach, nie należy mylić
tych dwóch przypadłości.
Dalekowzroczność jest zwykle spowodowana nieco krótszą długością osi
gałki ocznej.

Jak poradzić sobie z presbiopią?
- Jeśli dostrzegamy u siebie pierwsze
objawy presbiopii, powinniśmy
skontaktować się z optykiem. Ten
przeprowadzi z nami szczegółowy
wywiad i zaproponuje rozwiązania
poprawiające jakość naszego widzenia. Najprostszym rozwiązaniem w tej
sytuacji jest posiadanie okularów ze
„szkłami” progresywnymi, które obejmują szeroki zakres mocy optycznej.
Dzięki temu, patrząc w dolną część

soczewki bez problemu przeczytamy
znajdujące się przed naszymi oczami
napisy, natomiast kierując wzrok
stopniowo w górne części soczewki,
będziemy coraz wyraźniej dostrzegać
dal. Oczywiście, jeśli nie jesteśmy
pewni czy to rozwiązanie jest dla nas,
to zadanie optyka, aby wszystko nam
dokładnie pokazał i wytłumaczył.
Możemy także zdecydować się na
posiadanie dwóch par okularów
– jednej do czytania, a drugiej do
wykonywania innych codziennych
czynności. Jednak w zależności od
naszego stylu życia i wykonywanych
w ciągu dnia obowiązków, ciągła
i bieżąca zmiana okularów może być
bardzo uciążliwa – puentuje Paweł
Szczerbiński.

Więcej informacji na temat wad wzroku,
sposobów ich korekcji oraz specjalistycznych
badań można znaleźć w filmach edukacyjnych
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, zrealizowanych pod merytorycznym patronatem
Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, z udziałem optyków,
optometrystów i okulistów.
Materiały te dostępne są pod adresem:
http://www.krio.org.pl/filmy-edukacyjne.
Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna (KRIO) –
organizacja samorządu zawodowego, zrzeszająca obecnie siedem cechów optycznych.
KRIO systematycznie szkoli zrzeszonych optyków, współpracując w tym zakresie z ośrodkami akademickimi, takimi jak: Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet
Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, jak też Politechnika Wrocławska.

Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. mat.
pras. KRIO, 38PR & Content Communication
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mgr Aneta Bester – pomoc niepełnosprawnym,
zaniedbanym społecznie dzieciom to podyplomowa profesja Autorki: jest tyflopedagogiem,
oligofrenopedagogiem i terapeutą dzieci autystycznych. Ukończyła resocjalizację,
socjoterapię, zarządzanie oświatą oraz wiele innych form doszkalających.

CUDOWNY
BO IDEALNIE NIEDOSKONAŁY…
Moją życiową pasją jest drugi człowiek – szczególnie ten niedoskonały, niedostosowany, potrzebujący opieki i wsparcia,
dlatego wykonuję zawód pedagoga specjalnego. Ale wykształcenie pedagogiczne nie jest moim bazowym - niestety, jako
młoda dziewczyna po szkole średniej źle rozpoznałam swoje powołanie i skończyłam zupełnie inne studia. Dopiero potem
poczułam wielki zew do tych, którym zawodowo i duchowo będę mogła być naprawdę potrzebna. Dlatego obecnie posiadam wykształcenie w dziedzinie resocjalizacji, socjoterapii, dodatkowo jako oligofrenopedagog, terapeuta dzieci ze
spektrum autyzmu oraz tyflopedagog. Ta ostatnia specjalność to dział pedagogiki specjalnej, który zajmuje się wychowanie i nauczaniem konkretnej grupy dzieci – z wadami wzroku. Dzięki temu zawodowi mam możliwość przekraczania
pewnej magicznej granicy – docierania i poruszania się w świecie osób dysfunkcyjnych wzrokowo, także niewidomych.
A za przyczyną świetnego wykładowcy na studiach oraz niewidomego ucznia, z którym wówczas pracowałam, dziedzina
tyflopedagogiki zaczęła mnie mocno wciągać, praca pochłaniać i przestały denerwować miny pytających: „tyflo – kto???”,
gdy podawałam swój zawód.

Tyflo - kto to? No właśnie: kim jest ten tyflopedagog?
Zasadniczym zadaniem tyflopedagoga jest wspomaganie procesu uczenia się dzieci niewidomych i słabowidzących.
W przypadku tych drugich, rolą tyflopedagoga jest mobilizowanie uczniów do korzystania z posiadanych przez nich
zdolności wzrokowych we wszystkich możliwych sytuacjach, jak również niesienie im w tym zakresie pomocy.
Polega ona np. na udostępnieniu uczniom pomocy optycznych, elektronicznych i innych, ułatwiających korzystanie
z osłabionego wzroku w procesie edukacji, podczas spędzania wolnego czasu, podczas poruszania się i wykonywania
rozmaitych zadań… To tak pobieżnie.
Natomiast, chcąc wyjaśnić swoją profesję dokładniej, sięgnę do samej nauki, która wykreowała ten zawód:
Tyflopedagogika jest działem pedagogiki specjalnej, zajmującym się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją
osób niewidomych i niedowidzących.

Terapeuta - tyflopedagog prowadzi terapię widzenia, polegającą na usprawnianiu wzroku. Jego zadaniem jest więc
rozwijanie umiejętności i świadomości posługiwania się wzrokiem, a tym samym – efektywniejszego wykorzystywania
patrzenia w ogólnym funkcjonowaniu dziecka z uszkodzonym wzrokiem.

Co dokładnie robi ten tyflo?
Moim zasadniczym zadaniem jako tyflopedagoga jest, jak wspomniałam, wspomaganie procesu uczenia się
dzieci niewidomych i słabowidzących. W przypadku tych drugich, moją rolą jest mobilizowanie uczniów do korzystania z posiadanych przez nich zdolności wzrokowych we wszystkich możliwych dla nich sytuacjach, jak również niesienie im w tym zakresie pomocy. Polega ona np. na udostępnieniu uczniom pomocy optycznych, elektronicznych i innych,
ułatwiających korzystanie z osłabionego wzroku w procesie edukacji, podczas spędzania wolnego czasu, podczas
poruszania się i wykonywania rozmaitych zadań…
Natomiast wspomaganie w zakresie rozwoju widzenia małych dzieci, prowadzenie wyspecjalizowanej stymulacji
wzroku w celu utrwalenia reakcji wzrokowych, pomoc w rozwijaniu sprawności wzrokowych to kompetencje stricte
rehabilitanta wzroku, optometrysty czy ortoptyka – oczywiście zależnie od przyczyny nieprawidłowego funkcjono-
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nia oka. Dostęp do tych specjalistów niestety nie jest ani łatwy, ani oczywisty. Natomiast okulista, optometrysta czy
ortoptyk pracują zazwyczaj w systemie opieki zdrowotnej.
Jako tyflopedagog prowadzę – owszem – elementy z zakresu ćwiczeń wzrokowych, lecz nie jest to pełna rehabilitacja
wzroku. Podobnie, mogę wspomagać naukę poruszania się dziecka niewidomego, lecz wyspecjalizowaną „siłą” w tym
zakresie jest trener orientacji przestrzennej.
Wspomniana rehabilitacja wzroku, która zawsze powinna być poprzedzona diagnozą funkcjonalną, obejmuje swym
zakresem przede wszystkim:

• stymulowanie widzenia,
• pobudzanie do patrzenia,
• rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych, związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (fiksacja, lokalizowanie bodźca, zbieżność, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia, przeszukiwanie),

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej,
• kształtowanie pojęć,
• usprawnianie pamięci wzrokowej,
• osiąganie wyższych sprawności wzrokowych (m.in. dobieranie obiektów i obrazków w/g określonych cech,
. identyfikowanie obiektów na obrazkach, rozróżnianie i identyfikowanie związków zachodzących na obrazkach,
. .figurach i znakach abstrakcyjnych, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych, dopełnianie
. wzrokowe),

• ocenianie i modyfikowanie najbliższego otoczenia dziecka, w celu dostosowania go do indywidualnych możli..wości i potrzeb wzrokowych dziecka słabowidzącego.

Rehabilitacja wzroku u osób z dysfunkcją narządu wzroku zawsze powinna być uzupełnieniem leczenia okulistycznego, dobrze także skonsultować dziecko z optykiem, optometrystą czy ortoptystą. Te nazwy zawodów z pewnością zostaną Państwu przybliżone przez innych współautorów naszego projektu, więc ja skupię się na tyflopedagogu.
Jako tyflopedagodzy możemy prowadzić z dziećmi wiele ćwiczeń i zabiegów z zakresu terapii widzenia, uczyć je
mnogich technik poprawienia jakości widzenia, ale tak naprawdę terapia taka spełnia swoją rolę jedynie wtedy, gdy
zaszczepimy w dziecku chęć, a potem możliwość (zgodną z jego stanem dysfunkcji) samodzielnego interpretowania
obrazu. I tu padło słowo „wszczepianie”, które sugeruje ogromną rolę rodzica w procesie rozwoju wzrokowego u dziecka.
Bo któż, jak nie rodzic, ma z dzieckiem nieustanny kontakt od pierwszych dni jego życia? My, jako specjaliści, „przejmujemy” dzieci pod swoje skrzydła trochę później. Najpierw jest rodzic.

Tyflo - sam czy w tandemie?
Pomimo naszej – tyflopedagogów - wszelakiej wiedzy wyniesionej ze studiów, kursów i szkoleń, to rodzic pozostaje
najwiarygodniejszym i największym skarbcem wiedzy o dziecku. Wzorowa współpraca powinna wyglądać właśnie tak,
że rodzice nie kryją żadnych informacji o dziecku. Nam, jako nauczycielom (niezależnie od specjalności) szeroka wiedza
o uczniu potrzebna jest jedynie po to, aby optymalnie mu pomóc, a nie po to, by pisać o nim bajki czy plotkować.
Niedorzecznym jest zatem podejście rodzica, który czasem twierdzi, że inne choroby i dysfunkcje dziecka nie powinny
nas obchodzić.
Chcąc optymalnie wspomóc ucznia z dysfunkcją wzroku, tyflopedagog wraz z innymi specjalistami powinni tworzyć
zwartą grupę o doskonałym przepływie informacji i bieżących spostrzeżeń. Zespół ten powinny tworzyć wszystkie
osoby zajmujące się danym dzieckiem: prócz tyflopedagoga wychowawca, nauczyciele przedmiotowi, psycholog,
często logopeda czy terapeuta integracji sensorycznej, lecz przede wszystkim siły medyczne, jak okulista, do tego
jeszcze optometrysta lub ortoptyk.
Szkoda tylko, że taki zespół to marzenie. Ubolewam, ponieważ w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Owszem:
w szkołach powoływane są zespoły terapeutyczne, konstruujące wspólnie indywidualny program dla dziecka. Ale spotykają się oni dwa razy do roku, częstokroć rodzice nie udostępniają i nie przekazują bieżących informacji medycznych
o dziecku, brak nam też informacji od innych terapeutów (niezwiązanych ze wzrokiem). A szkoda, bo to wszystko
niezmiernie ściśle się łączy.

ped. specj. Aneta Bester
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ORGANIZATORZY:

Uroczyście ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego
"Moje wymarzone okulary",
który zorganizowaliśmy wspólnie
z Ćwiczę Oko oraz TONNY Eyewear:
Nagroda za najlepszy projekt oprawek:

Nagroda za najlepszą pracę plastyczną:

1. Hanna Stachniuk
2. Julia Wąsowicz
3. Stanisław Zarzecki

1. Jakub Gozdek
2. Bartosz Solamoński
3. Aniela Światopełk-Mirska

Wyróżnienie specjalne
za najlepszy projekt oprawek:

Wyróżnienie specjalne
za najlepszą pracę plastyczną:

1. Justyna Trząska
2. Julia Szklarska
3. Julia Bester
4. Julia Owad
5. Zuzanna Juraszek
6. Aleksandra Frydel

1. Michał Sowiński
2. Adrian Żeligowski
3. Nina Miller
4. Jan Szaruga
5. Wiktoria Wójtowicz
6. Maja Aksamitowska

Nagrodę publiczności zdobyła
Zofia Hryciuk - lat 5
Ponad połowę swojego życia spędziła już
z okularkami na nosie. Co więcej, uwielbia
je i pierwszym słowem po przebudzeniu
jest słowo "okulary". Jej bardzo słaby wzrok
przy wsparciu rodziców i brata Michała,
również słabowidzącego - nie przeszkadza jej w aktywnym życiu: największą
pasją jest taniec i balet, a zaraz potem wszelkie prace plastyczne. Z wielką chęcią
wzięła dział w konkursie na wymarzone
okulary, od razu mając przed oczami
ostateczną wizję projektu.
Wada wzroku spowodowała wyjątkowe
uwrażliwienie na muzykę, które przejawia
się właśnie w ukochanym tańcu i śpiewie.
Pilotem myśliwca nie zostanie i wielu
zawodów wykonywać nie będzie mogła,
ale jej największym marzeniem jest, żeby
„na zawsze zostać rolniczką” i opiekować
się zwierzętami. Ot i cała Zofia :-)

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
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Wyróżnienie specjalne
za najlepszy projekt oprawek:
Wyróżnienie specjalne
za najlepszą pracę plastyczną:

1. Justyna Trząska - lat 8

1. Michał Sowiński - lat 13

2. Julia Szklarska - lat 8

2. Adrian Żeligowski - lat 10

3. Julia Bester - lat 12

3. Nina Miller - lat 5
TRENDY 1(5)
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Nagroda za najlepszy projekt oprawek:

1.

Hanna Stachniuk - lat 8
Szalona Amazonka, która w wieku 3 lat
sprzedała pierwsze okulary.

2.

Julia Wąsowicz - lat 6
Uczęszcza do Przedszkola Miejskiego
nr 7 w Żarach. Lubi malować i rysować.

3.

Stanisław Zarzecki - lat 5
Mieszka w Białymstoku, gdzie na codzień
uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola nr 2
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego
à Paulo. Interesuje się elektroniką, samochodami
oraz muzyką.
Staś nie nosi okularów, ale ma rówieśników,
którzy noszą, co było inspiracją do stworzenia
tej pracy, ponieważ według Stasia dzieci, które
mają okulary widzą inny, kolorowy i radosny
świat. Wygrana w postaci oprawek korekcyjnych
z najwiekszą radością zostanie przekazana dla
dzieci z Pogotowia Opiekuńczego OPOKA
w Wasilkowie.
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Nagroda za najlepszą pracę plastyczną:

1.

Jakub Gozdek - lat 12
Uczęszcza do Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego dla Dzieci
Słabowidzących i Niewidomych w Łodzi.
Jego hobby to muzyka, rysunek i gry
komputerowe.

2.

Bartosz Solamoński - lat 12
Uczęszcza do Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego dla Dzieci
Słabowidzących i Niewidomych w Łodzi.
Lubi gry zespołowe, szczególnie piłkę
nożną. Jego ulubiony piłkarz to Robert
Lewandowski. Marzy, by tak jak on,
w przyszłości zagrać w reprezentacji. . .

3.

Aniela Światopełk-Mirska - lat 8
Uczęszcza do Specjalnego Ośrodka
Szkolno Wychowawczego dla Dzieci
Słabowidzących i Niewidomych w Łodzi.
W wolnym czasie lubi tworzyć różne
prace plastyczne i piec z mamą ciasta.
Kocha zwierzęta, a najbardziej swoje
koty: Janię, Jorgosa i Orena.
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