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Grudniowe wspomnienia  

W grudniu z okazji Mikołajek dzieci dostały  

w prezencie od rodziców przedstawienie pod 

tytułem „Rzepka”. Dorośli przez kilka tygodni 

spotykali się po zamknięciu przedszkola  

(a dokładniej po godzinach pracy 

dydaktycznej), aby wspólnie ćwiczyć role, 

rozplanować dekoracje oraz uzgodnić wygląd 

strojów. 

Zaglądając czasami na próby przedstawienia 

można było odnieść wrażanie, że nie było to 

trudną sprawą i sprawiło wiele radości ludziom, 

z których niektórzy pierwszy raz znaleźli się po tej 

stronie sceny. Wiemy jednak, że wymagało to 

sporo wysiłku oraz wewnętrznej motywacji  

i dlatego bardzo dziękujemy Rodzicom za ich 

zaangażowanie. 

Sądząc po minach dzieci w trakcie oglądania 

oraz po późniejszych rozmowach między nimi 

przedstawienie bardzo podobało się naszym 

przedszkolakom. 

 

Pomysł 

Budując dobre 

relacje z rodzicami 

można zachęć ich 

do udziału 

w uroczystościach. 

Oczywiście najlepiej 

aktywnego. 

Odegranie 

wspólnego 

przedstawienia 

pozwoli się lepiej 

poznać rodzicom. 

Spędzone wspólne 

chwile, dzielenie się 

pomysłami  

i uzgadnianie różnych 

wizji zaprocentują 

na przyszłość 

a przecież pobyt  

w przedszkolu czy 

szkole to perspektywa 

kilku lat. 

Przedstawienie zaś 

będzie miłym 

prezentem dla dzieci. 

Zaangażowanie 

rodziców w życie 

placówki nie musi 

więc ograniczać się  

do wpłat na tzw. 

Komitet Rodzicielski 

(których w naszym 

i tak nie ma). 

 

 

 

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Nasza historia  

Pomysł na przedszkole integracyjne narodził się podczas pobytu Anny 

Florek, wówczas psycholog zatrudnionej w Instytucie Matki i Dziecka, na 

stypendium w Niemczech, w Centrum Neurologii Dziecięcej (CND) w 

Mainz. Efektem fascynacji wspólnym wychowywaniem i kształceniem 

dzieci sprawnych i niepełnosprawnych był pomysł utworzenia 

podobnego miejsca w Polsce. 

– U nas w tamtych czasach była pustynia, jeśli chodzi o opiekę nad 

dziećmi niepełnosprawnymi – opowiada Anna Florek. – W Warszawie 

działały dwa przedszkola specjalne. W sumie zapewniały opiekę około 

30 dzieciom, a to była kropla w morzu potrzeb. Ich problemy były mi 

znane, ponieważ rodzice tych dzieci zgłaszali się po diagnozę czy na 

terapię do Instytutu Matki i Dziecka, gdzie wówczas pracowałam. Kiedy 

w Niemczech zobaczyłam, jakim wspaniałym rozwiązaniem dla tych 

dzieci jest przedszkole integracyjne, wróciłam do Polski z przekonaniem, 

że trzeba to u nas zrobić. 

Przeniesienie tego wzorca z Niemiec do Polski nie było jednak łatwe. 

Jak mówi Anna Florek, bardzo wiele osób twierdziło wówczas, że 

łączenie dzieci niepełnosprawnych ze sprawnymi to zły pomysł, stanie 

się to z krzywdą dla jednych i drugich. – Takie było wówczas myślenie. 

Ale miałam wokół siebie osoby, które mnie wspierały. Powtarzały: Jeśli 

jesteś do tego przekonana, to działaj. A ja byłam przekonana – mówi 

Anna Florek. 

Bardzo dużo w tym trudnym czasie pani Annie pomogli rodzice dzieci 

niepełnosprawnych z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, które wówczas 

było jedną z nielicznych organizacji pozarządowych. Jak mówi, miała 

też wspaniałych szefów, którzy ją wspierali. 

Na początku trzeba było znaleźć strukturę, w jakiej takie przedszkole 

mogłoby działać. Wtedy Anna Florek nie miała pomysłu, że można to  
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zrobić po prostu prywatnie albo założyć fundację, więc najpierw 

podjęła próbę w instytucjach publicznych. Niestety, Instytut Matki  

i Dziecka, z którym była związana, nie był zainteresowany taką częścią 

swojej działalności jak przedszkole integracyjne. 

– Ten pomysł na tamte czasy był zbyt nowatorski, żeby znaleźć się w 

systemie oświaty publicznej – mówi Anna Florek. – Pani wizytator w 

kuratorium, do której się wówczas zgłosiłam, pokręciła głową: „Pani 

Aniu, nie dość że grupy mieszane wiekowo, to jeszcze te dzieci 

niepełnosprawne… No jak to pani sobie wymyśliła? No może się uda, 

życzę pani wszystkiego najlepszego”. 

Na szczęście z pomocą przyszło Społeczne Towarzystwo Oświatowe. – 

Było ono wprawdzie ukierunkowane na tworzenie szkół, ale 

powiedziano mi, że jeśli nie będę potrzebować zbyt dużo pomocy, to 

możemy utworzyć koło i organizować przedszkole. I tak staliśmy się 

placówką społeczną – mówi pani Anna. 

Był też problem ze znalezieniem lokalu. – Jedna z matek, pani 

Zakrzewska (która jest autorką naszego logo), skontaktowała mnie z 

kierownikiem Wydziału Opieki Społecznej, któremu podlegały wówczas 

żłobki, i który udostępnił nam jeden oddział żłobka – opowiada pani 

Anna. Oddział ten mieścił się przy ulicy Wolumen 3. I w tym miejscu 

przedszkole nieprzerwanie działa od niemal trzydziestu lat. 

 

Anna Florek 

psycholog, dyrektor Przedszkola i prezes Fundacji, twórca autorskiego 

programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola, autorka licznych 

publikacji na temat integracji, edukacji przedszkolnej i współpracy  

z rodzicami. Rzeczoznawca MEN i ekspert ORE (dawniej CMPP-P), Kuratorium 

Mazowieckiego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia na warszawskich uczelniach 

(UKSW, UW, APS). Wielokrotnie nagradzana medalami za swoją działalność 

na rzecz edukacji i integracji. 
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Znalezione w sieci 

Miejscem, które warto odwiedzić jest portal 

khanacademy.org. Jest to projekt non-profit, którego celem jest 

promowanie bezpłatnego dostępu do wiedzy z każdego miejsca na 

świecie.  

Najbardziej rozbudowane są tematy dotyczące matematyki oraz 

informatyki. Ale w potralu można też nauczyć się wiele na temat historii, 

fizyki, ekonomii, biologii lub chemii. Materiały są udostępnione po 

angielsku, ale dzięki grantom PKO BP wiele z 

nich (zwłaszcza związanych z edukacją 

najmłodszych) zostało już przetłumaczonych 

na język polski. 

Ćwiczenia i filmy udostępnione w portalu mogą 

zostać wykorzystane bezpośrednio przez dzieci. 

Można je również wykorzystać jako inspiracja 

przy przygotowywaniu zajęć dydaktycznych.   

Dzięki oglądaniu oryginalnych filmów po 

angielsku (jeśli nie korzystamy z tłumaczenia)  

i napisom w różnych innych językach Khan 

Academy może być ciekawym kursem języka 

obcego. 

 

Ciekawostka 

Założycielem 

portalu jest Salman 

Khan, który w 2004 

roku zaczął udzielać 

na odległość 

korepetycji z 

matematyki swojej 

kuzynce Nadii.  
Gdy rodzina i 

przyjaciele zaczęli 

prosić o podobną 

pomoc zaczął 

umieszczać swoje 

lekcje w YouTube. 

Popularność tych 

filmów sprawiła, że 

w 2009 roku Khan 

odszedł z pracy w 

finansach i w 

całości skupił się na 

tworzeniu filmów 

edukacyjnych i 

udostępnianiu ich 

za darmo w ramach 

"Akademii Khana”. 

Autor  
Marcin  Dębiński 
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Do poczytania …. przez dorosłych  

Styczeń to czas, w którym z reguły zaczynamy planować i podejmować 

wyzwania związane z Nowym Rokiem. Jednym z nich może być 

zapoznanie się z najnowszymi badaniami nad rozwojem  

i wychowaniem dzieci. 

Autorka „Wychowania szczęśliwego dziecka …” łączy fakty z zakresu 

medycyny i psychologii tworząc spójny obraz funkcjonowania dziecka.  

Podaje też przykłady jak czasami drobne gesty czy zwykłe czynności 

pozytywnie wpływają na rozwój kilkulatka. Pisze również o tym jak brak 

takich zachowań wpływa degeneracyjnie na fizyczną budowę mózgu. 

Z lektury powinni być zadowoleni czytelnicy szukający rzetelnej wiedzy 

biochemicznej. Usatysfakcjonowani będą również osoby, które cenią 

sobie schematy oraz rysunki anatomiczne i ci, dla których najważniejsze 

jest zapamiętywanie wizualne.  

Bardzo ciekawie rozwiązano sprawę 

tłumaczenia na język polski. Za zgodą 

autorki zamieniono część cytowanych 

francuskich badań na ich polskie 

odpowiedniki. Dzięki temu czytelnik ma 

wrażenia, że książka odpowiada o 

naszych dzieciach a nie o sprawach 

odległych kulturowo. 

Według mnie najważniejszym 

przesłaniem książki jest zmotywowanie 

czytelnika do bycia dobrym przykładem 

dla dzieci, gdyż bardzo dużo w ich życiu 

wynika z naśladowania dorosłych oraz 

przyswajania ich sposobów radzenia 

sobie z emocjami i otoczeniem. 

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Archiwum scenariuszy  

Przebieg dnia w grupie mieszanej 

wiekowo w trakcie tematu „Pogoda” 

realizowanego Metodą Pytań Dzieci. 

 
Autor: Marcin Dębiński 

Temat kompleksowy: „Pogoda” 

Temat dnia: „Śnieg” 

Pytania dzieci: 

Po co jest śnieg? (Ola) 

Dlaczego pada śnieg? (Sara) 

Etap realizacji tematu: Szukanie odpowiedzi 

Cele ogólne:  

- zapoznanie z literaturą 

- wzbogacanie słownictwa 

- poszerzanie wiedzy przyrodniczej 

Realizowane treści programowe: Do czego są 

wykorzystywane rośliny – pożywienie ludzi i 

zwierząt. Troska o zdrowie swoje i innych. Jakie 

rośliny rosną w innych miejscach na świecie? 

Obserwowanie zmian zachodzących w świecie 

i wyciąganie wniosków, liczenie przedmiotów w 

różnych sytuacjach, poznanie zasad 

obowiązujących przy przeliczaniu, określanie 

liczebności obiektów, segregowanie 

(porządkowanie) przedmiotów ze względu na 

różne cechy. 

 

Ciekawostka 

Realizacja treści 

programowych w 

Społecznym 

Przedszkolu 

Integracyjnym Fundacji 

CZAS DZIECIŃSTWA 

odbywa się wg 

programu  

„Dziecko w grupie” 

autorstwa Anny Florek. 

Fundamentalną 

częścią tego  

programu jest  

Metoda Pytań Dzieci. 

Łączy on naturalną 

ciekawość dzieci z 

wymogami podstawy 

programowej.  

Program ten został 

szczegółowo opisany 

w książce pod tym 

samym tytułem. 
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Przestrzenie aktywności: 

Zmysłów – słuchanie wierszy i utworów muzycznych, oglądanie 

papierowych śnieżynek,  dotykanie przedmiotów, szronu 

Języka – opowiadanie o wierszu, wyjaśnienie słów i zwrotów: prószy, 

całun, wlać do duszy 

Wiedzy – poszerzenie wiedzy przyrodniczej: Skąd bierze się śnieg? 

Dlaczego pada śnieg? Jak bawić się śniegiem? 

Działania – wykonanie pracy plastycznej, inscenizacja zabawy 

śnieżkami 

Pomoce: papierowe gazety, szron lub śnieg, białe prześcieradło, 

zabawki, szyszka, kasztan, kamień, CD „Edukacja przez ruch” biała 

farba, czarny karton 

Przebieg dnia Dostosowania i uwagi 

Propozycja poranna: 

Zajęcia plastyczne „Papierowe 

śnieżynki” - wycinanie z papieru 

Rozmowa podczas pracy – Czy 

istnieją 2 identyczne śnieżynki? 

Nastawienie wody do 

zamrożenia w zamrażalniku. 

Propozycja przedpołudniowa: 

Powitanie: Zabawa w głuchy 

telefon. 

 

Wycieczka do kuchni. Zebranie 

śniegu (szronu) z zamrażalnika. 

Sprawdzenie, czy woda 

zamarzła.  

 

Ilość zgięć papieru a tym 

samym jego grubość 

decyduje o stopniu trudności 

pracy. 

 

w przedszkolnej kuchni 

 

 

Hasło: „Spadł śnieg” 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie Sary 
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Wytłumaczenie, dlaczego deszcz 

zamienia się w śnieg. 

Wysłuchanie wiersza „Śnieg”, 

autor nieznany. Wyjaśnienie 

znaczenia wiersza. Dzieci 

opowiadają co zapamiętały 

i co zrozumiały. 

Eksperyment: „Świat pod 

śniegiem”  

 

 

 

Zabawa sensoryczna: 

„Co to jest?” 

 

 

 

Praca plastyczna: 

Gniecenie kulek z papieru w rytm 

muzyki. 

 

Zabawa: 

Rzucanie się papierowymi 

śnieżkami. 

Propozycja popołudniowa: 

Malowanie palcami śnieżynek 

(praca zbiorowa) 

Źródło: 

www.ewa.bicom.pl/zyczenia

/bozenarodzenie/bn8.htm 

Odpowiedź na pytanie Oli 

Przykrycie prześcieradłem 

wybranych przedmiotów na 

dywanie. Rozmowa o tym, że 

ukryte pod śniegiem 

przestają być widoczne. 

Śnieg jak igloo chroni to co 

pod nim. Odpowiedź na 

pytanie Oli 

 

Dzieci dotykając ukrytych 

pod materiałem 

przedmiotów zgadują co jest 

ukryte. Rozmowa o rzeczach 

i roślinach ukrywających się 

pod śniegiem. 

Do muzyki z płyty „Edukacja 

przez ruch” D. Dziamskiej 

 

 

 

 

Robienie odcisków palców w 

rytm muzyki na ciemnym 

papierze do muzyki z płyty 

„Edukacja przez ruch” D. 

Dziamskiej 
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Świętujemy w styczniu  

1.01 Nowy Rok 

4.01 Światowy Dzień Braille’a 

6.01 Światowy Dzień Filatelisty 

Święto Trzech Króli 

18.01 Dzień Kubusia Puchatka 

20.01 Dzień Wiedzy o Pingwinach 

Światowy Dzień Śniegu 

21.01 Dzień Babci 

22.01 Dzień Dziadka 

24.01 Światowy Dzień Środków Masowego 

Przekazu 

28.01 Dzień Piszczałek i Fujarek 

30.01 Dzień Rogalika 

31.01 Dzień Zebry 

Tradycją przedszkola prowadzonego przez 

Fundację CZAS DZIECIŃSTWA jest świętowanie 

Dnia Babci i Dziadka w piątek najbliższy dacie 

tych świąt. Dzięki temu dojeżdżający z daleka 

(np. z innych miast dziadkowie) mogą zostać  

z wnukami przez cały weekend. Według 

naszych obserwacji zwiększa to szansę na 

pojawienie się gości na dedykowanej im 

uroczystości a jednocześnie nie powoduje 

komplikacji logistycznych związanych 

przychodzeniem do placówki w zwyczajowo 

wolny dzień (gdyby świętować w sobotę) lub  

w środku tygodnia. 

 

Pomysł 

Nietypowe święto 

może stanowić 

inspirację do wyboru 

tematu 

tygodniowego.  

Planując zajęcia 

można wykorzystać 

święto jako czynnik 

wprowadzający w 

temat  lub 

podsumowujący go. 

Święto może być 

też przerywnikiem  

i okazją, aby 

wszystkie dzieci 

 i grupy  

w placówce mogły 

zrobić to samo lub 

przynajmniej skupić 

się wokół jednego 

tematu. 

Obchody 

nietypowego święta 

mogą stać się 

lokalną tradycją. 

Okazją do spotkania 

integracyjnego 

dzieci, rodziców 

i personelu 

placówki. 

 

Wybrał 

Marcin  Dębiński 
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Kolorowanka 
Jak powinien wyglądać nasz miś w styczniu? Dorysuj mu odpowiednie 

ubranie. 
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Gra planszowa   

„Saneczkarstwo” to gra planszowa, którą  

można posłużyć się w styczniu jako uzupełnienie zajęć o sportach 

zimowych. 

W przeciwieństwie do innych gier nie jest oparta na schemacie ja-ty, 

czyli naprzemiennym rzucaniu kostkami przez wszystkich zawodników. 

Ćwiczy za to pamięć, bo w ferworze rozgrywki i przeliczania pól 

podczas zjazdu należy też pamiętać ile razy się tą kostką rzuciło. Jeśli 

przewidujecie Państwo, że jest to za trudne dla dzieci to warto na 

początku rozgrywki wyznaczyć sędziego, który 

będzie liczył rzuty kostką i ewentualnie 

rozstrzygał spory między zawodnikami. Osoba ta 

może też ogłosić kto został zwycięzcą. Jest to 

wygodna funkcja dla dzieci, które źle znoszą 

porażki i boją się dołączać do rozgrywki ze 

względu na ryzyko przegranej. Zamiast sędziego 

można też poprosić innego zawodnika  

o liczenie rzutów kostką.  

„Saneczkarstwo” ponadto uczy przeliczania do 

10 oraz ćwiczy umiejętność porównywania ze 

sobą liczb, bo o wygranej decyduje mniejsza 

liczba rzutów kostką. Jak każda gra  

z przesuwaniem pionków po polach ta również 

ćwiczy motorykę małą. Im mniejszy pionek, tym 

trudniej go złapać i precyzyjnie przestawić.  

Aby zagrać należy dodatkowo przygotować 

zwykłą kostkę oraz po 2 pionki dla każdego 

gracza. Rozgrywa powinna zająć dwóm 

graczom kilka minut. 

  

 

Ciekawostka 

„Saneczkarstwo” 

jest grą 

udostępnioną za 

darmo w ramach 

projektu 

edukacyjnego 

„Basiowe Gry 

Planszowe”. 

Projekt tworzą w 

wolnym czasie 

Karolina oraz Marcin 

Dębińscy 

 i jest on dostępny 

pod adresem: 

www.debinski.edu.pl 

W styczniu 2019 roku 

udostępnych było 

do pobrania  

197 gier 

planszowych. 

 

 

Autor  

Marcin  Dębiński 

http://www.debinski.edu.pl/
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Kącik Behawioralny  

Stosowana Analiza Zachowania (Applied Behavior Analysis - ABA) jest 

nauką zajmującą się badaniem i wykorzystaniem praw uczenia do 

rozwiązywania społecznie istotnych problemów. Stosowana analiza 

zachowania dostarcza pogłębionej wiedzy o wpływie czynników 

środowiskowych na zachowanie (zdarzeń je poprzedzających, 

będących jego konsekwencjami i towarzyszących mu) i dostarcza 

metody praktycznego wykorzystania tej wiedzy takie jak: systemy 

motywacyjne, kształtowanie, generalizacja, uczenie w odrębnych 

próbach i uczenie incydentalne, plany aktywności, łańcuchy 

zachowań. 

Techniki te pozwalają kształtować u dzieci jak największą ilość 

zachowań adaptacyjnych, które rozwiną ich niezależność i umożliwią 

im efektywne funkcjonowanie w środowisku.  

W kolejnych wydaniach postaramy się Państwu przybliżyć konkretne 

rozwiązania i techniki, które przydadzą się w pracy (edukacji  

i wychowaniu) z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

a szczególnie tych ze spektrum autyzmu. W kolejnym numerze 

przedstawimy Państwu zalety techniki DRI. 

 

Zaproszenie 

Przy stosowaniu technik terapii behawioralnej bardzo ważne są tzw. 

superwizje. Polegają one na ocenie skuteczności oddziaływań, w tym 

ocenie planów pracy dziecka oraz zgodności warsztatu pracy terapeuty ze 

standardami ABA. Pozwalają na wyeliminowanie błędów z terapii oraz na 

optymalizację oddziaływań wobec dzieci. Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA 

zatrudnia osoby o uprawnieniach i doświadczeniu niezbędnym do 

przeprowadzania superwizji. Spotkania mogą się odbywać się na terenie 

naszej placówki jak i we wskazanym przez Państwa miejscu. Opłata za te 

konsultacje jest wskazana w cenniku na stronie: 

(www.czasdziecinstwa.com.pl/terapia/punkt-konsultacyjny) 

Autorka 
Katarzyna  Hamerlak 
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Kącik Terapii Motywującej  

Odzwierciedlenia to jedna z technik w komunikacji dzięki, której 

okazujemy zrozumienie rozmówcy. Wiąże się ona z formułowaniem 

zdań typu: „Wiedzę, że jesteś…”  lub „Czujesz…”. Dzięki temu, że 

staramy się odgadywać sens wypowiedzi drugiej osoby, a następnie to 

wypowiadamy uzyskujemy od drugiej osoby potwierdzenie czy dobrze 

ją rozumiemy. Rezygnujemy z własnych uprzedzeń czy przypisywania 

niezamierzonych intencji i otrzymujemy lepsze zrozumienie. Rodzaje 

odzwierciedleń to: 

 krótkie streszczenie („Widzę, że jesteś zdenerwowany”, „Martwi 

Cię to, że inne dzieci rzadko zapraszają Ciebie do zabawy”) 

 streszczenie „za” i „przeciw” („Z jednej strony wolisz bawić się 

sam, z drugiej strony chciałbyś, żeby dzieci Ciebie lubiły”, „Z 

jednej strony lubisz Alę, z drugiej chciałabyś pobawić się też z 

innym dziewczynkami”).  

Pamiętajmy, że na końcu zawsze jest wypowiedź o zmianie (!) 

Zawsze jednak odzwierciedlamy wydobywając pozytywne aspekty 

wypowiedzi („Chciałeś sam przesunąć pionek”, „Chciałeś pobawić się 

tym samym autem, co Adaś”)  a nie nagatywne. Zadaniem 

odzwierciedlenia jest naprowadzenie rozmówcy na samodzielne 

rozwiązanie problemu. 

Przykładowo gdy dziecko powie: „Przedszkole jest głupie” możemy mu 

odpowiedzieć „Widzę, że jesteś zdenerowany” lub „Rozumiem, że masz 

jakieś trudności w przedszkolu”. 

Tak poprowadzona rozmowa pozwoli na łatwiejsze znalezienie, 

określenie i rozwiązanie problemu. Przy okazji pokaże dzieciom wzorce 

dobrych zachowań i strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Im łatwiej będzie dziecku radzić sobie z własnymi emocji i interakcjami 

z równieśnikiami, tym łatwiejsze i spokojniejsze będzie jego życie.  

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Porady Fizjoterapeuty  

Zaczynamy od ćwiczeń wstępnych trwają one 

2-3 minuty. W pozycji leżenia na brzuchu 

masujemy lub wałkujemy dziecko piłką 

terapeutyczną  (dużą) lub piłką fakturową (typu 

jeżyk). Można zastosować ugniatanie całego 

ciała, zawijanie w koc lub zabawę w naleśnika.  

Wspomaganie rozwoju reakcji równoważnych: 

    • chodzenie stopami po linie ułożonej w różne 

kształty 

    • chodzenie po zrolowanym kocu (cała 

stopa, na palcach, na piętach, tyłem) 

    • chodzenie po „wyspach” np. literkach 

rozsypanych na podłodze (dorosły mówi na 

jakiej literce mają się znaleźć stopy lub jedna 

stopa a druga w powietrzu). Mogą to też być 

kolorowe kartki, koła, woreczki itp. 

    • stanie na jednej nodze i wykonywanie 

zadania ruchowego np.: przekładanie 

woreczka pod nogą zgiętą w kolanie w górze, 

rysowanie w powietrzu uniesioną nogą np. figur 

geometrycznych, przenoszenie palcami stopy 

woreczków z pojemnika do pojemnika itp. 

    • w pozycji czworaczej: wyciągnij wskazaną 

rękę lub nogę i utrzymaj równowagę. Następnie 

równocześnie unieś rękę i nogę po tej samej 

stronie, po przeciwnych stronach. Można też 

dodać polecenie „Wytrzymaj licząc do 5”. 

 

Ważne 

W styczniu 

podajemy przykłady 

ćwiczeń 

wspomagających 

rozwój reakcji 

równoważnych. Jest 

to pierwsza część 

zestawu 

wspomagającego 

rozwój fizyczny 

dzieci. Z tej grupy 

wybieramy 1-2 

ćwiczenia. 

Należy je uzupełnić 

propozycjami  

z następnych 

numerów.  Cała 

sesja powinna trwać 

od 15 do 25 minut i 

być powtarzana 

 2-3 razy w tyg.   

Zmieniamy 

ćwiczenia i ich 

kolejność, żeby 

urozmaicić zajęcia.  

Szczególną uwagę 

należy zwrócić na 

ćwiczenia z zakresu 

poprawy równowagi 

i czucia w obrębie 

kończyn górnych 

i dłoni. 

 

Autorka 

Martyna Witkowska 
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    • Stojąc bez podparcia dziecko wykonuje 

wymachy jedną nogą (notujemy ile razy się 

udało na prawej a ile na lewej nodze –

zaznaczamy postępy). Ruchy mogą być przód-

tył lub na boki. 

    • „Wahadełko” pozycja w lekkim rozkroku, 

przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na 

drugą i wytrzymanie przez chwilę. 

   • Przeskakiwanie przez linę w różny sposób: na 

jednej nodze, obunóż, przodem, tyłem. 

   • Bujanie się na huśtawce połączone  

z koncentracją wzroku na różnych 

przedmiotach. Bujaniu powinny towarzyszyć 

polecenia typu: „Popatrz, gdzie znajduje się …”. 

   • Podskoki z jednoczesnym koncentrowaniem 

wzroku na przedmiocie np. podskoki z łapaniem 

piłki i rzucanie jej w różnych kierunkach np. do 

dorosłego, który staje w różnych miejscach. 

• Bardzo lubiane przez dzieci są poduszki 

używane do sensomotoryki (berety, dyski). 

Dzieci mogą wykonywać na nich różnorodne 

ćwiczenia, które będą opisane w następnym 

numerze. 

Propozycje ćwiczeń powstały we współpracy z 

 

  

 

Ważne 

W kolejnych 

wydaniach pojawią 

się propozycje 

dotyczące 

wzmacniania mięśni 

posturalnych oraz 

rozwijania czucia, 

w szczególności 

dotyku 

różnicującego.  

Następnie 

omówione zostaną 

ćwiczenia  

wspomagające 

wydłużanie czasu 

koncentracji 

podczas zajęć 

ruchowych.  

Na koniec serii 

zostaną 

zaprezentowane 

propozycje ćwiczeń  

poprawiających  

 oraz doskonalących  

funkcje słuchowe, 

wzrokowe 

 i percepcyjne. 

A już w lutowym 

numerze ćwiczenia 

wzmacniające 

antygrawitacyjny 

wyprost oraz pozycję 

zgięciową. 
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Kącik logopedyczny   

Pionizacja języka, czyli pozycja spoczynkowa języka, dzięki której 

mamy odpowiedni tor oddychania i prawidłowe połykanie jest bardzo 

ważnym elementem apartu mowy. Język układa się wtedy za górnymi 

zębami na wałku dziąsłowym a boki języka przylegają do zębów. Taką 

pozycje uzyskamy tylko wtedy, kiedy mamy spionizowany język. Jest to 

ważne również przy artykulacji wielu głosek, na przykład głoski [l], [r] 

oraz przy głoskach szumiących - sz, ż, cz, dż. Ćwiczenia pionizacji języka 

są najważniejszym aspektem pracy w terapii logopedycznej. Jednakże 

ćwiczyć również można w domu. 

Oto kilka ćwiczeń, które pomogą w osiągnięciu prawidłowej pozycji 

języka: 

 Malarz - czubek języka maluje podniebienie przy szeroko 

otwartej buzi. 

 Kląskanie - język udaje konika; masa języka przykleja i odkleja się 

od podniebienia wydając przy tym charakterystyczny dźwięk. 

 Parking - czubek języka jak samochód parkuje tuż za górnymi 

zębami na wałku dziąsłowym na tzw. „górce”.  

 Dzięcioł - czubek języka „stuka” o wałek dziąsłowy.   

 Piłka - język jak piłka skacze z góry na dół, czyli odbija się od 

wałka dziąsłowego, lądując w dole jamy ustnej. 

 Skowronek - wykorzystywanie sylab z głoską [l] i śpiewanie ich na 

znaną melodię jak ptaszek. 

Wykonując powyższe ćwiczenia regularnie, możemy mieć pewność, że 

zarówno funkcje narządu artykulacyjnego (napięcie mięśni języka, 

połykanie, oddychanie) jak i artykulacja głosek, będą rozwijały się 

prawidłowo. 

Autorka  

Agata Lange 
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Kącik naukowy  

Styczeń jest dość zimnym miesiącem. Dzięki temu łatwo wykorzystać 

różnicę temperatur między salą przedszkolną a podwórkiem. 

Najprostszym eksperymentem jest postawienie dwóch identycznych 

termometrów po obu stronach okna. Nawet dzieci nieznające się na 

liczbach zauważą różnicę w wysokości słupka cieczy. 

Drugim eksperymentem jest zamknięcie pustej plastikowej butelki w sali 

i wyniesienie jej na podwórko. Dość szybko zacznie się ona kurczyć. 

Można też zakręcić zgniecioną butelkę na podwórku a potem 

przynieść ją do sali i sprawdzać jak się zachowuje. Jeśli zakręcimy 

butelkę bez zgniatania to nie zaobserwujemy efektu wzrastającego 

ciśnienia (butelki PET są bardzo odporne na wysokie 

ciśnienie). 

Wariantem tego doświadczenia jest założenie balonu na 

wylot butelkę zamiast jej zakręcania. Dzieci mogą wtedy 

obserwować rosnący i malejący balon.  

Mając wiele takich zestawów można poprosić część 

dzieci o podgrzewanie butelek w rękach i sprawdzenie co 

się wtedy dzieje. Czy trzymanie w ciepłych rękach 

przyspiesza wzrost balonika, w którym zamknięto zimne 

powietrze czy też nie ma to żadnego znaczenia? 
 

Komentarz 

Zgodnie z prawem Clapeyrona wzrostowi temperatury gazu musi towarzyszyć 

wzrost ciśnienia, objętości lub obu tych wartości naraz. I to właśnie 

wzrastające w butelce ciśnienie powoduje jej powrót do stanu sprzed 

zgniecenia. Tak samo jej ochłodzenie na podwórku i zgniatanie zmniejsza 

ciśnienie wewnątrz butelki. Identyczne efekty otrzymujemy dmuchając do 

zgniecionej butelki lub wysysając z niej powietrze (pod warunkiem szczelnego 

trzymania jej wylotu w buzi). 

 

Autor  
Marcin  Dębiński 
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Znajdź różnice  

Te dwa obrazki różnią się 3 szczegółami. Znajdź je. 

Czy wiesz, co to za miejsce? I gdzie na terenie Fundacji się znajduje? 

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Pomóż Misiowi  

Naszemu misiowi rozsypały się gwiazdki.  

Pomóż mu i połącz liniami takie same kształty. Każdy rodzaj gwiazdek 

połącz linią innego koloru.  

 

 

  

Odpowiedź na zagadkę ze strony 20: 

Kierownica w drewnianej lokomotywie, która znajduje 

się na przedszkolnym placu zabaw. 

Autor  

Marcin  Dębiński 
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W tym numerze wykorzystaliśmy 

Grafiki Public Domain 

Ilustracja na okładce 

Autor: Jill Wellington 

źródło: www.pixabay.com 

Butelka 

Autor: OpenClipart-Vectors 

źródło: www.pixabay.com 

Grę planszową 

www.debinski.edu.pl 

Wywiad (Nasza Historia) 

Fragment wywiadu udzielonego przez 

Annę Florek dla portalu ngo.pl. 

Przedruk za zgodą redakcji. 

Artykuły i ciekawostki inspirowane były projektami Wikimedia 

Foundation (Wikipedia oraz Wikicytaty). 

Zdjęcie okładki pochodzące z książki Catherine Gueguen 

„Wychowanie szczęśliwego dziecka w świetle rewolucyjnych odkryć 

naukowych” wydanej przez Amber w roku 2015. 

 

 

 

Odwiedź nas na www.fb.com/czasdziecinstwa 

Archiwalne numery można oglądać pod adresem: 

https://issuu.com/czasdziecinstwa 

Następny 

numer 

Fundacja Anny Florek 

CZAS DZIECIŃSTWA 

ul. Wolumen 3 

01-912 Warszawa 

tel. 226635521 

http://www.debinski.edu.pl/zjazd-alpejski-gra-planszowa/
http://www.fb.com/czasdziecinstwa
https://issuu.com/czasdziecinstwa
http://www.czasdziecinstwa.com.pl/


   

Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA   24 | S t r o n a  

   
 

Nasza Redakcja: 
Marcin Dębiński - pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, ponadto 

inżynier, absolwent SGGW i WSP ZNP. Współpracował z warszawskimi uczelniami 

wyższymi prowadząc ćwiczenia ze studentami. Autor publikacji na temat edukacji 

i wychowania. Od 27 lat pracuje z dziećmi, z tego ostatnich 18 lat w fundacyjnym 

przedszkolu. W 2015 roku nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  

Odpowiedzialny za skład miesięcznika oraz wywiady, kącik naukowy, recenzje książek, gry 

planszowe i zadania dla dzieci. 

Martyna Witkowska - fizjoterapeuta, hipoterapeuta. Dyplomowany terapeuta PNF, 

NDT Bobath, SI, Fits. Członek komisji egzaminacyjnej Polskiego Towarzystwa 

Hipoterapii, Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Prowadzi zajęcia 

fizjoterapeutyczne dla dzieci w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym oraz dla 

dzieci i dorosłych w prowadzonej przez siebie firmie Martimed.  

Odpowiedzialna za kącik porad fizjoterapeutycznych. 

Monika Rosińska - oligofrenopedagog, pedagog Montessori, psycholog, 

certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB, certyfikowany terapeuta motywujący 

PTTM, Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PSTB), Polskiego 

Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) i do Stowarzyszenia Terapeutów Dialogu 

Motywującego (MINT), autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej i terapii 

behawioralnej. Z Przedszkolem i Fundacyjnym Punktem Konsultacyjnym związana od 17 lat. 

Odpowiedzialna za kącik Terapii Motywującej. 

Agata Lange - logopeda, absolwentka UW na kierunku logopedia ogólna i kliniczna 

ze specjalizacją nauczania języka polskiego realizowanym wspólnie z Warszawskim 

Uniwersytetem Medycznym. Swoje doświadczenie zdobywa w pracy z dziećmi z 

niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku specjalnym oraz na licznych 

praktykach w warszawskich placówkach oświatowych oraz medycznych, w których 

przeprowadza diagnozę i terapię zarówno dzieci, jak i dorosłych w zakresie 

logopedii ogólnej i neurologopedii. Z Przedszkolem i Fundacyjnym Punktem Konsultacyjnym 

związana od 4 lat.  

Odpowiedzialna za kącik logopedyczny. 

Katarzyna Hamerlak – oligofrenopedagog, superwizor terapii behawioralnej, 

psycholog, autorka publikacji na temat terapii behawioralnej. Członek PSTB. 

Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Odbyła staż w Princeton Child 

Development Prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy zachowania. 

Koordynuje terapię behawioralną w Przedszkolu i Punkcie Konsultacyjnym. Jako 

terapeuta pracuje od 14 lat z tego 12 lat w Przedszkolu i Fundacyjnym Punkcie 

Konsultacyjnym. Odpowiedzialna za kącik behawioralny. 

Beata Oraniec – surdopedagog, pedagog Montessori, autorka publikacji na temat 

edukacji przedszkolnej. Współpracowała z warszawskimi uczelniami wyższymi 

prowadząc ćwiczenia ze studentami. Za szczególne zasługi dla oświaty i 

wychowania została w 2015 roku nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Z  fundacyjnym Przedszkolem związana od 19 lat.  

Odpowiedzialna za dobór materiałów i korektę merytoryczną. 


