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Majowe wspomnienia  

Już od pierwszych dni maja we wszystkich 

grupach rozpoczęły się przygotowania do 

Dnia Mamy i Taty. Dzieci zaczęły ćwiczyć 

śpiewanie piosenek i choreografię do nich. 

Naszym zwyczajem jest włączanie gestów 

języka migowego do śpiewanych utworów. 

Podkreślają one najważniejsze słowo lub 

dwa w wersie a jednocześnie uczą dzieci 

rozumienia tego języka i komunikowania się 

z osobami głuchymi. W międzyczasie dzieci 

przygotowywały również prezenty dla 

rodziców. Każdy na miarę swoich 

możliwości. I choć były one estetycznie 

wykonane to najważniejsze było włożone  

w nie serce i czas przeznaczony na 

przygotowania. Niektóre z prac wymagały 

tworzenia przez kilka dni. 

Po trzech tygodniach dzieci przedstawiły to 

nad czym pracowały. Efekt był taki, że 

oprócz spodziewanych matczynych łez 

wzruszyło się też kilku tatusiów. Po 

występach rodzice i dzieci oddali się 

towarzyskim rozmowom i degustacji potraw 

z grilla. Miłą niespodziankę były odwiedziny 

Burmistrza Bielan – pan Grzegorza 

Pietruczuka. 

 

Na zdjęciach (od góry): 

Prezent dla tatusiów od dzieci z grupy 3. 

Ramki dla mamy i taty z wyszczególnionymi ich cechami (grupa 2)  

Portret rodziców w ozdobnej ramce (grupa 0). 

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Komentarze po Dniu Mmay i Taty  

Mama Michaliny: Jak zwykle pani dyrektor mnie wzruszyła. Teoretycznie 

wszystko to wiemy, ale na co dzień o tym zapominamy. Dzięki temu ja na 

moje dzieci patrzę od nowa, inaczej i z taką większą miłością. Pani Ania 

przypomniała mi o tym, co najważniejsze. O tym, że dzieci są i sama ich 

obecność to wartość największa.  

Tata Uli: Pani Dyrektor powiedziała, że zawsze uczymy dzieci (nauczyciele 

i rodzice) wszystkiego najlepiej jak umiemy, ponieważ chcemy aby w życiu  

jak dorosną, niezależnie od tego kim będą, swoją pracę wykonywały ze 

starannością, najlepiej jak potrafią.  

Mama Tomka: Byliśmy po raz pierwszy na Dniu Mamy i Taty 

zorganizowanym specjalnie dla nas. To było wyjątkowo wzruszające. 

Najpierw wysłuchaliśmy przepięknego przemówienia pani Dyrektor, w 

którym najważniejszą rzeczą było to, że  przedszkole i ten styl wychowania 

dąży do kształtowania ludzi, którzy w przyszłości będą rzetelni. Ludzi, którzy 

będą się sprawdzali jako uczniowie i pracownicy. To było bardzo 

poruszające i taką atmosferę tutaj czuć. Bardzo nas cieszy, że nasze 

dziecko chodzi do tego przedszkola. 

Tata Lucka: Zrobiło mi się bardzo miło po tym przemówieniu. Z resztą jak 

po każdym przemówieniu pani Ani. Przemówienie trafne, jak zawsze  

w punkt. Jak za każdym razem podejmujące tematykę relacji rodziców  

i dzieci. To cieszy. I dlatego z taką chęcią przychodzimy do przedszkola. 

Nasza historia  

Rok 1991, styczeń, początek III RP.  Wróciłem do Polski z Magrebu wraz  

z małżonką i sześcioletnim synkiem.  Był  kilku-języczny, ale najsłabiej mówił 

po polsku. Nie miał kontaktu z polskim środowiskiem, stąd pojawiły się duże 

problemy integracyjne w warszawskim przedszkolu, do którego go 

posłałem.  W efekcie wylądowaliśmy w Instytucie Matki i Dziecka  

Wspomnienie  

Adama Dąbrowskiego 

Zebrał 

Marcin  Dębiński 
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u doktor Ireny Kornatowskiej. Szukaliśmy tam pomocy. Po czasie okazało 

się, że język polski nie stanowił żadnego problemu a mój syn był jedynie za 

długo w obcym środowisku. Doktor Kornatowska, chcąc nas ratować, 

zaprosiła na konsultację swoją młodszą koleżankę - obecną panią 

dyrektor Annę Florek. I tak zawarliśmy znajomość. Przychodziłem na 

zajęcia z synkiem 3 razy w tygodniu na dwie godziny. Dziecko było  

w grupie a ja prowadziłem w tym czasie zajęcia uzupełniające z muzyki. 

Otrzymałem propozycję współpracy. Od września 1991 podjąłem pracę 

i trwało to do obecnej chwili.  

Oczywiście, start był trudny. Było kilka sal po dawnym żłobku, które 

należało wyposażyć we wszystko! Była idea integracyjnego przedszkola 

i permanentne braki finansowe, no i pasja całej kadry pedagogicznej  

i technicznej. Pracowaliśmy pod egidą STO co na początku miało swoje 

zalety.  Miałem w przedszkolu do dyspozycji dużą salę ruchową i pianino 

w tejże. Mogłem pracować z dziećmi. Aparatura nagłaśniająca wysokiej 

klasy pojawiła się po czasie.  Było to istotne, bo przedszkolaki nareszcie 

miały dostęp do odsłuchu muzyki zbliżonego do tego w salach 

koncertowych.  Materiały do słuchania przynosiłem z własnej płytoteki  

a na zajęciach śpiewaliśmy, tańczyliśmy, słuchaliśmy muzyki, wszelkiej i … 

uczyliśmy się języka polskiego związanego z szeroko rozumianą kulturą 

muzyczną.   

Istotą zajęć od początku działalności było poszukiwanie właściwej 

formuły edukacyjnej.  Czy ma być to skrzyżowanie rytmiki z wiedzą 

muzyczną i śpiewaniem? A może wszystkiego po trochu? Później się to 

ukształtowało. Drobnymi kroczkami, po kilku latach zaczęło to wyglądać 

interesująco.  Wtedy zadecydowałem, że dzieci będą się uczyły na moich 

zajęciach języka polskiego związanego z terminologią muzyczną. I uczyły 

się.  Gdy zagrałem gamę, dzieci wiedziały, że to gama. Wiedziały co to 

jest pasaż. Wiedziały, które dźwięki są niższe, które wyższe. Śpiewały czysto,  

co odróżniało je od otoczenia zewnętrznego. Do sukcesu przedszkola 

można zaliczyć to, że absolwenci przedszkola zdawali do szkół 

muzycznych bez dodatkowego przygotowania na kursach 
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organizowanych w szkołach muzycznych. Na egzaminach wstępnych 

dzieci rozumiały pytania z zakresu muzyki. Taki był cel mojego nauczania. 

Nie da się odpowiedzieć na pytanie, którego się nie rozumie.  A dzieci 

rozumiały, więc odpowiadały. Zajęcia toczyły się regularnie. Pojawiałem 

się w przedszkolu raz w tygodniu. A skutki były takie, że sześciolatki, które 

odchodziły stąd śpiewały znakomicie.  

Przedszkole było też przystanią dla młodych nauczycieli. Przychodzili 

i odchodzili. Niektórzy zostawali. Kierowali się chyba tym, że jest to jedyne 

miejsce (spośród znanych nam miejsc), gdzie można się spełnić w formie 

zawodowej. Gdzie można coś społecznie zrobić. Przedszkole stanowiło 

rodzinę. Ja mogę stwierdzić taką rzecz: „Unikalna palcówka, unikalna 

kadra.” Tu trzeba mieć predyspozycje do pracy. W moim przypadku nie 

było to trudne, bo przychodziłem raz w tygodniu a reszta kadry 5x  

w tygodniu musiała „mierzyć się z problemami”. Moim zadaniem było 

troszeczkę umilić innym życie, wprowadzając ich w zaczarowany świat 

dźwięków. 

Odwiedzają nas też często przedszkole absolwenci. To już o czymś 

świadczy. Nie przychodzą dlatego, że ich młodszy brat czy siostra jeszcze 

tu chodzą, tylko dlatego, że było im tu dobrze.  

A plany na przyszłość? Będę tu zaglądać. Pani dyrektor Anna Florek 

powiedziała mi, że po tylu latach, tu jest moja rodzina. To 28 lat 

związanych z tym miejscem i mogę stwierdzić: „Lata pracy w przedszkolu 

dawały mi zawsze bardzo dużą satysfakcję”. 
 

Adam Dąbrowski 

Adam Dąbrowski Magister sztuki. Wieloletni muzyk 

L’orchestre Symphonique Conservatoire National de Tunis 

oraz były nauczyciel muzyki w szkole francuskiej i arabskiej. 

Pracował jako nauczyciel muzyki w Państwowej Szkole 

Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga i w Fundacji im. 

Karola Szymanowskiego. Obecnie prowadzi zajęcia  

w Fundacji MUZYKA-TALENT-PASJA i w naszym Przedszkolu.  
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Teren pogodnego używania  

U progu wakacji, wspomnienie wiosny. To na wiosnę, przy przesileniu 

wiosennym, na niebie w ciągu dnia jednocześnie widać Słońce i Księżyc. 

Tego dnia, w drodze z przedszkola do Metra, Józio ruszając lewą ręką 

zadał prowokacyjne pytanie? 

J. - Która to strona? 

N. – Józiu, doskonale wiesz – odpowiedziałam. 

J. - Zapomniałem. 

N. - Basia, twoja siostra mówiła, że masz świetną pamięć. 

J. - Tak, ale do innych rzeczy, a nie pamiętam, gdzie w przestrzeni znajdują 

się strony świata. 

N. - Ale ja też, jak idę ulicą, to nie wiem, gdzie jest północ, południe, 

wschód czy zachód. To nam pokazuje kompas. 

J. – Kompas pokazuje nam, gdzie mamy iść. 

N. – No właśnie, ale czy kompas pokazuje nam, gdzie jest prawa lub lewa 

strona? 

J. – To nie o to chodzi! 

Józio podchodzi do świateł przy przejściu dla pieszych. Naciska przycisk 

„czekaj”, żeby zmieniło się światło na zielone. Jednocześnie patrzy w 

niebo. Gwałtownie stuka dłonią w sygnalizator. Olśnienie. Eureka! 

Zdecydowanym ruchem ręki pokazuje w górę na ukos. 

J. – Tam jest wschód!! 

N. – Dlaczego tak myślisz? 

J. – Bo tam wschodzi Księżyc! 

Patrzę ze zdumieniem.  

Nie zauważyłam Księżyca tak, jak wiele osób przechodzących obok. 

N. – Masz rację. I ty nie wiesz, gdzie jest lewa lub prawa strona… 

Autorka 

Anna Firek 

Dziecko i bezmiar. 

Dziecko i wieczność. 

Dziecko – pyłek w przestrzeni. 

Dziecko – moment w czasie. 
Janusz Korczak 
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Archiwum scenariuszy  

Przebieg dnia w zerówce w trakcie 

tematu „Dzieci z 4 stron świata” 

realizowanego Metodą Pytań Dzieci. 

 
Autor: Marcin Dębiński 

Temat kompleksowy:  

„Dzieci z 4 stron świata” 

Temat dnia: „Dzieci na świecie” 

Pytania dzieci: 

Jakie są dzieci w innych krajach? (Ola) 

Etap realizacji tematu: Szukanie odpowiedzi 

Cele ogólne:  

• Zwiększanie kompetencji językowych 

• Zapoznanie z kulturą innych krajów 

• Poszerzanie wiedzy historycznej 

Realizowane treści programowe: 

• Jaki jestem, jacy są inni ludzie? Wygląd – części 

ciała, w tym podobieństwa i różnice między 

ludźmi 

• Co dzieje się między ludźmi?  

Formy grzecznościowe 

• Co trzeba wiedzieć by uczyć się pisać i czytać? 

Czyta się, by zdobyć informację (…) można 

czytać wszystko, co jest  napisane 

• Porównywanie i klasyfikacja. Segregowanie 

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 ona 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 i oglądanie mitu; oglądanie zdjęć dzieci, flag, 

strojów; wąchanie przypraw 

Języka – przywitanie w różnych językach; odczytywanie nazw krajów, 

czytanie z książki, 

Wiedzy – poszerzanie wiedzy na temat innych kultur; utrwalenie 

wyglądu tradycyjnych strojów, przypraw z różnych krajów,  

doskonalenie umiejętności klasyfikowania, 

Działania – tworzenie zbiorów tematycznych, wykonanie rysunków 

(kolorowanek), zabawa w Pilolo. 

Pomoce: zdjęcia dzieci z różnych stron świata, przyprawy, flagi, miniaturki 

flag, zdjęcia strojów, karty kolorowanek z dziećmi z różnych stron świata, 

Elementarz sześciolatka - czytanka i  karty pracy cz.4, kolorowe kamyki, 

mapa świata, 

Przebieg dnia Dostosowania i uwagi  

dla chłopca z padaczką (Sz.) 

Propozycja poranna: 

1. Doskonalenie umiejętności 

czytania. 

 

2. Praca w ćwiczeniach Elementarz 

sześciolatka  

cz. 4 str. 17-18 

 

 

 

Nie wymaga dostosowań 

Propozycja przedpołudniowa:  

 

 

3. Powitanie: przywitanie po 

angielsku 

Na początku zajęć Sz. ma ustawiany 

minutnik na 15 min. Po nich może 

odpocząć 3 min na pufie. Potem 

nastawiane jest kolejne 15 minut. 

Dla przypomnienia sformułowania 

przekazywanie powitania „Good 

morning” rozpoczyna nauczyciel. 
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4. Podział dzieci na 2 drużyny Należy pozwolić dzieciom usiąść w kole  

wg własnego uznania. Te, które się 

rozpraszają najczęściej siadaj obok siebie.  

Podział grupy odliczaniem 1,2 

Drużyna 1: 

5. Oglądanie flag z różnych krajów. 

Wybranie jednej i zapamiętanie 

nazwy. Zaznaczenie miniaturką flagi 

położenia tego kraju na mapie 

 

Na mapie będą napisy z nazwą kraju.  

Dzieci samodzielnie (Sz. z pomocą)  

odczytują nazwę i odkładają tam flagę. 

 

6. Klasyfikacja tradycyjnych 

domów, strojów i przypraw 

i przypisywanie ich do wybranych 

krajów. Przeliczanie elementów w 

zbiorach i porównywanie ich 

liczebności. 

Dzieci muszą mieć czas na wąchanie 

przypraw. 

7. Oglądanie zdjęć dzieci  

z różnych krajów. Przywitanie się 

z nimi w ich języku narodowym. 

Dopasowanie tych zdjęć do zbioru 

rzeczy (ilustracji) związanych z ich 

krajami. 

Odpowiedź na pytanie Oli.  

W miarę zainteresowania można szukać 

podobieństw i różnic w wyglądzie dzieci  

z obrazka w porównaniu do dzieci w sali. 

Drużyna 2 

8. Praca plastyczna: Kolorowanka 

„Dzieci z różnych stron świata” 

 

Należy zwrócić uwagę czy Sz. dokładnie 

wypełnia kontury. 

 

Propozycja podwórkowa:  

9. Ghańskie Pilolo 

 

Nie wymaga dostosowań 

Propozycja popołudniowa:  

10. Bajka typu „Od kreski do kreski” 

na podstawie mitu greckiego 

 

W miarę snucia opowieści dzieci kolejno 

dorysowują elementy opowieści. 
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Kilka słów o Montessori 

W kontekście minionego dnia Dziecka chciałabym opowiedzieć  

o konferencji Montessori, w której miałam przyjemność uczestniczyć. 

Odbyła się ona w Warszawie w dniach 05-07.04.2019. 

To co szczególnie zwróciło moją uwagę to ogromne poszanowanie 

niezależności dziecka. Niezależności w dobrym tego słowa znaczeniu, 

bo pedagogika Montessori wspiera samodzielność, uczy kreatywności, 

pozwala dokonywać wyborów i jednocześnie jest mocno oparta  

o zasady porządkujące życie małego dziecka. 

Była to konferencja międzynarodowa, więc nie zabrakło wielu 

ciekawych gości. Jonathan Wolf zaprezentował ciekawy wykład 

o tym, że dzieci uczące się w placówkach montessoriańskich potrafią 

myśleć nieszablonowo, zwracać uwagę na innych i dbając o własne 

przekonania umieją odnaleźć się w społeczności je otaczającej. 

Zaakcentował też jak ważna w życiu jest umiejętność zadawania 

pytań, co po raz kolejny potwierdziło trafność Metody Pytań Dzieci, 

którą pracujemy w naszym przedszkolu.  

Ciekawym spojrzeniem na rozwój 

technologii podzielił się Paul Epstein. 

Odpowiedział na pytanie: „Czy 

nowoczesne urządzenia elektroniczne 

mogą mieć miejsce w tak tradycyjnym 

sposobie nauczania?”. Jego zdaniem 

tak, ale muszą być dostosowane do 

wieku i rzeczywiście powinny mieć 

funkcję edukacyjną, pobudzającą 

dziecko do myślenia. Takie przemyślane 

ich zastosowanie uchroni przed  

wpadnięciem w tzw. cyberpułapkę. 

Ponadto zwrócił uwagę, że musimy 
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mieć świadomość, iż nasze dzieci będą pracowały w zawodach, które 

dziś jeszcze nie istnieją, a w których technologia będzie niezbędna. 

Natomiast Kathy Leitch pokazała jak towarzyszyć małym dzieciom w 

przeżywaniu ich uczuć, jak stawiać granice, żeby nie traktowały tego 

jako ograniczenia swojej wolności. Zwróciła uwagę, że należy pozwolić 

dzieciom na przeżywanie trudnych dla nich uczuć i  trzeba być z nimi 

w takich momentach by dać im czas na oswojenie się i samodzielne 

działanie. 

Mówiąc o gościach z zagranicy nie można nie wspomnieć o wielu 

ciekawych warsztatach prowadzonych przez Polaków. Członkowie 

Polskiego Instytutu Montessori  podpowiadali jak tworzyć dobre relacje 

i współpracować z Rodzicami. Interesujące i bardzo praktyczne były 

też  zajęcia trenerów Family Lab o budowaniu poczucia własnej 

wartości u dzieci, które jest fundamentem do wzrastania mądrego 

i umiejącego poradzić sobie z trudnościami człowieka.  

Od kilku lat konferencja ta jest też miejscem gdzie można zapoznać się 

z nowościami wydawniczymi z dziedziny edukacji i wychowania oraz 

z ofertą nowych  pomocy dydaktycznych często tworzonych zgodnie z 

zasadami pomocy montessoriańskich. 

Udział w tej konferencji był dla mnie ponadto okazją do spotkań 

i rozmów z wieloma wspaniałymi nauczycielami, którzy są bardzo 

zaangażowani w pracę z dziećmi. Pasjonatami, którzy doskonalą się, 

aby móc jeszcze lepiej wspierać dzieci w ich rozwoju. 

 

Ciekawostka 

Metoda Montessori wzięła swoją nazwę od nazwiska jej twórcy – włoskiej 

lekarki Marii Montessori (1870-1952). Uważała ona, że głównym zadaniem 

pedagogiki jest wspieranie spontaniczności i twórczości dzieci oraz 

umożliwianie im wszechstronnego rozwoju. W 1907 otworzyła przedszkole Casa 

dei Bambini (Dom Dzieci). 
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Gra planszowa   

„Plac zabaw” to gra planszowa, która została 

stworzona z myślą o Dniu Dziecka. Ćwiczy przeliczanie do 10 oraz 

porównywanie liczebności zbiorów. Pomaga też w rozwijaniu relacji 

dzięki elementom wspomagania się w grze. 

 

Zasady gry: 

Witaj na placu zabaw. Twoim zadaniem jest 

zdobycie 10 punktów zabawy. Jeśli będziesz 

mieć tyle, to znaczy, że zabawa była 

wystarczająco długa i możesz zadowolony lub 

zadowolona wrócić do domu. 

Na początku gracze ustawiają swoje pionki na 

dowolnym zielonym polu. Potem na zmianę 

przesuwają swój pionek o tyle pól, ile wypadło 

oczek na kostce. Jeśli ruch zakończy się na 

żółtym polu to gracz dobrze się bawi i dostaje 1 

punkt. Jeśli gracz zakończy ruch na białym polu 

to do jego zabawy dołącza kolejne dziecko a 

gracz dostaje 2 punkty, bo zabawa z innym 

dziećmi jest jeszcze fajniejsza. Jeśli gracz 

zatrzyma się na zielonym polu to nic się nie 

dzieje. Gracz, który zbierze co najmniej 10 

punktów wciąż się porusza, ale kolejne punkty 

oddaje osobie, która ma ich najmniej (jest dla 

niej inspiracją). Gra kończy się, gdy wszyscy 

gracze zbiorą po 10 punktów (lub więcej). 

Aby zagrać należy dodatkowo przygotować zwykłą kostkę oraz po 11 

żetonów i po jednym pionku dla każdego gracza. 

 

Ciekawostka 

„Plac zabaw” 

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 

Na początku  

czerwca 2019 roku 

udostępnionych 

było do pobrania  

204 gry  

planszowe. 

 

 

Autor  

Marcin  Dębiński 

http://www.debinski.edu.pl/
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Świętujemy w czerwcu 

  1.06 – Międzynarodowy Dzień Dziecka 

  2.06 – Dzień Sąsiada 

  3.06 – Światowy Dzień Roweru 

  4.06 – Dzień Drukarza 

  5.06 – Dzień Ochrony Środowiska 

  7.06 – Dzień Chemika 

  9.06 – Dzień Przyjaciela 

10.06 – Światowy Dzień Heraldyki 

13.06 – Święto Siostry 

15.06 – Dzień Wiatru 

21.06 – Święto Muzyki 

22.06 – Początek Kalendarzowego Lata 

23.06 – Dzień Ojca 

25.06 – Światowy Dzień Smerfa 

    Dzień Marynarza 

27.06 – Dzień Walki z Cukrzycą 

30.06 – Dzień Motyla Kapustnika 

  

 

Pomysł 

Nietypowe święto 

może stanowić 

inspirację do 

wyboru tematu 

tygodniowego. 

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. 

Oczywiście nie 

warto obchodzić 

wszystkich okazji 

z listy. Jedna okazja 

w miesiącu 

podkreśli jej 

wartość.  
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Eksperymentujemy!  

W czerwcu proponuję doświadczenia z polem magnetycznym. Potrzebne 

będą: 

 magnesy (najlepiej neodymowe) 

 szpilki 

 miedziany drut lub przedmiot z mosiądzu 

 linijka lub centymetr 

 papiery o różnej gramaturze, szklanka, stół  

Na początku należy rozdać dzieciom magnesy i pozwolić im sprawdzić co 

w sali reaguje na magnes. Dzieci z reguły dochodzą do wniosku, że 

wszystko co metalowe. Wtedy warto pokazać im coś miedzianego lub 

mosiężnego. Z reguły nie mają takich doświadczeń i weryfikuje to ich 

wiedzę.  

Potem możemy dzieci zapytać, czy magnesy mają jakieś pole czy też 

działają dopiero po dotknięciu innego przedmiotu. Aby to sprawdzić 

kładziemy magnes przy 0 na linijce/miarce a następnie układamy szpilkę 

w odległości kilku centymetrów od magnesu. Jeśli zostanie przyciągnięta 

to odsuwamy ją trochę. Jeśli nie zostanie przyciągnięta to zbliżamy ją 

trochę do magnesu. Z doświadczeń dzieci powinny wyciągnąć wniosek, 

że szpilka zostaje przyciągnięta z pewnej odległości. A tę odległość 

można mierzyć linijką lub miarką. W ten sposób można też wprowadzić 

miary umowne (milimetr i centymetr). Można też porównywać moc 

różnych magnesów (siłę ich pola magnetycznego).  

Ciekawym doświadczeniem jest też sprawdzenie jak pole przenika przez 

różne przeszkody. W tym celu kładziemy szpilkę na rożnych 

powierzchniach a pod ich spód wkładamy magnes i poruszamy nim. Jeśli 

szpilka się poruszy to pole przeniknęło. Ja wykorzystuję kartki papieru 

cienkiego, grubego, tekturę, blat ławki, dno szklanki. Przy okazji dzieci 

przygotują się do sporządzenia gry magnetycznej, o której następnym 

razem.  

Autor  
Marcin Dębiński 
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Terapeuta behawioralny radzi   

Ostatnią techniką należącą do grupy wykorzystujących wzmocnienia 

pozytywne jest Procedura wzmacniania innych zachowań zwana także 

DRO. Jest to skrót od angielskiej nazwy Differential reinforcement of other 

behavior.  

W poprzednio omówionych procedurach wzmocnienie następowało, 

gdy wystąpiło jakieś pożądane zachowanie (zarówno jeśli eliminowało 

ono zachowanie niepożądane jak i gdy zastępowało je 

w aceptowany społeczenie sposób). Z DRO jest inaczej. DRO jest to  

procedura, w której wzmacnienie następuje na końcu ustalonego 

interwału czasowego pod waunkiem, że nie wystąpiło określone 

zachowanie niepożądane. Dlatego niektórzy naukowcy określają DRO 

mianem treningu pominięcia, ponieważ istotą jest pominięcie 

zachowania nieaprobowanego a nie wzmocnienie zachowania 

pożądanego.  

Wyróżnia się kilka elementów, które muszą być ustalone przed 

rozpoczęciem terapii: 

 interwał czasowy, po którym nastąpi wzmocnienie 

 zachowanie, którego pojawienie się podczas interwału powoduje 

powrót do początku odliczania czasu i nie dostarcza wzmocnienia 

Pomimo, że powyższa technika jest prostą do użycia ze względu na 

bezpośrednią pracę nad zachowaniem poprzez wzmacnianie jego 

nieobecności posiada kilka wad: 

 nie jest ustanowiona do wzmacniania zachowań aprobowanych 

 istnieje prawdopodobieństwo wzmocnienia innych zachowań 

niepożądanych niż te nad którymi odbywa się aktualnie praca 

Jest to technika, która najczęściej jest stosowana w celu eliminowania 

zachowań autodestrukcyjnych i agresywnych. 

Autorka  
Katarzyna Hamerlak 
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Porady Fizjoterapeuty  

Ćwiczenia wspomagające poprawę 

koncentracji w zakresie funkcji percepcyjnych: 

Słuchowe 

• Zamykamy oczy i zapamiętujemy dźwięki 

z otoczenia 

• Czytamy krótki wierszyk i zadajemy do niego 

pytania 

• Klaszczemy w ręce (dziecko ma oczy 

zamknięte) – pytamy je „Ile razy?”  

• Wymieniamy 4 wyrazy np. 3 kolory i 1 rzecz  - 

Pytamy „Który jest inny?” 

Wzrokowe 

• Różnicowanie elementu z pośród innych np. 

co jest czerwone na obrazku, w pokoju itp. 

• Wyszukiwanie określonej litery w tekście 

• Zabawa w obserwację i zapamiętywanie co 

jest za oknem 

• Wkładamy 3-4 przedmioty, dziecko zamyka 

oczy my jeden zabieramy. Pytamy czego 

brakuje. 

• Układamy 4-6 przedmiotów, dziecko 

zapamiętuje kolejność. Zamyka oczy a rodzic  

zmienia położenie jednego z nich. 

 

Ważne 

W czerwcu  

podajemy  

przykłady ćwiczeń 

poprawiających 

koncentrację 

 u dzieci. 

Umiejętność 

koncentrowania  

się na zadaniu 

pomaga nie tylko 

wykonywać 

ćwiczenia fizyczne. 

 Nie da się bowiem 

powtórzyć dokładnie 

ćwiczenia, którego 

się nie zaobserwuje 

lub do którego nie 

wysłucha się 

polecenia. 

Przy brakach  

koncentracji  

w zakresie funkcji 

percepcyjnych  

cały proces  

uczenia  

dowolnego 

przedmiotu będzie 

trudniejszy  

lub dłuższy.  

 

 

Autorka 

Martyna Witkowska 
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• Znajdź różnice na 2 obrazkach (ćwiczymy na kolorowych i czarno –

białych obrazkach) 

• Co nie pasuje: na tych obrazkach, w tym zbiorze przedmiotów 

• Zabawy z przelewaniem wody lub przesypywaniem ziaren 

Ruchowe: 

• Chodzenie po wyznaczonych np. literkach rozsypanych na 

podłodze, narysowanych kredą liniach 

• Zabawa w co zostaje na podłodze ( rodzic wymienia część ciała, 

która zostaje) 

• Zabawa w naśladowanie pozycji, np. zrób tak jak ja, zrób jak ten pan 

( np. w telewizji na obrazku) 

• Rodzic przyjmuje jakąś pozę dziecko ją obserwuje i zapamiętuje. 

Zamyka oczy a rodzic coś zmienia. Zadaniem dziecka jest odtworzyć 

poprzednią pozę. 

• Zabawa w muchę. Palec rodzica imituje muchę i porusza się przed 

dzieckiem ( ruch góra- dół, prawa- lewa strona). Zadaniem dziecka jest 

złapać muchę raz jedną raz drugą ręką. 

• Zabawa jak wyżej ale głowa nie może się poruszyć, tylko oczy śledzą 

muchę. Jak głowa się poruszy mucha ucieka. 

Propozycje ćwiczeń powstały we współpracy z 
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Znalezione w sieci 

Miejscem, które warto odwiedzić w czerwcu jest 

portal learningapps.org. Jest to projekt non-profit, który łączy ludzi 

tworzących ćwiczenia i zadania z tymi, którzy chcą sprawdzić swoją 

wiedzę. Wszystkie materiały dostępne w serwisie udostępnione są na 

Wolnej Licencji i mogą być inspiracją do tworzenia własnych ćwiczeń. Na 

mocy tej licencji i mechanizmów wbudowanych w portal  mogą one też 

być bez problemu skopiowane przez kolejnych użytkowników 

i wykorzystane jako podstawa własnych zadań. Jest to wygodnym 

sposobem na wprowadzanie poprawek do ćwiczeń innych użytkowników 

bez niszczenia efektów ich pracy. 

Portal nie wymaga od użytkowniów umiejętności 

programowania. Wszystko odbywa się na 

udostępnionych szablonach. Oprogramowanie 

pozwala na użycie własnych zdjęć, ale 

wykorzystując je trzeba we własnym zakresie 

zadbać, aby nie naruszać przy tym praw 

autorskich osób trzecich. Wbudowany 

mechanizm importowania zdjęć z Wikipedii 

uwalnia nas od tego problemu. 

 

  

 

Pomysł 

LearningApps  

są zazwyczaj 

kojarzone z nauką 

w szkole.  Można je 

jednak wykorzystać 

do pracy  

z przedszkolami.  

Przykładem tego  

jest mój test dla 

uzdolnionego 

sześciolatka  

learningapps.org/ 

1473265 

Ćwiczenia można 

też wykorzystać 

do szkoleń 

przeznaczonych  

dla rodziców. 

Przyda się to 

zwłaszcza, gdy 

trudno ich zebrać  

w jednym czasie 

lub miejscu. 

Autor  
Marcin  Dębiński 

https://learningapps.org/1473265
https://learningapps.org/1473265
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Znajdź różnice  

Na dolnym obrazku zniknęły 3 połączenia między dachówkami oraz 

jedna gałąź. Czy potrafisz wskazać, które? Czy wiesz, gdzie na terenie 

Fundacji znajduj się sfotografowane miejsce?  
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W tym numerze wykorzystaliśmy 

Grafiki Public Domain 

Ilustracja na okładce 

Autor: Patricia Alexandre 

źródło: www.pixabay.com 

Grę planszową 

www.debinski.edu.pl 

Artykuły i ciekawostki zainspirowane 

zostały opisami i projektami Wikimedia 

Foundation (Wikipedia, Wikicytaty). 

Bardzo dziękujemy wszystkim 

osobom spoza naszej redakcji, które 

przyczyniły się do powstania tego 

numeru. 

 

 

 

 

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 

Odpowiedź na zagadkę ze strony 22: 

Dach altanki stojącej na przedszkolnym podwórku 

http://www.debinski.edu.pl/czarna-dziura-gra-planszowa/
http://www.fb.com/czasdziecinstwa
https://issuu.com/czasdziecinstwa
http://www.czasdziecinstwa.com.pl/
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Nasza Redakcja: 
Marcin Dębiński – Redaktor naczelny. Odpowiedzialny za skład miesięcznika oraz 

wywiady, kącik naukowy, recenzje książek, gry planszowe i zadania dla dzieci.  

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. W 2015 

roku nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  

Martyna Witkowska - Odpowiedzialna za dział porad fizjoterapeutycznych. 

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.  

Monika Rosińska - Odpowiedzialna za dział „Okiem Psychologa” 

Oligofrenopedagog, pedagog Montessori, psycholog, certyfikowany terapeuta 

behawioralny PSTB, certyfikowany terapeuta motywujący PTTM, Należy do Polskiego 

Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PSTB), Polskiego Towarzystwa Terapii 

Motywującej (PTTM), autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej i terapii 

behawioralnej. 

Agata Lange - Odpowiedzialna za dział logopedyczny. 

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. 

Katarzyna Hamerlak - Odpowiedzialna za dział behawioralny. 

Oligofrenopedagog, superwizor terapii behawioralnej, psycholog, autorka publikacji 

na temat terapii behawioralnej. 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 Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.  

Beata Oraniec - Odpowiedzialna za dobór materiałów i korektę merytoryczną. 

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.  

Anna Gromadzka - Odpowiedzialna za dobór materiałów i korektę merytoryczną. 

nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog specjalny, 

autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej, przyjaznej adaptacji dzieci 

 i współpracy z rodzicami. Prowadzi zajęcia ze studentami warszawskich uczelni 

pedagogicznych. W 2014 roku nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

http://www.martimed.net/

