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Styczniowe wspomnienia  

W styczniu najważniejszym wydarzeniem był 

Dzień Babci i Dziadka. W przeciwieństwie do 

obchodzonej prawie miesiąc wcześniej Wigilii 

miał on charakter bardziej kameralny. Każda 

z grup przygotowała swój własny program 

artystyczny oraz swoje podarunki. 

Oczywiście dzieci z zerówki jako najstarsze 

przedszkolaki miały też największy wpływ na 

przebieg uroczystości w ich własnej grupie. 

Pierwsze propozycje piosenek przygotowane 

przez wychowawców zostały przez nich 

odrzucone w głosowaniu. Jednak kolejne 

spodobały się już większości i rozpoczęły się 

próby.  Do tego dzieci mogły skorzystać z 

propozycji ozdabiania prezentów lub wymyślić 

same jakie elementy mają się znaleźć w 

„papierowym ogrodzie”, które przygotowały. 

Dzieci mogły też pomóc przygotować 

dekoracje (tak jak na zdjęciu poniżej).  

 

Pomysł 

Stwarzając  

dzieciom możliwość 

wpływania i wyboru 

treści przedszkolnych 

wydarzeń dajemy 

im realny sygnał, 

że są dla  

nas ważne. 

Zaspokajamy ich 

potrzebę sprawczości 

w sposób 

akceptowany 

społecznie. Dzieci 

widzą, że mają 

 wpływ na 

rzeczywistość,  

która poddaje się 

 ich pomysłom i 

działaniu.  

Oczywiście nie 

powinno to 

nadmiernie  obciążać 

przedszkolaków  

i ich rodziców  

(np.: przez 

oczekiwanie 

wyszukania propozycji 

repertuaru w domu). 

Dużo lepiej jeśli 

nauczyciel przygotuje 

kilka propozycji, 

 z których dzieci  

coś wybiorą.  

 

 

 

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Nasza historia  

Wszystko zaczęło się od koleżanki, która mieszkała, w tym samym bloku 

co ja. Powiedziała mi, że niedaleko od nas powstaje Społeczne 

Przedszkole Integracyjne a pani dyrektor z tego przedszkola szuka osoby, 

która ugotowałaby domową zupę dla dzieci. Przez wiele lat byłam w 

domu i zajmowałam się własnymi dziećmi a moim głównym zajęciem 

była troska o nie i m.in. zapewnienie im jedzenia na czas. Zgłosiłam się 

do pani dyrektor. Uzgodniłyśmy, że będę przygotowywać zupę z tzw. 

„wkładką” dla grupy 20 dzieci. Zajmowałam się gotowaniem przez rok. 

Dzieciom bardzo smakowało. Niektóre mamy przychodziły po 

wakacjach i mówiły, że dzieci chcą wracać do przedszkola, bo „te zupki 

były bardzo smaczne a mama nie gotuje jak w przedszkolu”.  To był rok 

1990. 

Ten czas początków był bardzo miły. Wszystko się organizowało. Mieliśmy 

bardzo mało miejsca – była tylko jedna grupa. Wszystko same 

zdobywałyśmy z panią dyrektor. Bardzo pomogli rodzice – przynosili 

zabawki, meble. To przedszkole było inne. Przychodziły tutaj dzieci 

niepełnosprawne, które będąc zaakceptowane przez rówieśników 

dobrze się tu czuły. Tworzyła się wtedy głęboka więź między tymi małymi 

dziećmi. Potem zainteresowanie placówką wzrosło. Dostaliśmy też do 

dyspozycji drugą połowę parteru budynku, w którym teraz mieści się 

Fundacja i Przedszkole. Powstała jeszcze jedna grupa dzieci. Pani 

dyrektor wiedząc, że mam skończone studia ekonomiczne 

zaproponowała mi pracę w księgowości i prowadzenie sekretariatu. Było 

to wyzwanie, bo przez 8 lat nie miałam kontaktu z zawodem, ale 

odważyłam się na ten nowy krok. I przez 25 lat zajmowałam się całą 

administracją przedszkola.  

Spotkałam się tutaj z dziećmi niepełnosprawnymi. Tu je zauważano. 

Zostało stworzone dla nich miejsce, gdzie były bardzo radosne, bo 

mogły tu przychodzić. W ich małych serduszkach było tyle miłości 

i wdzięczności. Bardzo mnie to ujmowało i nauczyło wrażliwości na ludzi, 

Autorka 

Danuta Justyna 
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którzy są trochę inni od nas. Najbardziej wzruszały mnie dzieci z zespołem 

Downa. Przychodziły, przytulały się. Niektóre nie potrafiły mówić, ale 

przez spojrzenie w oczy przekazywały swoją miłość. To zostało mi na 

wiele lat. Poruszający serce był też kontakt z rodzicami. Widziałam w 

oczach matek (a były to najczęściej kobiety samotnie wychowujące 

dzieci) wiele radości. Nieraz pojawiały się łzy, bo jest ktoś kto może zająć 

się ich dziećmi i może służyć poradami. Tworzyliśmy wielką rodzinę. 

Wspólnie organizowaliśmy święta, spotkania. Szczególnie wzruszające 

były Wigilie. Przychodziło bardzo dużo rodziców, dzieci występowały, 

wspólnie śpiewaliśmy kolędy, dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy 

życzenia. Rodzice nie chcieli wychodzić z przedszkola, bo była taka miła 

atmosfera. Potem doszły obchody dnia Mamy, dnia Taty, dnia Babci  

i Dziadka. 

Trudności? Na początku wszystko było prowadzone w papierowej 

księdze handlowej. Potem weszły komputery i miałam z tym trochę 

kłopotów, bo na moich studiach nie uczono nas o komputerach. Na 

szczęście pomagał mi pan Marcin. Na początku wspólnie sami 

opracowywaliśmy programy kadrowe i płacowe. Jestem osobą starszą. 

Wychowawcy byli młodzi, ale nigdy nie czułam, że jestem gorzej 

traktowana. Gdy przychodzili do przedszkola to nie mieli własnych rodzin. 

Potem żenili się, wychodzili za mąż, rodziły im się dzieci. Bliskość 

problemów tych ludzi a także to, że ja byłam już bardziej doświadczona 

powodował, że przyjmowali moje rady. Ja też korzystałam z ich rad, 

które pomogły mi, gdy przeszłam na emeryturę i zajęłam się 

wychowaniem dzieci. W dalszym ciągu się lubimy, spotykamy.   

 

Danuta Justyna 

Członek zarządu Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. Przez wiele lat 

prowadziła księgowość i sekretariat Społecznego Przedszkola 

Integracyjnego. Aktualnie na emeryturze zajmuje się opieką 

nad trójką swoich wnucząt. 
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Do poczytania …. przez dorosłych  

Pierwszy semestr za nami. W naszym przedszkolu zaczynamy pisać opinie 

o umiejętnościach posiadanych przez dzieci 5-letnie. Za chwilę 

będziemy również sprawdzać gotowość szkolną dzieci sześcio- 

i siedmioletnich. Zanim jednak wychowawcy napiszą a rodzice 

przeczytają, warto zastanowić się co powinny umieć dzieci. Oficjalnie 

minimalne wymagania określa podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego. Rzadko jednak jest tak, że minimum spełniła nasze jako 

rodziców lub nauczycieli oczekiwania.  

W książce przedstawione są pierwsze badania na temat umiejętności 

niezbędnych dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole i wynikające z 

nich wnioski. Wbrew pozorom czytelnik może się przekonać jak dużo 

potrzebnych umiejętności charakterystycznych dla XVII wieku jest 

przydatnych obecnie. 

Autorka przedstawia też wnioski po niemieckiej reformie w latach 

siedemdziesiątych.  Reforma nie wzięła pod uwagę realnych oczekiwań 

ludzi i potrzeb społeczeństwa.  Tym 

samym szybko upadła i stała się 

przyczynkiem do zapytania Niemców: 

„Co siedmiolatek wiedzieć powinien?”. 

Badania opisane w książce uwzględniają 

zarówno głos szefa Instytutu im. Maxa 

Plancka jak i niepiśmiennej uciekinierki z 

Albanii. W związku z tym obraz potrzeb 

jest bardzo szeroki. Jednak najważniejszą 

zaletą książki jest skłonienie czytelnika do 

zastanowienia się na tym, co dla niego 

samego i dla jego społeczeństwa jest 

naprawdę istotne.  Podpowiada też, co 

może przydać się w przyszłości. Warto 

porównać to z własnymi oczekiwaniami.  

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Archiwum scenariuszy  

Przebieg dnia w grupie mieszanej 

wiekowo w trakcie tematu „Woda” 

realizowanego Metodą Pytań Dzieci. 

 
Autor: Małgorzata Krówka   

Temat kompleksowy: „Woda” 

Temat dnia: „Podwodny świat” 

Pytania dzieci:  

(w nawiasach imiona dzieci, które zadały pytania) 

Po co nurkujemy w wodzie? (Wiktoria) 

Jakie zwierzęta pływają w wodzie? (Karol) 

Etap realizacji tematu: Szukanie odpowiedzi 

Cele ogólne:  

Poszerzenie przyrodniczej wiedzy dzieci  

Wdrażanie dzieci do słuchania w skupieniu 

wierszy 

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się 

na temat utworów literackich  

Doskonalenie umiejętności globalnego czytania 

oraz sylabizowania 

Realizowane treści programowe: Co dzieje się 

między ludźmi? – relacje dziecko-dorosły, 

podporządkowywanie się woli znanych 

dorosłych – spełnianie próśb, wykonywanie 

poleceń; Co potrafi człowiek? – poruszać się w 

różny sposób, w różnym celu, tworzyć 

kompozycje i konstrukcje z różnych materiałów, 

 

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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troszczyć się o środowisko naturalne i przedmioty wytworzone przez 

siebie; Jaki jestem, jacy są inni ludzie? - zmysły – jakie są i do czego służą; 

Co trzeba umieć, by uczyć się czytać? – uważnie słuchać, dokładnie 

powtarzać to co się słyszy, wyróżniać dźwięki w słyszanych słowach, 

łączyć dźwięki w słowa, kojarzyć określone dźwięki z literami, 

rozpoznawać gdzie jest początek, a gdzie koniec książki, strony, zdania, 

wyrazu; Co trzeba umieć by uczyć się pisać – zauważać szczegóły 

różniące znaki graficzne; Zwierzęta –jakie zwierzęta żyją w wodzie, w 

lasach, na łąkach, na polach, jakie zwierzęta żyją w innych częściach 

świata, jak człowiek może troszczyć się o zwierzęta; Rośliny – jakie rośliny 

rosną w innych miejscach na świecie, jak i dlaczego należy chronić 

rośliny; Figury geometryczne – tworzyć konstrukcje z wykorzystaniem figur 

geometrycznych 

Przestrzenie aktywności: 

Zmysłów – oglądanie zdjęć przedstawiających rośliny i zwierzęta 

wodne, wysłuchanie wiersza "Cuda podwodnego świata" Aldony 

Latosik, słuchanie odgłosów dna oceanicznego. Oglądanie 

i mierzenie sprzętu do nurkowania 

Języka –  rozmowa na temat wysłuchanego wiersza, mówienie o 

swoich doświadczeniach związanych z nurkowaniem, czytanie 

globalne i sylabizowanie 

Wiedzy – poznanie środowiska wodnego oceanu, zapoznanie ze 

sprzętem do nurkowania 

Działania – wykonanie pracy plastycznej "Mieszkańcy wody", zabawa 

w nurkowanie i poszukiwanie morskich skarbów, odczytywanie oraz 

sylabizowanie nazw morskich zwierząt i roślin, zabawa w rekina. 

Pomoce: koła różnej wielkości z kolorowego papieru, niebieskie kartki 

formatu A4, klej, zdjęcia roślin i zwierząt z morskich głębin, paski kolorowej 

bibuły, muszle, kamyczki, duża moneta, maska i płetwy do nurkowania, 

słomki 
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Przebieg dnia Dostosowania i uwagi 

Propozycja poranna: 

1. Wykonanie pracy plastycznej 

„Mieszkańcy wody". Za pomocą 

różnokolorowych kół wyciętych z 

papieru kolorowego dzieci techniką 

origami tworzą rybki i przyklejają je na 

niebieski karton imitujący wodę w 

oceanie. Starsze dzieci mogą również 

stworzyć kraby i  rośliny tą samą 

techniką.  

Propozycja przedpołudniowa:  

2. Wysłuchanie wiersza Aldony Latosik " 

Cuda podwodnego świata?" Krótka 

dyskusja na temat wysłuchanego 

utworu. Zadanie dzieciom pytań:  

Co robiła bohaterka wiersza? Co 

zobaczyła nurkując w podwodnym 

świecie? 

3. Prezentacja sprzętu do nurkowania - 

maski, płetw i rysunku 

przedstawiającego kombinezon nurka. 

Wyjaśnienie dzieciom mechanizmu 

działania sprzętu do nurkowania. 

4. Zabawa w nurkowanie. Nauczyciel 

rozkłada w różnych miejscach rysunki 

roślinności i zwierząt oceanicznych 

oraz muszle, kamyki, monetę. 

Rozsypuje kawałki kolorowej bibuły. 

Każde z dzieci dostaje słomkę jako 

imitację rurki umożliwiającej 

oddychanie pod wodą. Dzieci mają 

 

Dzieci mogą wybrać sobie 

poziom trudności prac (do 

wyboru są trudniejsze i 

łatwiejsze). 

 

 

 

 

Grupa podzielona jest na dwie 

mniejsze podgrupy. Dzieci, 

które rano nie zdążyły zrobić 

pracy plastycznej robią ją w 

czasie kiedy reszta dzieci 

bierze udział w zajęciach. 

Potem grupy się zamieniają a 

dzieci, które skończyły pracę 

plastyczną realizują pkt. 2-5. 

Podział na mniejsze grupy 

ułatwia koncentrację dzieci 

 i zwiększa możliwości 

nauczyciela w zakresie 

sprawdzenia umiejętności i 

wiedzy dzieci. 

Część przedmiotów ułożona 

będzie wyżej, aby 

dziewczynka z 

niepełnosprawnością ruchową 

mogła też je zebrać. 
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za zadanie odszukać wśród rozsypanej 

bibuły jak najwięcej podmorskich 

skarbów - pięknych ryb, roślin, 

muszelek, kamyków itp. Podczas 

zabawy dzieci słuchają odgłosów dna 

oceanicznego.  

5. Po odnalezieniu skarbów dzieci wraz 

z wychowawcą nazywają 

odnalezione przedmioty. Starsze dzieci 

próbują dopasować do nich nazwy 

napisane na karteczkach, dzielą 

nazwy na sylaby.   

6. Zabawy w ogródku przedszkolnym. 

Wychowawca rysuje kredą po obu 

stronach chodnika w sporej odległości 

dwie linie tworząc między nimi 

zamkniętą przestrzeń. Jedno dziecko 

staje w środku i przyjmuje rolę rekina, 

który wyłapuje rybki, reszta dzieci jest 

rybami, które próbują przepłynąć nie 

będąc złapanym na drugą stronę 

terytorium rekina. 

Propozycja popołudniowa: 

7.  Kino Bambino - oglądanie bajek: 

Bolek i Lolek "Podwodna wycieczka" 

Bolek i Lolek "Nad jeziorem" 

Zaczarowany ołówek "Wilk morski" 

8.  Podsumowanie dnia i wspólna 

odpowiedź na pytania dzieci 

dotyczące nurkowania i zwierząt 

żyjących w wodzie. 

 

 

 

Podczas zajęć dzieci uzyskują 

odpowiedź na oba 

postawione pytania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci, które nie pamiętają 

odpowiedzi proszone są o 

powtórzenie po dziecku, które 

pamięta. 
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Kącik naukowy  

Luty jest najzimniejszym miesiącem w Polsce. Nie będzie więc problemu 

z przyniesieniem śniegu lub lodu z podwórka. Gdyby jednak 

był kłopot, to warto wcześniej przygotować sobie 

przynajmniej 3 plastikowe kubeczki z wodą w 

zamrażalniku. Potrzebne też będą szalik lub czapka, 

suszarka do włosów oraz 3 miski. 

W sali pokazujemy dzieciom lód i prosimy o przewidzenie 

co stanie się, gdy zostawimy lód w misce (najczęstsza odpowiedź to 

„stopi się”). Drugi kawałek lodu wkładamy do miski, całość otulamy 

szalikiem oraz czapką i prosimy o przewidzenie co stanie się (najczęstsza 

odpowiedź to „stopi się” a gdy dopytujemy czy szybciej niż bez szalika to 

dzieci potwierdzają). Ostatni kawałek lodu wkładamy do miski i zbliżamy 

do niego włączoną suszarkę. Pytamy dzieci, co stanie się jeśli ją 

skierujemy ciepłe powietrze na lód? (najczęstsza odpowiedź to „stopi się 

najszybciej”). 

Przeprowadzamy jednocześnie zaplanowane eksperymenty przez czas 

potrzebny na stopienie lodu przez gorące powietrze z suszarki. W tym 

czasie lód w pierwszej misce stopi się bardziej niż lód schowany 

w szaliku. Jeśli kawałki lodu były równe na początku to można porównać 

ich końcowe wielkości. Jeśli bryłki nie były równe to bardziej 

wiarygodnym sposobem porównania będzie ilość stopionej wody 

(można to zmierzyć przelewając do identycznych szklanek). 

Autor  
Marcin Dębiński 

 

Wyjaśnienie 

Dzieci nie dziwią się temu, że lód topi się w ciepłym pomieszczeniu. Trafnie 

przewidują, że gorące powietrze z suszarki znacząco przyspieszy ten proces. 

Do tego przyzwyczajane są, że szalik i czapka są częścią tzw. „ciepłego 

ubrania”. Ich własne doświadczenia, że w czapce i szaliku jest im cieplej niż 

bez nich, wpływają na tą ocenę. Jednak czapka i szalik to jedynie izolatory. 

Zatrzymują ruch ciepła. Dzięki nim ciepłe rzeczy i osoby pozostają ciepłe a 

zimne dalej są zimne. Podobnie działa termos. 

 



   

Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA   11 | S t r o n a  

   
 

Kolorowanka 
W lutym nasz miś chciałby ulepić bałwana. Dorysuj go z prawej strony 

obrazka. Nie zapomnij też dorysować misiowi ciepłego szalika i czapki. 
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Gra planszowa   

„Dom bałwanków” to gra planszowa, którą  

można wykorzystać w lutym jako uzupełnienie zajęć o zimowych 

zabawach. Gra może też pomóc w nauce parzystości, podejmowania 

decyzji oraz radzenia sobie z porażką. 

Na każdą rodzinę bałwanków składają się 4 postacie (każdy z graczy 

dostaje po 4 takie same pionki i ustawia je na polach tego samego 

koloru na brzegu planszy). Celem każdej rodziny (gracza) jest jak 

najszybsze dotarcie do domku na środku planszy. Wszystkie pionki 

muszą więc znaleźć się w zimowym domku. Można to osiągnąć na 2 

sposoby:  

 dojść do pola z domkiem (duże ciemnoszare pole) na końcu drogi. 

Na tym polu zawsze kończy się ruch nawet jeśli gracz wyrzucił 

więcej oczek, 

 stanąć na polu z ukrytym bałwankiem (pola z szarą ramką). Pionek, 

który stanie na polu z ukrytym bałwankiem zostaje przeniesiony do 

domku bałwanków.  

Wygrywa gracz, który pierwszy umieści tam wszystkie swoje pionki.  

W swojej kolejce gracz może wykonać jedno z tych działań: 

 jeśli wyrzuci parzystą liczbę wystawić pionek na planszę (duże 

jasnoszare pole z literą „S”), 

 poruszyć własny pionek, który jest na planszy o tyle pól, ile wypadło 

oczek na kostce.  

Nie można ustawić dwóch własnych pionków na jednym polu. Jeśli 

pionek ma przejść przez pole, na którym stoi już pionek tego samego 

koloru to tego pola nie liczymy (zostaje przeskoczone). 

Aby zagrać należy dodatkowo przygotować zwykłą kostkę oraz po 

4 identyczne pionki dla każdego gracza. 

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Kącik Behawioralny  

Do podstawowych metod terapii behawioralnej 

należy efektywne wzmacnianie. Efektywnie wzmacnianie, pomimo 

prostoty samego mechanizmu, nie jest łatwe i wiele osób popełnia 

błędy podczas kształtowania zachowań. Wzmocnienie zwiększa szanse 

pojawienia się zachowania przez pojawienie się w jego konsekwencji 

czegoś pożądanego. Jeśli pomimo stosowania wzmocnień 

zachowanie się nie zmienia, to prawdopodobnie to, co było uważanie 

za wzmocnienie, wzmocnieniem nie jest! Kluczowe z punktu widzenia 

stosowania wzmocnień jest stosowanie się do określonych reguł i zasad, 

które zwiększają szansę powodzenia naszej interwencji.  

Efektywne wzmacnianie – rodzaje wzmocnień 

• Nie ma jednego uniwersalnego wzmocnienia. Nawet uwaga, która 

jest silnym wzmocnieniem społecznym, nie jest wzmocnieniem dla 

każdej osoby. Z tego powodu, przed przystąpieniem do kształtowania 

zachowań należy przyjąć perspektywę osoby, wobec której będziemy 

stosować wzmocnienia. Wzmocnienie musi mieć znaczenie dla osoby 

je otrzymującej – jeśli chcesz nagradzać dziecko rób to zgodnie z jego 

standardami. To co dla ciebie wydaje się wyjątkową nagrodą dla 

niego może być straszną karą. Jeśli przyznana nagroda tak naprawdę 

jest karząca to ograniczasz zachowanie, na którym ci zależy. 

• Wzmocnienia musi być konkretne – dziecko musi wiedzieć za co 

otrzymuje pochwałę. Efektywne wzmacnianie unika stosowania 

ogólnych słów w postaci, „jestem z ciebie dumy”, „świetnie się dzisiaj 

spisałeś”. Takie nagradzanie nie mówi o tym, co dziecko zrobiło dobrze 

a tym samym jakie zachowanie powinno kontynuować. Efektywność 

pochwały zwiększamy poprzez wypunktowanie konkretnych 

zachowań które ci się podobają, chcesz zwiększyć ich ilość. 

Wzmocnienie jest jak precyzyjna instrukcja postępowania. Dziecko 

dokładnie wie za co je dostało i za jakie zachowanie może otrzymać 

Autorka 
Katarzyna  Hamerlak 
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ich więcej. Na przykład można powiedzieć „Cicho odstawiłeś 

krzesełko. Brawo!”. 

• Wzmocnieniom rzeczowym powinny zawsze towarzyszyć 

wzmocnienia społeczne (nadajemy wartość wzmocnieniom 

społecznym i zyskujemy większą możliwość wycofywania wzmocnień 

rzeczowych). W innym przypadku narażamy się na niepotrzebne koszty, 

które będą stale rosły. Dziecko szybko przyzwyczaja się do nagród 

rzeczowych i zazwyczaj podnosi poprzeczkę wydatków. W miarę 

możliwości należy unikać wzmocnień rzeczowych i przyznawać je 

jedynie za ponadstandardowe zachowania związane z systematyczną 

pracą ukierunkowaną na osiągniecie długoterminowego celu. 

Jakkolwiek okazjonalne nagrody rzeczowe mogą wzbudzić 

zainteresowanie i entuzjazm to większość twoich wzmocnień powinno 

mieć charakter społeczny. 

Teren pogodnego używania  

Na zajęciach „Podglądamy przyrodę” rozmawialiśmy o mchach, 

porostach i widłakach. Korzystaliśmy z żywych zielonych okazów. 

Józio (5 lat) zauważa: Mchy są pod ochroną. 

Nauczycielka: Masz rację. A dlaczego? 

J.: Bo długo rosną. 

N.: Masz rację. Mchy, które widzicie są małe, ale mogą mieć tyle lat co 

Wasze Babcie i Dziadkowie. A ile lat mają Wasze Babcie? 

Maja(5 lat) odpowiada z przekonaniem: Moja Babcia ma lat 11!! 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wielu szczęśliwych 

JEDENASTULATEK. 

Uczestnicy zajęć „Podglądamy przyrodę.” 

Autorka 

Anna Firek 
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Świętujemy w lutym 

2.02   Dzień Handlowca oraz Dzień Niedźwiedzia 

3.02   Dzień Ciasta Marchewkowego 

9.02   Międzynarodowy Dzień Pizzy 

10.02 Dzień Mincerza 

11.02 Światowy Dzień Chorego 

13.02 Światowy Dzień Radia 

16.02 Międzynarodowy Dzień Listonoszy i 

Doręczycieli Przesyłek oraz Dzień Poczty 

Polskiej 

17.02 Dzień Kota 

18.02 Dzień Kubusia Puchatka 

21.02 Międzynarodowy Dzień Języka    

 Ojczystego 

21.02 Międzynarodowy Dzień Przewodnika 

Turystycznego 

25.02 Światowy Dzień Powolności 

26.02 Dzień Dinozaura 

27.02 Dzień Niedźwiedzia Polarnego 

Wydarzenie ruchome Karnawał  

 

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. 
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Porady Fizjoterapeuty  

Przypominamy, że zaczynamy od ćwiczeń 

wstępnych trwających 2-3 minuty. 

Wzmacnianie antygrawitacyjnego wyprostu: 

 • leżąc na brzuchu, dziecko naprzemiennie 

unosi ręce lub nogi, wytrzymuje w tej pozycji 

licząc sekundy. Stopniowo wydłuża czas do ok. 

20 sekund. 

 • Dziecko leżąc na brzuchu podparte na 

przedramionach czyta książkę leżącą na 

podpórce naprzeciw twarzy  

 • „taczki” zaczynamy od trzymania za kolana,  

stopniowo coraz dalej aż do trzymania tylko za 

kostki. W tym czasie dziecko podpiera się na 

dłoniach. 

Wzmacnianie pozycji zgięciowej: 

 • kołyska 

 • leżąc na plecach przyciągamy nogi do klatki 

piersiowej, czołem staramy się dotknąć do kolan. 

Wydłużamy czas utrzymania pozycji do ok. 20 sekund 

 • jak wyżej dziecko przyciąga kolana i stara się dotknąć głową a 

dorosły mu przeszkadza stawiając niewielki opór 

 • leżąc na plecach, nogi zgięte w kolanach stopy na podłodze. 

Między kolanami piłka. Dziecko odkleja od podłogi głowę oraz plecy i 

stara się rękoma wypchnąć piłkę. 

Za miesiąc przykłady wzmacniania mięśni posturalnych. 

 

Ważne 

W lutym podajemy 

przykłady 

aktywności 

z dwóch kolejnych 

grup. Z każdej z nich 

wybieramy  

1-2 ćwiczenia. 

Należy je uzupełnić 

propozycjami  

z pierwszego 

 i z następnych 

numerów.   

Cała sesja  

powinna trwać  

od 15 do 25 minut 

 i być powtarzana 

 2-3 razy  

w tygodniu.   

Zmieniamy 

ćwiczenia i ich 

kolejność, żeby 

urozmaicić zajęcia.  

 

 

Autorka 

Martyna Witkowska 
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Słuch fonematyczny   

Słuch fonematyczny to podstawowy element w procesie rozwoju 

mowy dziecka, istotny również podczas nauki czytania oraz pisania. 

Jest to umiejętność różnicowania dźwięków mowy, czyli fonemów i 

wiązanie ich z określonym znaczeniem. Dzięki niemu rozróżniamy nie 

tylko fonemy, ale także całe wyrazy i wypowiedzi, co niewątpliwie jest 

podstawą do zrozumienia i przetwarzania komunikatów werbalnych 

rozmówcy. Podczas rozwoju mowy wykształcają się tzw. „wzorce 

słuchowe” dla danych głosek (fonemów). Każda z nich ma stałe i 

istotne cechy dystynktywne, które pozwalają na jej utożsamienie. 

Słuch fonematyczny wchodzi w skład umiejętności percepcji mowy, 

którą warunkuje przede wszystkim słuch fizjologiczny, bez którego słuch 

fonematyczny nie rozwinie się w prawidłowy sposób. Ważna w tym 

procesie jest również pamięć słuchowa, umiejętność analizy i syntezy 

słuchowej wyrazów oraz kojarzenie wzorców słuchowych z 

odpowiednim pojęciem. Duży odsetek dzieci w okresie przedszkolnym, 

a nawet szkolnym prezentuje zaburzenia lub deficyty słuchu 

fonematycznego. Trudności w tym zakresie powodują zaburzenia lub 

opóźnienia mowy (wymowy) czynnej, utrudniają rozumienie 

komunikatów oraz nabycie umiejętności takich jak pisanie i czytanie. 

Deficyty na poziomie słuchu fonematycznego najczęściej jednak 

prowadzą do trudności artykulacyjnych. Jeżeli dziecko nie identyfikuje 

i nie różnicuje głoski, może mieć problem z nauczeniem się jej 

artykulacji, ponieważ wzorce kinestetyczne (ruchowe) dla danej głoski 

utrwalają się pod kontrolą słuchu fonematycznego. Najczęściej 

zastępowanymi głoskami są głoski z opozycji dźwięczna (np. b, g, d) 

i bezdźwięczna (np. p, k, t ), głoski z opozycji szumiąca (sz,ż,cz,dż) 

i sycząca (s,z,c,dz). Diagnozę słuchu fonematycznego wykonuje 

logopeda i to on ustala, do których głosek należy wykształcić wzorce 

słuchowe i kinestetyczne. Jednakże wiele ćwiczeń słuchu 

fonematycznego można wykonywać w domu. 

Autorka  

Agata Lange 
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Przykłady ćwiczeń:  

• Co słyszysz na początku wyrazu? (dziecko musi 

określić, jaką głoskę słyszy na początku wyrazu, 

np. wyrazu lampa), 

• Wymyśl wyrazy, które zaczynają się na daną głoskę, np. głoskę [s], 

• Zgadnij, co powiedziałem? - dzielenie wyrazów na sylaby/głoski 

(dziecko musi zgadnąć, o jaki wyraz chodzi), 

• Klaśnij / podnieś rękę, gdy usłyszysz głoskę lub wyraz, w którym 

występuje podana głoska, 

• Wrzuć tyle klocków do pudełka, ile słyszysz sylab w wyrazie, 

• Wrzuć klocek do pudełka tylko wtedy, jak usłyszysz np. głoskę [sz], 

• Wystukaj na bębenku, taki rytm jak ja, 

• Zabawa „w coś w pobliżu na literę ...”, 

• Wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się różnym sylabami, np. 

sylabą PO, LA, ŻY..., 

• Wymyślanie zdań z podaną liczbą wyrazów, które powinny się w nim 

znaleźć, 

• Wymyślanie rymujących się wyrazów, np. gruszka-pietruszka, 

• Wymyślanie wyrazów, które różnią się jedną głoską, np. koza-kosa, 

• Wykorzystywanie rymowanek, np. Lata osa koło ….... (nosa), 

• Podawanie zdań, w których każdy wyraz będzie zaczynał się taką 

samą głoską, np. Piotruś pojechał pociągiem … 

• Wspólne rozwiązywanie zagadek, 

 Odpowiedź na zagadkę ze strony 22: 

Huśtawka-motor, która znajduje 

się na przedszkolnym placu zabaw. 
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• Łańcuch wyrazowy (dorosły podaje wyraz, 

dziecko musi podać nowy rozpoczynający się 

głoską, na którą kończy się wyraz współgracza), 

• Powtórz tak, jak ja. Dorosły podaje 3 lub 4 wyrazy, dziecko musi 

powtórzyć je w takiej samej kolejności, 

• Zabawa w sklep – kupujemy tylko te przedmioty (ilustracje), których 

nazwa rozpoczyna się, np. głoską m, 

• Wymyśl wyrazy z kategorii (np. warzywa, części ciała, zabawki) 

rozpoczynające się na daną głoskę. 

W przypadku, gdy zauważymy, że dziecko posiada deficyty w zakresie 

słuchu fonematycznego już na poziomie edukacji przedszkolnej, 

w szkole może nie radzić sobie z : 

• pisaniem pod dyktando,  

•  rozumieniem dłuższych poleceń, zapamiętywaniem ciągów 

słownych, 

• powtórzeniem trudnych wyrazów i zdań, pisaniem dwuznaków 

i spółgłosek miękkich,  

• opuszczaniem początku lub końcówki wyrazów, 

• opowiadaniem, 

• gramatyką. 

Zatem szybko podjęta terapia logopedyczna może być kluczem do 

sukcesu dziecka nie tylko na etapie szkolnym, ale przede wszystkim 

w komunikacji z drugim człowiekiem.  
 

Ważne 

Jeśli dziecko nie radzi się przynajmniej z kilkoma z proponowanych tu 

ćwiczeń to warto skorzystać z pomocy logopedy. Być może trudności mają 

podłoże, które da się wyeliminować dzięki wsparciu specjalisty. 
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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? 
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W tym numerze wykorzystaliśmy 

Grafiki Public Domain 

Ilustracja na okładce 

Autor: Jana Martínez 

źródło: www.pixabay.com 

Czapka 

Autor: OpenClipart-Vectors 

źródło: www.pixabay.com 

Grę planszową 

www.debinski.edu.pl 

Artykuły i ciekawostki zainspirowane 

zostały opisami i projektami Wikimedia 

Foundation (Wikipedia, Wikicytaty). 

Zdjęcie okładki pochodzące z książki 

„Co siedmiolatek wiedzieć powinien” 

autorstwa Donaty Elschenbroich, wydanej przez Cyklady w roku 2003. 

 

 

 

 

Bardzo dziękuję wszystkim osobom spoza naszej redakcji, które 

przyczyniły się do powstania tego numeru, w szczególności pani Annie 

Gromadzkiej. 

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/dom-balwankow-gra-planszowa/
http://www.fb.com/czasdziecinstwa
https://issuu.com/czasdziecinstwa
http://www.czasdziecinstwa.com.pl/
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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. Od 27 

lat pracuje z dziećmi, a od 2000 roku w fundacyjnym przedszkolu. W 2015 roku nagrodzony Medalem 

Komisji Edukacji Narodowej.  

Martyna Witkowska - Odpowiedzialna za kącik 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 kącik Terapii Motywującej. 

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 2001 roku.  

Agata Lange - Odpowiedzialna za kącik 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 diagnozęi terapię zarówno dzieci, jak i dorosłych w zakresie logopedii ogólnej 

i neurologopedii. Z Przedszkolem i Fundacyjnym Punktem Konsultacyjnym związana od 2015 roku.  

Katarzyna Hamerlak – Odpowiedzialna za kącik 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. Od 2005 roku pracuje jako terapeuta. Od 2007 roku 

związana jest  z naszym Przedszkolem i Punktem Konsultacyjnym.  

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. Z fundacyjnym 

Przedszkolem związana od 2000 roku.  


