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Marcowe wspomnienia  

W marcu dzieci ze wszystkich grup postanowiły 

wspólnie przywitać wiosnę. Zaplanowaliśmy sobie, że 21 marca każdy 

przyjdzie z zielonym elementem stroju. Tak się też stało. Nawet 

przedszkolna szatnia witała swoich gości zielonymi balonami. Oczywiście 

wszystkie grupy w tamtym tygodniu realizowały tematy związane 

z wiosną. Grupy 2 i 3 poszły nawet 

sprawdzić do pobliskiego Lasku 

Lindego czy wiosna już tam zawitała. 

Zerówka spacerowała w tym celu 

tydzień wcześniej. Wtedy jednak 

zdania na temat przyjścia wiosny 

wśród najstarszych przedszkolaków 

były podzielone. Młodsze dzieci 

zauważyły jednak więcej oznak niż 

ich starsi koledzy. 

Największa atrakcja czekała jednak na dzieci po obiedzie. Wszystkie 

grupy przygotowały jakąś małą niespodziankę dla pozostałych. Dzieci 

mogły ścigać się w workach (propozycja gr.1). Brały udział w 

podchodach, których celem było odnajdywanie śladów wiosny na 

podwórku (propozycja gr.2). Mogły też wspólnie pośpiewać i potańczyć 

(propozycja gr.3). Na koniec przedszkolaki szukały ukrytych przez 

zerówkę kolorowych motyli. Obejrzały też przygotowaną przez najstarsze 

dzieci „Wiosenną Polkę”. Każda 

z grup za swoje zaangażowanie 

dostała w prezencie medal 

z symbolem wiosny oraz figurkę 

z jednym ze znalezionych motyli. 

Po zabawie dzieci wróciły na 

czekający już w ich salach  

wiosenny podwieczorek. 

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Nasza historia  

Wstyd się przyznać, ale to było prawie 30 lat temu. Wszystko 

zorganizowane było na wariackich papierach. Po dwóch latach 

działalności przedszkole otrzymało cały parter budynku – niestety do 

remontu. Decyzja o remoncie była 15 czerwca a przedszkole miało być 

otwarte 1 września. Zapytałem wtedy pani Ani ile ma pieniędzy. Szybka 

kalkulacja i … może na materiał starczy. Przy remoncie pracowałem ja, 

mój kuzyn i mój piętnastoletni syn oraz ze dwóch kolegów. W między 

czasie robiony był też przez inną ekipę remont kapitalny centralnego 

ogrzewania – to robiła Gmina. W zasadzie wyrobiliśmy się w terminie. 

Dziś nie podjąłbym się takiego karkołomnego zadania. Ale wtedy 

atmosfera była taka, że nikt się nie zastanawiał za długo. Kto mógł to 

pomagał.  

Na początku było też wielu ludzi zaangażowanych w sprawy 

przedszkola. Teraz nie wiem, jak to wygląda. Teraz ludzie są bardziej 

przyzwyczajeni, że przychodzą i wymagają. Mam znajomych, którzy idą 

i uważają, że  im się coś należy. Wtedy było inaczej. Choć nie było wielu 

rzeczy, to staraliśmy się je zrobić. Na przykład poręcze zrobił dla mnie 

zaprzyjaźniony ślusarz w Łomiankach. Pamiętam też jak trzeba było 

wykuć drzwi. Przyszedł tatuś, który miał firmę instalującą schody. 

Przyniósł porządną maszynę. Wiercił, wiercił … w końcu powiedział dwa 

brzydkie słowa, wziął młotek - chyba dziesiątkę czy więcej i przyłożył.  

I załatwił to w 5 minut. A ja patrzyłem czy nie wypadnie cała płyta 

żerańska. (Nie wypadła - przypomina redakcja). Trzeba było również 

załatwić żwir na budowę. Pojechałem nad Wisłę i pytam ile kosztuje 

mała ciężarówka. Usłyszałem 500 tysięcy. A duża? 550. Wziąłem 

większą, choć wiedziałem, że to za dużo. Widziałem, że w wakacje jak 

ludzie robią w mieszkaniach remonty to biorą piasek z piaskownic. 

Podjeżdżam więc wieczorem do siebie na osiedle z piaskiem, który mi 

został a tam jakiś tatuś bierze piasek z piaskownicy. Chciał uciekać a ja 

mu mówię, że ten piasek to specjalnie dla pana. Teraz bez problemu 

można kupić worek piasku. Kiedyś nie można było. Można było kupić 

W rozmowie  
z Zygmuntem Kulasem 
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wywrotkę piasku ale nie worek. Była takich drobnych problemów cała 

masa. Trzeba było dobudować kuchnię - też się udało. Było ciężko,  ale 

złych wspomnień nie mam.  

Ja tutaj trafiłem, dzięki pani Grażynie. Ona zdiagnozowała, że moja 

córka ma problem i wskazała mi to miejsce. Córka skończyła potem 

liceum i pedagogikę. Ta pedagogika nie była w jej duchu, ale winą 

obarczam przedszkole, które było tak dobre, że Danusia chciała być 

przedszkolanką. Tu w przedszkolu robiła potem praktyki. A po wielu 

stażach znalazła jednak pracę w księgowości.  Mimo, że córka dorosła 

to ja wciąż „kręciłem się” wokół przedszkola. Widzimy się na 

spotkaniach integracyjnych i w innych ważnych momentach. To po 

prostu przyzwyczajenie. Dobrze jest zobaczyć to, co kiedyś się 

zaczynało. Jak to teraz „żyje”. Widzę, że nie jest to ten standard, który 

był na początku. Wtedy było to zrobione na budżet, w którym 

musieliśmy się zmieścić. Na te półtora miesiąca remontu to i tak była to 

niewyobrażalna zmiana. Dzieci mają dobre wspomnienia z tego 

przedszkola. Rodzice również. Ja też. Choć przedszkole “rozpuszcza” 

dzieci i rodziców. Po opuszczeniu przedszkola trudno nam było znaleźć 

miejsce, gdzie panowałaby taka atmosfera I podobne podejście do 

dziecka. Patrząc z perspektywy 30 lat widzę, że przedszkole zmieniło 

swój wygląd, ale nie zmieniło podejścia do dziecka i nie straciło swojej 

fachowości. Wiem, że przedszkole szuka nowego lokalu. Ale już nie 

podjąłbym się zrobienia remontu. Wiek i zdrowie już nie te. Chętnie za 

to spojrzę i doradzę co można tam zrobić.   

 

Zygmunt Kulas 

Jeden z pierwszych rodziców, którzy zapisali swoje dziecko 

do Społecznego Przedszkola Integracyjnego. Razem z żoną 

Danutą wiernie towarzyszyli przedszkolu a później Fundacji 

w dobrych i trudnych czasach. Przedsiębiorca budowlany, 

który przeprowadził dostosowanie budynku do wymogów 

przedszkolnych w rekordowo szybkim tempie. Później 

wielokrotnie służył radą i pomocą. 
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Recenzja książki edukacyjnej 

„Co nam mówią rysunki dzieci” Nory Rodriguez to pozycja dla osób, które 

chcą wiedzieć więcej na temat analizy prac plastycznych dzieci. Książka 

nie jest podręcznikiem akademickim i nie należy spodziewać się 

znalezienia w niej interpretacji każdego możliwego wariantu rysunku. 

Dzięki temu jest jednak łatwa w odbiorze i przyjemnie się ją czyta. 

Oczywiście autorka posługuje się przykładami z życia wziętymi a książka 

pełna jest prac dzieci. Dokładnie ilustrują to, czego powinniśmy się 

nauczyć. Jednak zanim zaczniemy poważną analizę tego, co rysowały 

dzieci autorka proponuje nam wprowadzenie do tematu. I nie mam tu na 

myśli kilku akapitów związanych z historią tej dziedziny nauki, ale  

z metodologią. Podkreślona jest ważność rozmowy z dzieckiem po 

wykonaniu pracy. Upewnienie się czy to, co widzimy jest tym samym, co 

nam się wydaje. Wstęp zwraca uwagę na słuchanie tego, co dziecko 

mówi w czasie tworzenia swojego dzieła.  Bo może to przekazywać istotne 

informacje dla późniejszej analizy. Z wprowadzenia wynika też, że 

powinniśmy zapamiętać w jakiej kolejności rysowane są poszczególne 

elementy pracy. To wszystko zaś sprowadza czytelnika do wniosku, że 

rzetelnej analizy może dokonać jedynie osoba, która była 

przy dziecku w trakcie tworzenia rysunku. 

Następnie  możemy się dowiedzieć czego spodziewać się w rysunkach 

dzieci (od półrocznych do nastolatków). To ważna informacja zwłaszcza 

dla nauczycieli i wychowawców, bo nic bardziej 

mylnego od oczekiwania, że dziecko będzie potrafiło 

tworzyć prace, które wymagają umiejętności ponad 

jego wiek. Takim samym błędem jest nie zwracanie 

uwagi na to, że rysunki dziecka nie mają elementów 

charakterystycznych dla jego wieku. 

W ostatniej części omówione są poszczególne 

elementy rysunków jako elementy diagnostyczne. 

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Świętujemy w kwietniu 

  1.04 – Międzynarodowy Dzień Ptaków 

  2.04 – Międzynarodowy Dzień Książki 

dla Dzieci 

  3.04 – Dzień Tęczy 

  4.04 – Dzień Marchewki 

  5.04 – Dzień Leśnika i Drzewiarza 

  6.04 – Światowy Dzień Sportu 

  7.04 – Dzień Bobrów 

  9.04 – Światowy Dzień Gołębia 

11.04 – Dzień Radia 

12.04 – Międzynarodowy Dzień Lotnictwa 

 i Kosmonautyki 

 Dzień Chomika 

15.04 – Światowy Dzień Sztuki 

19.04 – Dzień czosnku 

22.04 – Dzień Ziemi 

25.04 – Światowy Dzień Pingwina 

27.04 – Dzień Florysty 

30.04 – Ogólnopolski Dzień Koni  

 

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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Archiwum scenariuszy  

Przebieg dnia w grupie mieszanej 

wiekowo w trakcie tematu „Polskie 

tańce narodowe i polskie stroje 

ludowe” realizowanego Metodą Pytań 

Dzieci. 

 
Autor: Arkadiusz Stupecki 

Temat kompleksowy: „Polskie tańce 

narodowe i polskie stroje ludowe” 

Temat dnia: „Polskie stroje ludowe” 

Pytania dzieci: 

Jakie są stroje ludowe? 

Dlaczego stroje są kolorowe? 

Dlaczego w strojach ludowych się tańczy? 

Etap realizacji tematu: Szukanie odpowiedzi 

Cele ogólne:  

- Wskazanie tradycyjnych polskich strojów  

  ludowych 

- Wskazanie tradycyjnego stroju ludowego  

  właściwego dla naszego regionu 

Realizowane treści programowe: Człowiek: Kim 

jestem ja, kim są inni ludzie?. Czas: Co to znaczy: 

długo, krótko? Porównywanie własnego wieku z 

liczbą 123. Przygotowanie do nauki czytania i 

pisania: Co trzeba wiedzieć, by uczyć się pisać i 

czytać? Nauka wiersza „Polak mały”. 

Sylabizowanie odpowiedzi na pytania 

postawione w wierszu. Nauka matematyki: Co 

 

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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trzeba umieć, by uczyć się matematyki? Liczenie od 1 do 10. 

Porównywanie własnego wieku z liczbą 123. 

Przestrzenie aktywności: 

Zmysłów – oglądanie filmu przedstawiającego taniec - Mazura 

Języka – sylabizowanie nazw strojów (łowicki, krakowski, warszawski 

i kujawski). 

Wiedzy – omówienie kolorystki strojów ludowych, liczenie strojów 

ludowych (liczenie do 4) 

Działania – wykonywanie z papieru łowickiej sukienki, tańczenie 

poloneza, dopasowywanie do plansz ze strojami kartoników  

z kolorami występującymi w danych strojach 

Pomoce: kolorowe paski papieru, klej, nożyczki, nagranie audio 

poloneza, nagranie wideo mazura, plansze ze strojami ludowymi, 

kolorowe kartoniki, tabliczka z liczbą 4 

 

Przebieg dnia Dostosowania i uwagi 

Propozycja poranna: 

1. Praca plastyczna – wykonanie z 

papieru łowickiej sukienki.  

 

Propozycja przedpołudniowa:  

2. Powitanie - Dzieci witają się z osobą 

po swojej lewej i prawej stronie, 

kciukami mówiąc „Dobrze, że jesteś”. 

 

 
Dzieci pracę tę wykonują w 

ciągu całego dnia z pomocą 

nauczyciela. 

 

Jeśli dzieci mają problem z 

określeniem stron warto przed 

zajęciami założyć im frotkę na 

lewą rękę (pomysł pochodzi 

od pani Gruszczyk-

Kolczyńskiej)  
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3. Próba poloneza - przypomnienie 

układu tanecznego 

 

 

 

4. Rozmowa kierowana z dziećmi. 

Przedstawienie na planszach różnych 

strojów ludowych (strój: łowicki, 

krakowski, księstwa Warszawskiego 

i kujawski). Sylabizowanie nazw. 

5. Omówienie z dziećmi kolorystki 

poszczególnych strojów ludowych. 

Dopasowywanie do plansz ze strojami 

kartoników z kolorami występującymi  

w danych strojach. 

6. Liczenie strojów ludowych. 

Oznaczenie liczbą arabską ilości 

strojów (liczba 4). 

7. Prezentacja filmowa mazura. 

 

Propozycja popołudniowa: 

8. Podsumowanie dnia – zaznaczenie 

pytań na planszy z zapytajkami. 

Przedstawienie pytań na kolejny dzień. 

Pożegnanie - iskierka. 

Polonez jest ćwiczony  

podczas kolejnych zajęć. 

Warto do prób łączyć w pary 

dziecko z lepszymi 

umiejętnościami z dzieckiem z 

mniejszymi umiejętnościami.  

 

Dzieci słabiej sylabizujące 

dostają wyrazy dwusylabowe 

 

 

Dzieci starsze mogą wybierać 

spośród odcieni danego 

koloru.  
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Eksperymentujemy!  

W tym miesiącu proponuję doświadczenie z marchewką pokazujące 

przykłady zjawisk odwracalnych  i nieodwracalnych oraz prezentujące 

proces osmozy. 

Do przygotowania doświadczenia będą 

potrzebne: ostro zakończona obieraczka do 

ziemniaków (taka jak na zdjęciu obok), po łyżeczce soli, cukru, gipsu oraz  

5 marchewek i 4 wysokie naczynia (najlepiej identyczne). 

Z każdej marchewki odcinamy górną część a potem wydrążamy środek. 

Na jednej z nich sprawdzamy czy uda się połączyć odciętą i wydrążoną 

część z jej resztą. Potem wkładamy po jednej wydrążonej marchewce 

do 4 pustych naczyń. Do dziurki w pierwszej marchewce wsypujemy sól, 

w drugiej cukier a do trzeciej gips. Czwarta marchewka pozostaje pusta 

w środku. Pozostawiamy je na 3-4 godziny. Potem sprawdzamy, która z 

marchewek zmiękła i gdzie wsypany proszek zmoczył się. Sprawdzamy 

również czy marchewka, którą odbudowaliśmy na początku zrosła się.  

Czyścimy marchewki z proszków (opukujemy) i wstawiamy do naczyń. 

Zalewamy wodą do tego samego poziomu (można go oznaczyć 

flamastrem) i odstawiamy ponownie na 3-4 godziny. Po tym czasie 

sprawdzamy, która z marchewek stwardniała i gdzie ubyło wody. Można 

też przyjrzeć się co stanie się z wypełniaczami marchewki po ich 

wyschnięciu (cukier i sól znów będą kryształkami, gips się zbryli). Jeśli  

w marchewce jest mniej wody niż w otaczającym środowisku (naczyniu) 

to migruje ona do marchewki. Powinno to dać się zauważyć w różnicy 

poziomu wody (lepiej to widać w wąskich, wysokich naczyniach). 

Doświadczenie udowadnia, że zjawisko osmozy, czyli przechodzenia 

wody zawartej w marchewce do substancji posiadającej jej mniej 

(suche proszki) jest odwracalne. Dzieci z pewnością zauważą też, które z 

efektów zjawisk da się cofnąć a których nie (pokrojenie marchewki, 

zestalenie gipsu).  

Autor  
Marcin Dębiński 
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Gra planszowa   

Zadaniem każdego z graczy jest zebranie 10 

marchewek, aby przygotować Dzień Marchewki w przedszkolu. Ponadto 

gra ćwiczy umiejętność przeliczania, porównywania liczebności zbiorów 

i podejmowania decyzji.  

Gracze zaczynają z dowolnego pola z symbolem rośliny. Gra nie ma 

wyraźnie określonego pola startu oraz pola mety. Nie jest więc 

klasycznym wyścigiem. Jeśli dziecko nie potrafi się zdecydować skąd 

zacząć można mu podpowiedzieć, żeby odnalazło na przykład cebulę 

położoną najdalej z prawej strony planszy.  

Biorąc pod uwagę, że gracze poruszają się przeskakując z jednej rośliny 

na drugą to należy pamiętać, że niebieskich kresek nie liczy się jako pola. 

Kierunek ruchu wybiera się po rzucie i nie można go zmienić w trakcie 

kolejki (nie można 2 razy przejść po tej samej linii 

w jednej kolejce). W ten sposób gra została 

zabezpieczona przed pomysłem krążenia 

pionka wokół jednego pola z marchewką a z 

drugiej strony zmusza dzieci do podejmowania 

decyzji co do kierunku ruchu. Starsze 

przedszkolaki nie robią tego przypadkowo, ale z 

reguły sprawdzają przed przesunięciem pionka, 

który kierunek jest bardziej opłacalny. 

Mimo rywalizacyjnego charakteru gry występuje 

też w niej element współpracy polegający na 

wspólnym zbieraniu chwastów. Pokazuje on 

jednocześnie, że zbiór plonów w prawdziwym 

życiu zależy od zaangażowania rolnika. 

Przed rozpoczęciem gry należy wyciąć żetony 

ze strony 16 oraz przygotować zwykła kostkę i po 

pionku dla każdego gracza. 

 

Ciekawostka 

„Marchewki” 

są grą 

 udostępnioną 

za darmo  

w ramach projektu 

edukacyjnego 

„Basiowe Gry 

Planszowe” 

dostępnego  

pod adresem: 

www.debinski.edu.pl 

Ta gra powstała 

jako pomoc na 

Dzień Marchewki 

obchodzony 

4 kwietnia. 

 

 

 

Autor  

Marcin  Dębiński 

http://www.debinski.edu.pl/
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Okiem Psychologa  

Jak budować poczucie własnej wartości u dzieci? 

Wiek przedszkolny to okres dynamicznego rozwoju dziecka w każdej 

sferze. Jest to również wiek, w którym zaczyna kształtować się u dziecka 

poczucie własnej wartości. Według Judith Beck (1995) jest ono 

najbardziej istotnym wyobrażeniem na temat siebie. Budowanie u 

dziecka poczucia własnej wartości jest niezwykle istotne, gdyż po jego 

ukształtowananiu się jest oporne na zmiany. 

Poczucie własnej wartości zależy w dużej mierze od wczesnych 

doświadczeń. Doświadczenie straty bliskiej osoby, krzywdzenia 

fizycznego i emocjonalnego, ale też brak pozytywnych doświadczeń 

takich jak zainteresowanie czy chwalenie przyczynia się do powstania 

niskiego poczucia wartości. 

W jaki sposób możemy budować poczucie własnej wartości u dzieci? 

Bardzo duży wpływ mają komunikaty jakie otrzymuje dziecko od 

ważnych dla siebie osób – rodziny, wychowawców, ale też rówieśników. 

Dowartościowania wzmacniają u dzieci poczucie sprawczości, 

samoocenę oraz motywację. Dowartościowań nigdy nie jest zbyt dużo. 

Paradoksalnie najwięcej powinny ich otrzymywać dzieci, których 

wychowywanie sprawia więcej trudności. Dzieci „trudne 

wychowawczo” otrzymują bowiem więcej komunikatów korygujących. 

Z tego też powodu ich poczucie własnej wartości może być niższe. Aby 

temu zapobiec należy zachować odpowiednie proporcje między 

negatywnymi a pozytywnymi komunikatami. Badania wskazują, że dla 

prawidłowego rozwoju samooceny na jedną informację korygującą 

powinny przypadać co najmniej trzy pozytywne komunikaty odnoszące 

się do danej osoby. 

Podstawowym źródłem dowartościowania jest sam proces słuchania, 

który jest sygnałem, że dziecko jest dostrzegane. Bardzo duże znaczenie 

ma też akceptowanie wszystkich uczuć dziecka (choć nie zawsze 

Autorka 
Monika Rosińska 
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zachowania, które się z nimi wiąże). Ważne jest ponadto podkreślanie 

mocnych stron dziecka, jego umiejętności i podjętego wysiłku.  

Dowartościowując skup się na konkretnych zachowaniach: 

• używaj frazy w drugiej osobie: „Jesteś…”, „Czujesz…”, „Uważasz…” 

• opisuj, zamiast oceniać 

• akcentuj obszary wolne od problemów 

• potraktuj dowartościowanie jako przypisanie dziecku cech 

godnych uwagi 

• koncentruj się na mocnych stronach, a nie na brakach  

Przykłady dowartościowań: 

• „Przeprosiłeś Marysię. Wymagało to od Ciebie dużej odwagi.” 

• „Zrobiłaś prezent dla Basi. Włożyłaś w to dużo pracy.” 

• „Mimo zdenerwowania potrafiłeś opanować się.”  

 

Ciekawostka 

Efekt Pigmaliona, czyli jak wiara w drugiego człowieka czyni cuda. W  latach 

60-tych XX wieku R. Rosenthal i L. Jacobson przeprowadzili eksperyment. Po 

poddaniu dzieci badaniom inteligencji, nauczyciele dostali informację, którzy 

z uczniów otrzymali wyjątkowo wysokie wyniki i w związku z tym mają 

predyspozycje do wyjątkowych osiągnięć. Informacje te były fałszywe 

– grupa wskazanych uczniów była przypadkowa. Powtórzone rok później 

badania pokazały, iż grupa uczniów, która miała rzekomo lepsze wyniki, 

faktycznie miała większe osiągnięcia. Dlaczego tak się stało? Zgodnie z 

przypuszczeniami badaczy nauczyciele inaczej traktowali uczniów 

predestynujących do osiągania lepszych wyników – okazywali im więcej 

uwagi, zainteresowania i oczekiwań. Uczniowie z kolei – nie chcąc zawieść 

swych nauczycieli - mieli większą motywację do nauki. Nasz stosunek do 

drugiego człowieka oraz komunikaty jakie do niego wysyłamy mogą zatem 

wzmacniać w nim wiarę we własne możliwości, a tym samych wpływać na 

budowanie poczucie wartości. 
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Teren pogodnego używania  

Nauczycielka: Co łączy skorupkę jajka z naszymi ząbkami? 

Haneczka J. (5 lat) pewnie odpowiada: To, że jajko się gotuje, a 

ząbków nie! 

Urocze i prawdziwe. 

„Dziecko nie może myśleć „jak dorosły”, ale może dziecięco 

zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych, brak 

wiedzy i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało.” 

         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. 

 

Ciekawostka 

Jaja są składane między innymi przez owady, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki 

(np.: dziobaka lub kolczatkę australijską). Skorupki tych jaj różną się wielkością. 

Te pochodzące od kolibrów mają do 6 mm a żarłacza śledziowego do 225 

mm. Różnice w grubości skorupek są zauważane w dotyku. Felsuma 

madagaskarska (jaszczurka z gekonowatych) składa jaja, których skorupka 

wydaje się miękka mając jedynie 0,15 mm grubości. Z drugiej strony, aby 

dostać się do wnętrza jaja strusiego musimy skorupkę przewiercić wiertarką. 

Wybierając się z dziećmi na zakupy warto zajrzeć na półkę z jajkami. W 

większych sklepach bez problemu znajdziemy jaja przepiórcze, gęsie  

a czasami również strusie.  
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Porady Fizjoterapeuty  

Przypominamy, że zaczynamy od ćwiczeń 

wstępnych trwających 2-3 minuty. 

Rozwijanie czucia – dotyk różnicujący 

 rozpoznawanie przedmiotów codziennego 

użytku bez kontroli wzroku 

 różnicowanie przedmiotów ze względu na ich 

wielkość, twardość, ciężar, temperaturę 

 szukanie przedmiotów ukrytych w pudełkach 

z piaskiem, ryżem, kasza, gąbką 

 dostarczanie do zabaw różnych faktur - od 

miłych (futerko, polar) do bardzo wyraźnych 

w odczuciach (papier ścierny, zmywak 

druciany, szczotka ryżowa). Zadanie polega 

na wybraniu tylko tych, które są miłe w dotyku 

 zabawa w dopasowanie kształtów do otworu 

z zamkniętymi oczami 

 pisanie wzorów na plecach dziecka, które 

dziecko odwzorowuje na kartce lub na piasku 

  zabawa różnymi spinaczami do bielizny - do 

cienkiego sznurka dziecko przypina różne 

faktury 

 dziecko leży z zamkniętymi oczami a do 

ubrania ma poprzypinane spinacze, rodzic 

delikatnie je zdejmuje. Gdy dziecko coś 

poczuje to sygnalizuje pokazując lub 

nazywając miejsce, w którym poczuł ruch 

i zdobywa punkt. 

 dziecko nie widzi swoich dłoni, rodzic 

delikatnie dotyka jego 1 lub 2 palców. Zadaniem dziecka jest wskazać 

dotknięty palec lub palce 

 

Ważne 

W kwietniu podajemy 

przykłady ćwiczeń 

rozwijających czucie. 

Jest to czwarta 

część zestawu 

wspomagającego 

rozwój fizyczny dzieci. 

Z tej grupy 

wybieramy 1-2 

ćwiczenia. 

Należy je uzupełnić 

propozycjami   

z numerów 1-3 

oraz kolejnych.  

Cała sesja ćwiczeń 

 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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Terapeuta behawioralny radzi   

W poprzednim numerze omówiliśmy narzędzie określane jako Różnicowe 

wzmacnianie niekompatybilnych zachowań (DRI). Tym razem pora na: 

Różnicowe wzmacnianie alternatywnych zachowań – DRA (differential 

reinforcement of alternative behavior). Jest to procedura, która zmierza 

do zmniejszania częstości zachowania niepożądanego przez 

wzmacnianie jednego lub kilku wybranych zachowań pożądanych, 

stanowiących alternatywę dla tego niepożądanego. Jest wskazane, 

aby zachowanie alternatywne spełniało tą samą funkcję jak wybrane 

do redukcji zachowanie niepożądane 

Wyobraźmy sobie dwoje dzieci, które nie lubią się i to okazują (zdarza się 

im unikać siebie nawzajem lub źle się do siebie odzywać).  W sytuacji, 

gdy ta dwójka wykonuje wspólnie jakieś działanie (zlecone przez 

nauczyciela)  będziemy wzmacniać każdą sytuację współpracy, każdy 

moment, gdy są mili dla siebie. Wzmacniamy czynność bez 

występowania trudnego zachowania.  

Kolejny przykład: jeżeli zazwyczaj dziecko w trakcie zajęć grupowych 

krzyczy zamiast zgłaszać się do odpowiedzi to zgodnie z zasadami DRA 

powinniśmy je wzmocnić (udzielić pochwały, dostarczyć żeton) za 

każdym razem np.:, gdy podniesie rękę -  jednocześnie wygaszamy 

zachowanie niepożądane (krzyk) i wzmacniamy pożądane 

(podnoszenie ręki).Dzięki alternatywnemu zachowaniu zaspokajana jest 

ważna potrzeba dziecka a także uczymy adekwatnych społecznych 

zachowań. 

DRA i DRI są procedurami, które często łączą się ze sobą. Jeśli dziecko 

przepisuje coś z tablicy oraz jest przy tym spokojne i ciche, to komunikat 

wykorzystujący DRA i DRI będzie wyglądał następująco: 

„Krzysiu, jesteś cicho i bardzo starannie przepisujesz słowa z tablicy.” 

A w następnym numerze o narzędziu zwanym DRO.  

Autorka  
Katarzyna Hamerlak 
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Kącik logopedyczny  

Wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym 

Wady wymowy, dyslalia, zaburzenia artykulacji, zaburzenia wymowy to 

różne określenia jednej grupy związanej z nieprawidłowościami w 

wymawianiu jednej bądź kilku głosek języka polskiego. W artykule tym 

dowiecie się Państwo, jakie wady wymowy występują najczęściej u 

dzieci w wieku przedszkolnym. Jednakże, aby szerzej zrozumieć ten 

problem, należy pokrótce opisać normę rozwojową dla pojawiania się 

głosek w mowie dziecka. 

Dziecko 3-letnie powinno wymawiać już głoski p, b, m, f, w i ich 

zmiękczenia oraz głoski k, g, ki, gi, h, t, d, n, ś, ź, ć, dź, l. Dziecko 4-letnie 

oprócz wyżej wymienionych głosek ma w swoim repertuarze także 

dźwięki s, z, c, dz. W wieku 5 lat ustala się wymowa głosek z szeregu 

szumiącego (sz, ż, cz, dż), a na przełomie 5 i 6 roku życia pojawia się 

głoska r. Warto w tym momencie zaznaczyć, że nie należy od dziecka 

3-letniego wymagać, aby wymawiał głoskę [r], co nie oznacza wcale, 

że ta głoska w tym okresie życia się nie pojawia.  

Co jednak, jeśli dziecko w wieku 6 lat nie opanowało wyżej 

wymienionych głosek? W tym przypadku warto udać się do logopedy 

w celu ustalenia przyczyny trudności w artykulacji i zaprogramowaniu 

odpowiedniej terapii. Przyczyn zaburzeń artykulacji jest wiele. Możemy 

mieć do czynienia z obniżoną sprawnością narządu artykulacyjnego, 

nieprawidłową budową narządu artykulacyjnego (zbyt duży/ za mały 

język, wady zgryzu, wady twarzoczaszki), przerośniętymi migdałami, 

obniżonym progiem słyszenia, nieprawidłowym torem oddychania, 

ankyloglosją (przyrośniętym wędzidełkiem podjęzykowym), deficytami 

z zakresu słuchu fonematycznego lub kinestezją artykulacyjną.  

Wśród najczęściej spotykanych zaburzeń artykulacji w przedszkolu 

należy wymienić: 

Autorka  
Agata Lange 
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1. Sygmatyzm (seplenienie) 

 W sygmatyzmie możemy mieć do czynienia z parasygmatyzmem 

(substytucją) głosek z szeregu szumiącego, który może być zamieniany 

na głoski z szeregu syczącego (s,z,c,dz) lub ciszącego (ś, ź, ć, dź),  

a także z ich deformacjami. Najczęściej występującą deformacją w tej 

grupie jest seplenienie międzyzębowe, związane z wymową tych 

głosek z językiem wsuniętym między zęby. 

2. Rotacyzm 

W rotacyzmie można zauważyć pararotacyzm  (substytucję) głoski [r] 

na głoskę l, j bądź ł, przy czym w okresie kształtowania się wymowy tej 

głoski, dziecko ma prawo zamieniać ją na głoskę [l]. Występuje również 

rotacyzm właściwy, w którym głoska ta jest zdeformowana- a więc jej 

wymowa nie przypomina żadnej głoski z języka polskiego. Przykładami 

rotacyzmu właściwego jest [r] języczkowe („francuskie”), policzkowe, 

wargowe, szczękowe. 

3. Parakappacyzm i paragammacyzm  

Nieprawidłowa wymowa głoski [k] oraz głoski [g]. Najczęściej 

występuje substytucja, a więc analogiczne zastępowanie głosek [k,g] 

głoskami [t,d]. 

4. Bezdźwięczność 

Zastępowanie głosek dźwięcznych jej bezdźwięcznymi odpowied-

nikami (na przykład głoska w zamieniana jest na głoskę f) . 

Logopeda podczas badania artykulacji dziecka posługuje się 

zazwyczaj kwestionariuszem obrazkowym. Dodatkowo sprawdza 

funkcje i budowę narządu artykulacyjnego oraz inne aspekty, które 

pozwolą na określenie przyczyny występowania wady wymowy u 

dziecka. Jeśli zauważą Państwo opisane powyżej nieprawidłowości w 

wymowie dziecka, należy niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą.  
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Znajdź różnice  

Gdy fotograf nie patrzył ktoś przekręcił trzy cylindry w zabawce. Czy 

potrafisz pokazać, w których miejscach kółko zamieniło się z krzyżykiem? 

Czy wiesz, gdzie na terenie Fundacji znajduje się ta zabawka? 
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W tym numerze wykorzystaliśmy 

Grafiki Public Domain 

Ilustracja na okładce 

Autor: Bess Hamiti 

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 

Nory Rodriguez „Co nam mówią 

rysunki dzieci” wydanej przez 

Wydawnictwo JEDNOŚĆ 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 

Odpowiedź na zagadkę ze strony 22: 

Domek na małym placu zabaw przed głównym wejściem do budynku 

Fundacji. 

http://www.debinski.edu.pl/marchewki-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.  

Beata Oraniec - Odpowiedzialna za dobór materiałów i korektę merytoryczną. 
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