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Lutowe wspomnienia  

W lutym postanowiliśmy odwiedzić miejsce, 

z którego piękne zapachy rozchodzą się po 

całej okolicy. Celem wycieczki naszej zerówki 

stała się pobliska gruzińska piekarnia TONIS 

PURI. Niektóre z dzieci były już tu wcześniej na 

zakupach z rodzicami, ale dla nas 

zorganizowano specjalny pokaz wypieku 

tradycyjnego chleba oraz poczęstunek 

regionalnych specjałów. 

Przy okazji dzieci nauczyły się przywitania, 

pożegnania i podziękowania w języku 

gruzińskim. Mogły też pooglądać zdjęcia  

z różnych miejsc z tego kraju oraz zapoznać się 

z alfabetem mchedruli, którego litery bardziej 

przypominały dzieciom ozdobne szlaczki niż 

pismo. 

Była to dobra okazja do poznania ludzi innych 

kultur i języka, którzy stali się częścią naszej 

lokalnej społeczności.  

 

Pomysł 

Małe dzieci bardzo 

często boją się tego, 

czego nie znają. 

Warto zatem uczyć 

dzieci języków 

obcych, odwiedzać 

miejsca prezentujące 

inne kultury lub 

zapraszać na zajęcia 

osoby, które mogą 

w ciekawy sposób 

opowiedzieć o 

innych krajach. Być 

może wśród rodziców 

jest ktoś taki? Może 

ma przodków z mniej 

lub bardziej 

odległych miejsc? 

W ramach 

kształtowania 

w dzieciach 

poczucia tolerancji 

warto stwarzać im 

między innymi 

możliwość kontaktów 

z obcokrajowcami 

mieszkającymi  

w Polsce. Ludzi ci 

mogą opowiedzieć 

lub zademonstrować 

ciekawostki z kraju 

swojego 

pochodzenia. 

 

 

 

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Wywiad  

Ceramika jest moją ogromną pasją i towarzyszy mi w życiu codziennym. 

Pasją tą dzielę się dziećmi podczas prowadzonych przeze mnie 

piątkowych zajęć w Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. Z racji pracy z 

osobami z niepełnosprawnością intelektualną szukam też różnych form 

aktywności dla osób dorosłych. Ceramika w tych poszukiwaniach 

również była, jest i będzie. Dziś wspomnieć chcę o innym odkryciu 

i doświadczeniu. Dzięki moim poszukiwaniom trafiłam również do świata 

sportu, do świata Olimpiad Specjalnych. 

Od wielu lat między innymi prowadzę zajęcia na kręgielni, organizuję 

zawody dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, kibicuję 

i trzymam kciuki za ich sukcesy.  

W roku 2018 jeden z moich zawodników zdobył złoty medal na 

zawodach regionalnych. Dało mu to możliwość rywalizacji na szczeblu 

ogólnopolskim. Zdobywając złoty medal podczas Ogólnopolskich 

Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych wziął udział w losowaniu do 

reprezentacji Polski na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. 

Został wybrany i tym sposobem trafił do składu podstawowego  

(4 zawodników) w dyscyplinie zwanej bowling. Dzięki jego talentowi 

oraz szczęściu mogłam starać się o miejsce w reprezentacji i ...  

zostałam wybrana jako trener bowlingu 

w Polskiej Reprezentacji Olimpiad 

Specjalnych. Mam zaszczyt towarzyszyć 

zawodnikom w tej niesamowitej 

przygodzie. 

W terminie 14-21 marca 2019 roku w 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich 

odbędą się Światowe Letnie Igrzyska 

Olimpiad Specjalnych. Polska 

reprezentacja składa się z 64 

Autorka 

Edyta Adamus 
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zawodników i 26 osób towarzyszących: trenerów, członków kierownictwa, 

lekarzy i rzecznika prasowego. Zawodnicy będą rywalizować  

w 17 dyscyplinach. 

Cała ekipa wylatuje już 8 

marca 2019 roku, aby 

najpierw wziąć udział w 

Programie Host Town. Celem 

programu jest poznanie 

kultury kraju gospodarza 

oraz przygotowanie do 

rywalizacji w każdej z 

dyscyplin. 

 

 

 

Edyta Adamus 

pedagog specjalny. Członek Komitetu Regionalnego Olimpiad 

Specjalnych. Pracownik socjalny i terapeuta w Warsztatach 

Terapii Zajęciowej Fundacji DOM. Prowadzi w Fundacji CZAS 

DZIECIŃSTWA popołudniowe zajęcia ceramiczne oraz 

koordynuje współpracę Społecznego Przedszkola 

Integracyjnego z Warsztatami Terapii Zajęciowej. 

Wraz z panią 

Edytą 

zachęcamy 

do kibicowania 

Polskiej 

Reprezentacji 

Olimpiad 

Specjalnych. 
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Rozpoczynamy nabór na nową edycję 

Treningu Umiejętności Społecznych 

Zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat, 

którym trudno poradzić sobie 

w sytuacjach społecznych. 

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu 

w środy w godz. 15.00 – 16.15 na terenie 

naszego przedszkola. Planowany termin 

pierwszych zajęć 20.03.2019 r. 

Koszt całego 3-miesięcznego cyklu zajęć 

wynosi 500 zł dla dzieci uczęszczających do 

Społecznego Przedszkola Integracyjnego bądź 

też będących uczestnikami poprzednich edycji 

TUS oraz 550 zł 

dla pozostałych uczestników. 

Prowadzący: 

mgr Monika Rosińska, mgr Anna Gromadzka 
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Do poczytania …. przez dorosłych  

Wszyscy zauważamy, że czas szybko płynie. Wydaje się, że nasze dzieci 

dopiero co zaczynały przygodę z przedszkolem a już po wakacjach 

pójdą do szkoły.  

Książka, którą polecam wbrew pozorom nie jest przeznaczona jedynie 

dla rodziców i nauczycieli zerówkowiczów. To praktyczny poradnik dla 

wszystkich rodziców (choć i wychowawcy znajdą tu coś dla siebie).  Dla 

mnie najciekawsze były rozważania nad dziecięcym lękiem zwanym 

przez autorkę Małym Podstępnym Lękiem, który potrafi zablokować 

naturalny rozwój dzieci oraz nad sposobami jak go okiełznać. Drugim 

pojęciem, które zrobiło na mnie wrażenie jest „żonglerka”, czyli sposób 

funkcjonowania rodziców. Autorka wyraźnie stwierdza, że nie da się 

wszystkiego w życiu pogodzić. Nie wszystko się nam uda i trzeba się z 

tym pogodzić. A to co się udaje wymaga zdolności niemalże 

cyrkowych. 

Cenne są też wskazówki związane z budowaniem odporności 

emocjonalnej dziecka. Uważny czytelnik dostrzeże (choć nie jest 

napisane wprost), że nie należy chować dziecka pod kloszem a raczej 

należy wykorzystywać tzw. nieprzyjemne 

sytuacje do hartowania dziecka i uczenia go 

radzenia sobie z przeciwnościami i  porażką. 

Książka pisana jest przystępnym dla każdego 

językiem a dzięki dużej czcionce czyta się ją 

szybko i przyjemnie. Na tyle dobrze, że 

można zapomnieć o wysiadce z tramwaju  

– tak jak mi się to przydarzyło. Szerokie 

marginesy pozwalają na sporządzanie 

notatek a jeśli mimo tego czytelnik 

potrzebowałby więcej miejsca to na końcu 

jest na to 10 dodatkowych stron.  

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Archiwum scenariuszy  

Przebieg dnia w grupie mieszanej 

wiekowo w trakcie tematu „Kosmos” 

realizowanego Metodą Pytań Dzieci. 

 
Autor: Małgorzata Krówka 

Temat kompleksowy: „Kosmos” 

Temat dnia: „Planety” 

Pytania dzieci: 

(w nawiasach imiona dzieci, które zadały pytania) 

Jakie nazwy mają planety? (pytanie Marysi) 

Czy słońce jest gorące? (pytanie Łucji) 

Etap realizacji tematu: Szukanie odpowiedzi 

Cele ogólne:  

- Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu astronomii 

- Utrwalenie liczebników porządkowych 

- Doskonalenie umiejętności globalnego   

  czytania  

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; Jaki jestem, jacy 

są inni ludzie? - zmysły – jakie są i do czego 

służą; Co trzeba wiedzieć, by uczyć się pisać i 

czytać? - czytać może ten, kto zna litery i umie 

je składać w wyrazy a wyrazy w zdania, można 

czytać wszystko to, co jest napisane; Co trzeba 

 

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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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; Liczenie - znać zasady obowiązujące przy przeliczaniu, 

w konkretnych sytuacjach używać liczebników porządkowych 

Przestrzenie aktywności: 

Zmysłów – oglądanie zdjęć przedstawiających planety Układu 

Słonecznego, oglądanie planszy przedstawiającej Układ Słoneczny, 

słuchanie dźwięków różnych planet słyszanych przez sondy 

kosmiczne 

Języka – przedstawianie przez dzieci posiadanych informacji o 

planetach Układu Słonecznego, czytanie globalne, rozmowa na 

temat obejrzanej bajki 

Wiedzy – poznanie nazw planet Układu Słonecznego i informacji o 

nich 

Działania – układanie układanek obrazkowych, liczenie planet, 

dopasowywanie kształtów planet do ich cienia, udział w zabawie 

ruchowej "Układ Słoneczny", udział w zabawie podwórkowej z piłką, 

malowanie farbami kul uformowanych z folii bąbelkowej, 

malowanie farbami i brokatem przestrzeni kosmicznej, tworzenie 

Układu Słonecznego na kartonie 

Pomoce: zalaminowane obrazki pocięte na różnej wielkości kawałki 

(kwadraty), zdjęcia planet Układu Słonecznego, dźwięki planet 

nagrane przez sondy kosmiczne, kolorowe obręcze, rysunki planet w 

dużym i małym formacie, plansza Układu Słonecznego, obrazki planet 

przypinane na rzepy do planszy, podpisy planet, piłka, bajka do 

wyświetlenia: "Franklin w kosmosie", karton formatu A3, folia 

bąbelkowa, farby, brokat, bezbarwna taśma, klej magik 



   

Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA   9 | S t r o n a  

   
 

Przebieg dnia Dostosowania i uwagi 

Propozycja poranna: 

1. Wspólna praca plastyczna "Układ 

Słoneczny". Malowanie farbami kul 

uformowanych z folii bąbelkowej, 

umieszczanie ich i przyklejanie na 

pomalowanym ciemnymi farbami  

i brokatem kartonie, symbolizującym 

przestrzeń kosmiczną. Kule są różnej 

wielkości - symbolizują planety oraz 

słońce.  

 

2. Układanie rozsypanek wyrazowych 

o tematyce kosmosu. 

 

 

Propozycja przedpołudniowa:  

3. Dzieci oglądają zrobiony przez nie 

model Układu Słonecznego. 

Nauczyciel wraz z dziećmi nazywa po 

kolei każdą planetę, pokazując jej 

zdjęcie i podając charakterystyczną 

cechę. Wychowawca włącza dźwięki 

niektórych planet słyszane i nagrane 

przez sondy kosmiczne. Również słońce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Układanki mają różny stopień 

trudności, w zależności od 

wieku i możliwości dziecka.  

 

 

 

Uzyskanie odpowiedzi na oba 

postawione w temacie 

pytania. Dzieci dostają do rąk 

zdjęcia. Każde może dotknąć i 

obejrzeć zdjęcie. Zmiany 

aktywności z oglądania na 

słuchanie pozwala lepiej 

skupić uwagę dzieci. 
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zostaje omówione razem z planetami 

jako centralna gwiazda Układu 

Słonecznego. 

 

4. Nauczyciel zadaje pytania dzieciom: 

która od słońca jest wymieniona 

planeta? Dzieci odszukują planetę i 

odliczając podają liczbę porządkową. 

 

5. Zabawa "Układ Słoneczny". Na 

dywanie rozłożone są obręcze, w 

których umieszczone są ilustracje 

planet. Każde dziecko dostaje obrazek 

z jedną z planet. Wychowawca 

włącza spokojną muzykę. Podczas jej 

trwania dzieci krążą po sali jak planety 

po orbitach. Kiedy muzyka cichnie 

każde dziecko musi odnaleźć obręcz z 

obrazkiem swojej planety.  

 

6.  Zabawy w ogródku przedszkolnym. 

Dzieci stoją w kręgu pośrodku, którego 

staje wychowawca. Wychowawca 

rzuca piłkę do każdego dziecka 

wymieniając po kolei nazwy różnych 

 

 

 

 

Podczas trwania zabawy 

wychowawca zmienia miejsce 

położenia różnych planet. 

Zabawa ruchowa w trakcie 

zajęć pomaga dzieciom z 

nadpobudliwością 

psychoruchową. W pkt 4  liczy 

się szybkość i 

spostrzegawczość a w pkt 5 

dzieci wyciszają się. 
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planet. Dzieci mają za zadanie złapać 

piłkę i odrzucić ją do wychowawcy. 

Nie można złapać piłki na słowo 

"słońce" - wtedy piłka parzy.  

 

Propozycja popołudniowa: 

 

7. Zabawa "Dopasuj cień". Dzieci 

korzystając z planszy Układu 

Słonecznego z czarnymi konturami 

planet dobierają kolorowy rysunek 

planety do jej konturu i dopasowują 

go do planszy.  

 

8.  Kino Bambino - oglądanie bajki: 

Franklin w kosmosie 

Rozmowa na temat obejrzanej bajki.  

9.  Podsumowanie dnia i wspólna 

odpowiedź na pytania Marysi i Łucji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci potrafiące czytać 

dopasowują również napis 

z nazwą planety. 
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Gra planszowa   

„Czarna dziura” to gra planszowa, która została 

stworzona z myślą o pasjonatach kosmosu. Ćwiczy odejmowanie oraz 

orientację w przestrzeni. 

 

Zasady gry: 

Na początku gracze rzucają kostką, aby określić, z którego pola 

startują. Jeśli wypadnie 1 lub 2 to gracz ustawia pionek na zielonej 

rakiecie. Jeśli wypadnie 3 lub 4 to gracz ustawia 

pionek na czerwonej rakiecie. Jeśli wypadnie 5 

lub 6 to gracz ustawia pionek na niebieskiej 

rakiecie. Potem gracze kolejno rzucają kostkami 

i przesuwają swój pionek o tyle pól, ile pokazała 

kostka. Po ruchu grawitacja czarnej dziury 

przyciąga do siebie rakietę. Jeśli pionek 

zatrzymał się na polu z czerwoną obwódką to 

grawitacja działa najsilniej i gracz musi cofnąć 

pionka o 2 pola. Jeśli obwódka jest czarna to 

odległość od czarnej dziury zmniejsza jej siłę 

oddziaływania i gracz cofa się jedynie o 1 pole. 

Jeśli obwódka jest biała to czarna dziura jest tak 

daleko, że przestaje przyciągać i gracz nie cofa 

się po wykonaniu ruchu. Jeśli gracz cofnie się na 

ciemne pole pośrodku planszy to przegrywa, bo 

grawitacja w miejscu jest zbyt wielka i nie może 

się już uwolnić. Gracz, który pierwszy dotrze na 

Ziemię okrywa się sławą i wygrywa. 

Aby zagrać należy dodatkowo przygotować 

zwykłą kostkę oraz po jednym pionku dla 

każdego gracza. 

 

Ciekawostka 

„Czarna Dziura” 

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  

marca 2019 roku 

udostępnionych 

było do pobrania  

199 gier 

planszowych. 

 

 

Autor  

Marcin  Dębiński 

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

 W tym numerze przedstawiliśmy scenariusz zajęć o kosmosie. 

Ciekawość dzieci związaną z lotami (nie tylko kosmicznymi) można 

pobudzić kilkoma doświadczeniami związanymi z przepływem 

powietrza. 

W pierwszym potrzebna będzie suszarka (najlepiej 

bez dyfuzora) oraz piłeczka pingpongowa. 

Ustawiamy wylot suszarki pionowo do góry, 

włączamy i umieszczamy piłeczkę w strudze 

powietrza. Piłeczka powinna się unosić. 

Doświadczenie można powtórzyć z innymi przedmiotami      

(np.: zgnieciona papierowa kulka, plastikowy klocek). 

Kształty kuliste potrafią unosić się przez dłuższy czas, zaś . 

nieregularne szybko wypadają na boki. Przedmioty lekkie unoszą się 

wyżej a cięższe niżej. Jeśli suszarka ma regulację mocy to dzieci mogą 

sprawdzić co daje zmniejszanie i zwiększanie prędkości wylotowej 

powietrza. 

Potem można zapytać przedszkolaków co dzieje się z piłeczką 

pingpongową, gdy zaczynamy przechylać wylot powietrza. Najczęstszą 

odpowiedzią dzieci jest to, że piłeczka odleci na bok. Dużym zdziwieniem 

jest to, że mimo przechylania piłeczka przez pewien czas unosi się jeszcze 

z boku suszarki. Dając możliwość wykonania kilku powtórzeń dzieci mogą 

też zauważyć, że powolne pochylanie wylotu suszarki pozwala na 

większe wychylenie zanim piłeczka spadnie.  

Na koniec można z dziećmi sprawdzić jak zachowa się piłeczka, gdy 

przepływ powietrza nie jest ustalony. W tym celu dzieci będą starały się 

utrzymać piłeczkę nad ustami dmuchając na nią. Można też urządzić 

konkurs komu z dzieci najdłużej uda się unosić piłeczkę w powietrzu.  

Podczas ostatniego ćwiczenia należy pamiętać, żeby dzieci nie 

dmuchały zbyt długo bez przerwy, gdyż grozi to hiperwentylacją. 

Autor  
Marcin Dębiński 
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Kącik Behawioralny  

SPOSOBY WZMACNIANIA PRAWIDŁOWEGO ZACHOWANIA 

W stosowanej analizie zachowania są opracowane narzędzia, które 

poprzez wzmacnianie mają zwiększyć i utrzymać w czasie prawidłowe 

zachowanie. Do tych procedur należą między innymi: 

1. Różnicowe wzmacnianie niekompatybilnych zachowań – DRI 

(differential reinforcement of incompatible behavior) 

2.   Różnicowe wzmacnianie alternatywnych zachowań – DRA   

(differential reinforcement of alternative behavior) 

3.   Różnicowe wzmacnianie innych zachowań – DRO 

 (differential reinforcement of other behavior) 

Różnicowe wzmacnianie niekompatybilnych zachowań polega na 

wzmacnianiu zachowania niemożliwego do wykonania jednocześnie 

z zachowaniem wybranym przez nas do redukcji (zmniejszenia 

intesywności lub częstotliwości występowania). Zachowania nie mogą 

jednocześnie ze sobą istnieć w tym samym czasie. Na przykład, jeśli 

modyfikujemy zachowanie polegające na machaniu rękami, 

zachowaniem niekompatybilnym będzie trzymanie rąk spokojnie.  Gdy 

dziecko często krzyczy, zachowaniem przeciwstawnym jest cisza. 

Zastosowanie DRI oznacza w tym przypadku, że będziemy wzmacniać 

każde trzymanie rąk spokojnie a w drugim przypadku każdy moment 

ciszy u danego ucznia/przedszkolaka. 

Gdy dziecko najczęściej nie wykonuje poleceń i jest nastawione 

negatywnie na nasze propozycje, to każdą sytuację, w której podąży 

za naszym poleceniem, powinniśmy wzmocniać. Zastosujemy w ten 

sposób DRI, bo nagradzamy zachowanie przeciwne do zachowania 

niepożądanego. W tym przypadku wykonanie polecenia nie da się 

pogodzić z jego niewykonaniem – sa one niekompatybilne. A na tym 

właśnie polega DRI.   

Autorka 
Katarzyna  Hamerlak 
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Teren pogodnego używania  

Nauczycielka: Na dzisiejszych zajęciach przeprowadzimy 

doświadczenie. Sprawdzimy, ile kropel wody zmieści się na monecie 

dwudziestogroszowej. Potrzebujemy pipetki, monety i naczynia z wodą. 

Zobaczymy, jak kropelki łączą się ze sobą tak mocno, ale tak mocno, 

że tworzą pęcherzyk otoczony skórką wodną, który nazywamy 

meniskiem wypukłym. Aby nasze doświadczenie się udało 

potrzebujemy również wielkiej precyzji. 

Wojtek (4 lata): A ja właśnie, nie mam precyzji. 

N.: To będziemy ją trenować. 

Dzieci pilnie pracują licząc kropelki. Po chwili… 

Wojtek wylicza: jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście…  

Coraz głośniej: PIĘTNAŚCIE!!! Dodaje z zachwytem: Doświadczenie się 

udało! Mam precyzję! 

„Gdy bawię się czy rozmawiam z dzieckiem – splotły się dwie równie 

dojrzałe chwile mojego i jego życia.” J. Korczak 

 

  

Autorka 

Anna Firek 

 

Anna Firek 

pedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego 

UW. Z oświatą niepubliczną związana od 25 lat. 

Organizatorka zajęć  „Podglądamy przyrodę”. Na co dzień 

pracuje w Zespole Szkół BEDNARSKA. Zwolenniczka 

„Odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak”, pedagogiki 

Janusza Korczaka oraz Marii Montessori. 

Odpowiedź na zagadkę ze strony 22: 

Wejście na mniejszą zjeżdżalnię, która  znajduje się na przedszkolnym 

placu zabaw. 
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Świętujemy w marcu 

3.03  Międzynarodowy Dzień Chorego 

         Międzynarodowy Dzień Pisarzy 

         Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 

5.03  Dzień Dentysty 

6.03  Europejski Dzień Logopedy 

         Dzień Olimpijczyka 

12.03 Dzień Matematyki 

15.03 Dzień Piekarzy i Cukierników 

19.03 Dzień Wędkarza i Dzień Stolarza 

20.03 Dzień Wróbla 

21.03 Początek Kalendarzowej Wiosny 

          Światowy Dzień Lasu 

          Światowy Dzień Lalkarstwa 

22.03 Światowy Dzień Wody  

           Dzień Ochrony Bałtyku 

23.03 Dzień Windy 

25.03 Międzynarodowy Dzień Gofra 

26.03 Dzień Niedźwiedzia Grizzly 

          Międzynarodowy Dzień Szpinaku 

27.03 Międzynarodowy Dzień Teatru 

31.03 Światowy Dzień Budyniu 

 

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 mięśni posturalnych: 

• podskakiwanie z jednoczesnym rzucaniem do 

celu (pluszakami, papierowymi kulami, 

woreczkami, piłeczkami) 

• rzut do celu ciężkim woreczkiem, poduchą 

• „walka kogucików” przepychanie w pozycji 

siedzącej, stojącej, klęku prostym, kuckach 

• Przeciąganie liny 

• Stojąc na dysku w wyciągniętych rękach 

dziecko trzyma talerzyk na którym leży piłeczka. 

Stara się utrzymać tą piłeczkę licząc głośno i 

robiąc płytki przysiad. 

• turlanie się po wykładzinie trzymając w rękach 

nad głową piłkę 

• leżąc na brzuchu zbijanie kijem lub długim 

balonem ustawionych kręgli 

• leżąc na brzuchu turlanie piłki do określonego 

celu np. pod krzesło do komody itp. 

• leżąc na brzuchu odpychanie się rękoma od 

ściany lub od drugiej osoby 

W następnym numerze ćwiczenia na rozwijanie 

czucia – dotyku różnicującego. 

 

Ważne 

W marcu podajemy 

przykłady ćwiczeń 

wzmacniających 

mięśnie posturalne. 

Jest to trzecia 

część zestawu 

wspomagającego 

rozwój fizyczny 

dzieci. Z tej grupy 

wybieramy 1-2 

ćwiczenia. 

Należy je uzupełnić 

propozycjami   

z numerów 1 i 2  

oraz kolejnych.  

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.  

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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Diagnoza logopedyczna   

Podstawowym celem działań każdego logopedy jest udzielenie 

pomocy osobie, które ma trudności w językowym porozumiewaniu się. 

Program terapii opiera się na wynikach badania logopedycznego, w 

skład którego wchodzi nie tylko spotkanie z dzieckiem i zbadanie go 

danym testem bądź kwestionariuszem, ale również informacje zebrane 

podczas wywiadu z rodzicem oraz konsultacje u specjalistów. 

Zadaniem tego „zespołu” jest ustalenie patomechanizmu i istoty 

pojawienia się zaburzeń mowy. Logopeda podczas całościowej 

diagnozy logopedycznej powinien rozpoznać, jakiego typu zaburzenie 

występuje u dziecka. Z tego wynika, że diagnoza logopedyczna 

powinna być postawiona po szczegółowym zbadaniu i zarejestrowaniu 

każdego zachowania językowego dziecka - zarówno werbalnego, jak 

i niewerbalnego. Ważna jest również analiza ich możliwych 

uwarunkowań.  

Jak rodzic powinien przygotować się do spotkania diagnostycznego z 

logopedą? 

Przede wszystkim rodzice nie powinni zwlekać z taką wizytą. Do logopedy 

można, a nawet trzeba (jeśli rodzice bądź otoczenie dziecka zauważą 

pierwsze niepokojące sygnały zaburzeń w rozwoju mowy) przyjść z 

pociechą w każdym wieku. Rodzic powinien na takie spotkanie 

przygotować informacje o dziecku, które pomogą w ustaleniu 

ostatecznej diagnozy logopedycznej i pozwolą na wyeliminowanie bądź 

potwierdzenie wpływu różnych czynników. Logopeda podczas wizyty 

diagnostycznej może zapytać o wiele istotnych spraw dotyczących 

między innymi tego, jak wyglądał okres prenatalny (czy mama w ciąży 

zażywała jakieś leki, chorowała, doznała urazu)? Jaki był przebieg 

porodu (przedłużający się poród, rodzaj porodu, punktacja APGAR, 

napięcie mięśniowe noworodka)? Jaki był stan dziecka po porodzie, w 

okresie niemowlęcym oraz poniemowlęcym? Ta ostatnia kwestia jest z 

punktu widzenia badającego najważniejsza. Logopedę szczególnie 

Autorka  

Agata Lange 
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interesuje, jak wyglądał rozwój motoryczny dziecka (kiedy zaczęło 

siadać, raczkować, stać i chodzić), jak wyglądały czynności fizjologiczne 

w obrębie narządów mowy (czy dziecko było karmione piersią/sztucznie, 

jak gryzie i żuje, jakie zjada pokarmy, czy używało smoczka)? 

Najważniejsze jest to, jak wyglądał rozwój jego komunikacji językowej. 

Logopeda zapyta o to, kiedy pojawiło się głużenie i gaworzenie, kiedy 

dziecko powiedziało pierwsze słowo oraz zdanie, czy chętnie się 

komunikuje i w jaki sposób to robi oraz jak reaguje na komunikaty. 

Jak wygląda badanie logopedyczne dziecka? 

Kiedy logopeda przeprowadzi już pełen wywiad z rodzicem, jest mu 

łatwiej rozpocząć diagnozę dziecka. Wie, na co ma zwrócić szczególną 

uwagę oraz jakie są trudności w komunikacji z dzieckiem widziane 

oczami rodzica. Pierwsze co robi logopeda w sytuacji diagnostycznej, to 

nawiązuje kontakt emocjonalny z dzieckiem - zadaje pytania, pokazuje 

zabawki znajdujące się w gabinecie. Tu już zaczyna się właściwie 

diagnozowanie dziecka, ponieważ logopeda jest w stanie wstępnie 

ocenić, jak wygląda sposób komunikowania się dziecka, czy rozumie 

ono komunikaty do niego nadawane, jak realizuje wypowiedź. 

Następnie (w zależności od tego, jakiego narzędzia diagnostycznego 

użyje logopeda) oceniane są: tworzenie i rozumienie wypowiedzi, wyrazy 

- rozumienie i ich realizacja, artykulacja, gramatyka w wypowiedziach 

(fleksja, składnia), sprawność oraz budowa narządu artykulacyjnego, 

funkcje w obrębie narządu artykulacyjnego (oddychanie, połykanie, 

gryzienie i żucie), reakcje słuchowe, słuch fonematyczny, kinestezja 

artykulacyjna, pamięć słuchowa, zasób słownictwa dziecka oraz 

umiejętności orientacyjno-poznawcze. Z tego wynika, że elementów 

diagnostycznych jest wiele, a więc jedno spotkanie to za mało. Możliwe 

jest również to, że poprosi rodzica o konsultacje z innymi specjalistami. 

Logopeda stawiając ostateczną diagnozę dziecka zwraca uwagę na 

wiele czynników, co tym samym pozwala mu na wybór postępowania 

logopedycznego dostosowanego do rozwoju poznawczego, 

emocjonalnego i społecznego dziecka. 
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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: Jill Wellington 

źródło: www.pixabay.com 

Suszarka 

Autor: Clker-Free-Vector-Images 

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 

Lynn Jenkins „Gotowi do szkoły? 

Start!” wydanej przez Wydawnictwo Buchmann w roku 2015. 

 

 

 

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 

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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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 kącik porad fizjoterapeutycznych. 

Fizjoterapeuta, hipoterapeuta. Dyplomowany terapeuta PNF, NDT Bobath, SI, Fits. 

Członek komisji egzaminacyjnej Polskiego Towarzystwa Hipoterapii, Członek 
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Monika Rosińska - Odpowiedzialna za kącik Terapii Motywującej. 
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Motywującej (PTTM), autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej i terapii 

behawioralnej. 

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 diagnozę 

i terapię zarówno dzieci, jak i dorosłych w zakresie logopedii ogólnej i neurologopedii. 

Katarzyna Hamerlak - Odpowiedzialna za kącik behawioralny. 

Oligofrenopedagog, superwizor terapii behawioralnej, psycholog, autorka publikacji 

na temat terapii behawioralnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Odbyła 
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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. 


