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Kwietniowe wspomnienia  

W kwietniu najważniejszym wydarzeniem 

dla naszej społeczności były „Pisankowe 

Spotkania”. Jest to tradycyjne spotkanie na 

tydzień przed Świętami Wielkanocnymi, 

które pozwala poprzebywać w szerszym 

gronie, porozmawiać i stworzyć wspólnie 

kilka świątecznych dekoracji. Zapraszamy 

na nie rodziny naszych przedszkolaków.  

Niektóre z dzieci oczekiwały na to 

wydarzenie już od początku kwietnia 

dopytując się kiedy wreszcie nastąpi. I w 

końcu się doczekały. W tym roku każda 

z grup przygotowała jedną propozycję.  

W grupie 0 na dzieci czekały jajkowe puzzle. 

Można było wybrać sobie poziom trudności 

(od 4 do 9 elementów). Najtrudniejszym 

zadaniem nie było jednak ułożenie wzoru 

lecz odnalezienie niezbędnych elementów 

(miały mieć różne kolory) w przygotowanej 

rozsypance. W grupie 1 można było zrobić 

sobie wyklejankę – wielkanocny koszyczek. 

W grupie 2 można było wykonać kurczaczka 

a w grupie 3 jego mamę – kurę. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas 

odwiedzili tego dnia. Dzieci bardzo 

przeżywają, gdy nie pojawi się nikt z ich 

rodziny. 

Na zdjęciach (od góry) propozycje zerówki, 

grupy pierwszej, grupy drugiej i grupy trzeciej. 

Autor  

Marcin  Dębiński 
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Nasza historia  

Była jesień 1991 roku. Wtedy po raz pierwszy usłyszałam o Społecznym 

Przedszkolu Integracyjnym. W tym czasie byłam bardzo młodą 

nauczycielką pracująca w szkole podstawowej. W szkole lubiłam 

kontakt z dziećmi i rodzicami, chociaż nie było to dla mnie łatwe 

zadanie. Byłam przygotowana do pracy z małymi dziećmi, 

a tymczasem w szkole uczyłam języka polskiego w klasie 4 i 5.  

W dodatku zostałam wychowawczynią kl. 4. Poradziłam sobie, ale 

bliższy był mi kontakt z młodszymi dziećmi. O przedszkolu dowiedziałam 

się od znajomej, która zapisała do niego córeczkę. Szukano  

wychowawców. W paru zdaniach opisała mi jak przedszkole działa 

i namówiła mnie, żebym umówiła się na wizytę. Byłam bardzo ciekawa, 

co to jest za miejsce. Nigdy wcześniej nie słyszałam o przedszkolach 

integracyjnych a także o placówkach niepublicznych.  Dzisiaj, w takiej 

sytuacji przeczytałabym wszystko w Internecie, ale wtedy? Najpierw 

błądziłam po okolicy. W tym czasie ulice nie były tak ładnie 

oznakowane jak teraz. Wtedy przedszkole mieściło się pod adresem  

ul. Reymonta 27. Ludzie nie kojarzyli tego adresu z przedszkolem.  Kiedy 

pytałam o przedszkole integracyjne, na dodatek społeczne, to już 

kompletnie nie wiedzieli o czym mówię. Nie lubię się spóźniać, tym 

bardziej, gdy spotkanie dotyczy nowej pracy. Wtedy nie było 

telefonów komórkowych, więc nie miałam z przedszkolem kontaktu. 

Wiedziano o żłobku w okolicy, ale o przedszkolu niestety nie. Wreszcie 

dotarłam na miejsce. W wejściu przywitała mnie uśmiechnięta, drobna 

kobieta. To była pani Ania Florek. Tłumaczyłam się ze spóźnienia a ona 

uspokoiła mnie, że rzeczywiście bywają trudności z trafieniem do 

przedszkola, tym bardziej, że mieściło się w budynku zajmowanym przez 

żłobek.  Na dodatek przedszkole ma adres na Reymonta a faktycznie 

bardziej jest przy ul. Wolumen. Jak ktoś idzie pierwszy raz, to może się  

w tym wszystkim pogubić.   

Przedszkole mieściło się po lewej stronie od wejścia. Prawą stronę oraz 

pierwsze piętro zajmował żłobek. Pani Ania najpierw ze mną 

W rozmowie  
z Anną Gromadzką 
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porozmawiała. Opowiedziała o tym,  jak powstało przedszkole. Ja 

pytałam o tą integrację, co to właściwie jest. Miałam obawy, czy 

jestem właściwą osobą do pracy w takim przedszkolu, ponieważ w tym 

czasie niewiele wiedziałam o osobach niepełnosprawnych. Pani Ania 

powiedziała mi, że wszystkie dzieci i te z niepełnosprawnością i te 

zdrowe potrzebują tego samego -  ciepła, uśmiechu i zabawy.  Potem 

poszłyśmy obejrzeć przedszkole - no i poznać dzieci.  

Najbardziej pamiętam z tego pierwszego spotkania spokój, ciepło, 

ciszę, uśmiech. Spokój i serdeczność z jakim przyjęła mnie pani Ania. 

Ciepło i przytulność sali, w której przebywały dzieci. Bardzo widną salę, 

z dużymi oknami i kolorowymi zasłonami. Od sufitu po sam dół zwisały 

zasłony z podszewki, każda w innym kolorze. Wyposażenie było 

skromne, ale było bardzo przytulnie. Było cicho, dzieci bawiły się 

w różnych zakamarkach sali. Do zabaw plastycznych służyło wtedy 

osobne malutkie pomieszczenie ze stołem na środku, wokół którego 

gromadziły się dzieci. Okazało się, że w przedszkolu dzieci nie leżakują. 

Odpoczywały wtedy, kiedy miały taką potrzebę. Służył do tego kącik 

z baldachimem. Były tam materac, poduszki i pluszaki a także 

książeczki. Dzieci miały też osobną sale do zabaw ruchowych. 

Fantastyczna, duża i widna. W tej sali było też coś, co widziałam 

pierwszy raz a mianowicie duże kolorowe miękkie klocki, takie z których 

można robić wielkie budowle i tory przeszkód. Wystrój przedszkola mnie 

zachwycił. Było całkiem inaczej niż w miejscach, które dotąd znałam.  

Prawdziwe zdumienie przeżyłam poznając osoby pracujące  

w przedszkolu. W tym pierwszym dniu  poza panią Anią, poznałam Ewę, 

która była wychowawczynią. Do dzisiaj pamiętam jak uspokajająco 

i kojąco działał na mnie ton jej głosu. Poznałam też wtedy dwie 

niezwykle serdeczne  osoby - Grażynę, która pracowała jako psycholog 

i Wandę, która była fizjoterapeutką. Uśmiechnięte, naturalne, takie 

osoby, z którymi bardzo szybko nawiązuje się kontakt. No i pani Danusia, 

którą poznałam w sytuacji dość dla mnie dziwnej w owym czasie. Pani 

Ania oprowadzała mnie po przedszkolu i weszłyśmy do malutkiego 
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pomieszczenia, w którym bardzo elegancka, no i oczywiście 

uśmiechnięta pani, skrobała marchewkę. Dowiedziałam się, że to pani 

Danusia , która jest księgową, sekretarką i kucharką w jednej osobie. To 

było niezwykłe. Czułam, że miejsce w którym się znalazłam jest bardzo 

różne od dotąd znanych mi szkół i przedszkoli. Wreszcie przyszedł czas 

na spotkanie z dziećmi. Usiadłam z nimi w rogu sali, chwilkę 

porozmawialiśmy a potem zaśpiewałam „Kotka Puszka”. Patrzyły 

i słuchały, uśmiechały się i chciały żebym zaśpiewała jeszcze raz. 

Dzieci, takie same jak te, które znałam wcześniej. Wychodziłam  

z przedszkola oszołomiona  serdecznością, dobrem, ciepłem.  

Na moje szczęście pani Ania zaproponowała mi wtedy pracę.  

Teren pogodnego używania  

Godzina 17.40.  Koniec zajęć. Idziemy ulicą Moliera. 

Mijamy piękny pomnik baletnicy przy Teatrze Wielkim.  

Józio: Jeśli chcesz, opowiem ci historię o miłości. 

Nauczycielka: Chcę. Opowiedz. 

Józio: Żył sobie pewien Król, który nie chciał się żenić. 

Ale z marmuru wyciosał postać kobiety. A z dwóch 

szafirów stworzył jej oczy. Pewnego dnia odwiedziła Króla bogini 

Afrodyta. Zachwyciła się marmurową postacią kobiety z szafirowymi 

oczyma i ożywiła ją. Oczarowany wdziękiem i pięknem kobiety Król 

zakochał się w niej i poślubił ją.  

Z okazji Dnia Mamy i Taty 

życzymy wszystkim Rodzicom 

oczarowania i miłości. 

 

Autorka 

Anna Firek 
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Archiwum scenariuszy  

Przebieg dnia w grupie mieszanej 

wiekowo w trakcie tematu „Rodzina” 

realizowanego Metodą Pytań Dzieci. 

 
Autor: Małgorzata Krówka 

Temat kompleksowy: „Rodzina” 

Temat dnia: „Różnice wieku w rodzinie” 

Pytania dzieci: 

Dlaczego mamy są duże? (pytanie Lili) 

Kiedy rodzą się młodsze dzieci? (pytanie Huberta) 

Etap realizacji tematu: Szukanie odpowiedzi 

Cele ogólne:  

 Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu wiedzy 

o człowieku 

 Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów 

 Doskonalenie umiejętności globalnego czytania  

Realizowane treści programowe: Kim jestem ja, 

kim są inni ludzie? – więzy pokrewieństwa – 

rodzina, relacje w rodzinie, zajęcia i zawody osób 

z najbliższego otoczenia, obowiązki; 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? – 

wygląd, części ciała, w tym twarzy, 

podobieństwa i różnice między ludźmi, zmysły – 

jakie są i do czego służą; Przedmioty wokół nas – 

 

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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czym się różnią przedmioty, które nas otaczają?; Pomiar z wykorzystaniem 

umownych miar – mierzyć i porównywać odległość oraz długość, 

wysokość obiektów; 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; Porównywanie 

i klasyfikowanie – tworzyć zbiory obiektów ze względu na jedną lub dwie 

cechy wspólne; 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; 

Przestrzenie aktywności: 

Zmysłów – oglądanie przedmiotów używanych zazwyczaj przez 

różnych członków rodziny, oglądanie ilustracji przedstawiających 

różnych członków rodziny oraz ludzi w różnym wieku, słuchanie książki 

„Franklin czeka na siostrzyczkę” Paulette Bourgeois i Brendy Clark 

Języka – rozmowa na temat wysłuchanej książki, czytanie globalne 

nazw różnych przedmiotów 

Wiedzy – poznanie różnych etapów rozwojowych człowieka 

Działania – obrazowanie przez ruch różnych etapów życia człowieka; 

rysowanie twarzy członków rodziny na drzewie genealogicznym; 

przyporządkowywanie przedmiotów do osób ich używających; 

chronologiczne układanie postaci ludzkich; liczenie kratek w paskach 

obrazujących wiek człowieka; wykonywanie masażyku relaksującego 

Pomoce: szablon drzewa wydrukowany na kartce, różne przedmioty 

codziennego użytku (przyrządy z warsztatu, z kuchni, zabawki itp.), 

podpisy nazywające przedmioty, papierowe postaci w różnym wieku, 

spokojny podkład muzyczny, książka „Franklin czeka na siostrzyczkę” 

Paulette Bourgeois i Brendy Clark 
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Przebieg dnia Dostosowania i uwagi  

dla chłopca z autyzmem 

Propozycja poranna: 

1. Tworzenie drzewa 

genealogicznego własnej 

rodziny. Rysowanie twarzy 

członków rodziny w 

wyznaczonych miejscach na 

gotowym szablonie drzewa. 

Rozmowa z dziećmi na temat 

pokoleń występujących w 

rodzinach. 

 

Nauczyciel podchodzi do chłopca 

 i  nawiązuje kontakt wzrokowy 

 z dzieckiem i wydaje polecenie:  

„Narysuj twarz mamy i taty” 

Podczas rysowania dziecko korzysta z 

albumu na samodzielne rysowanie twarzy 

człowieka.  Podczas rysowania terapeuta 

stoi za dzieckiem i używa podpowiedzi 

manualnej, polegającej na nakierowaniu 

ręki dziecka, tak by nie dopuścić do błędu 

podczas rysowania.  Po skończeniu 

aktywności, dziecko informuje nauczyciela 

o skończonej pracy: „proszę pani/pana 

skończyłem” 

Propozycja przedpołudniowa:  

2. Dzieci siedząc na dywanie 

oglądają przedmioty 

codziennego użytku rozłożone na 

dywanie. Są to przedmioty 

typowe dla konkretnego wieku i 

płci człowieka (zabawki, 

śrubokręty, młotki, łyżka wazowa, 

przyrządy kuchenne itp.) 

Segregują te przedmioty pod 

względem tego, kto najczęściej 

w ich domu ich używa i 

dopasowują je do rysunków 

mamy, taty, dziadków oraz 

rodzeństwa. Starsze dzieci 

dopasowują podpisy do 

konkretnych przedmiotów. 

 

Nauczyciel nawiązuje kontakt wzrokowy z 

dzieckiem i wydaje polecenie:  

Krok: 1 „Dopasuj przedmioty, które pasują 

do mamy, taty”. Po wykonaniu pierwszego 

kroku, nauczyciel wydaje kolejne polecenie. 

Krok : 2 „Dopasuj przedmioty, które pasują 

do babci i dziadka”. 

Jeśli chłopiec nie wie, jak wykonać 

zadanie, terapeuta stoi za dzieckiem i 

stosuje podpowiedź manualną, polegającą 

na nakierowaniu ręki dziecka na 

prawidłowy przedmiot, który może 

pasować do poszczególnej osoby. Za 

prawidłowe wykonanie zadania stosujemy 

pochwałę konkretną zachowania, np.: 

„dobrze dopasowałeś, młotek do taty, 

młotkiem posługują się mężczyźni” oraz 

pochwałę społeczną: świetnie pracujesz, 

przybij dziesiątkę 
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3. Rozmowa z dziećmi na temat 

zalet ludzi w różnym wieku, ich 

zajęć, obowiązków i praw. 

Wychowawca pokazuje 

dzieciom papierowe figurki 

starszego mężczyzny i kobiety, 

dzieci mają za zadanie ułożyć 

obrazki z postaciami ludzi w 

różnym wieku od najmłodszego 

do najstarszego, tak by powstał 

pełen cykl życia starszej kobiety i 

mężczyzny.   

Podczas zajęć dydaktycznych, które 

odbywają się na dywanie, dziecko siedzi 

naprzeciwko nauczyciela. Terapeuta stoi za 

dzieckiem. Chłopiec jest wzmacniany przez 

terapeutę za pomocą żetonów za: 

1.prawidłowe siedzenie (siad po turecku, 

spokojne ręce ułożone na kolanach 

dziecka) 2.Prawidłowe wykonywanie 

poleceń wydawanych przez nauczyciela: 

„pokaż mamę, tatę, babcia dziadka. 3 

„Ułóż postacie od najmłodszej do 

najstarszej” ( 5 postaci). Terapeuta stosuje 

podpowiedź manualną. Terapeuta po 

każdym prawidłowo wykonanym poleceniu 

wzmacnia chłopca żetonem nauczyciel  

pochwałą konkretnego zachowania np.: 

„dobrze pokazałeś babcię, dziadka, mamę, 

tatę”, „świetnie, ułożyłeś postacie od 

najmłodszego do najstarszego” a także 

pochwałę społeczną: „świetnie pracujesz, 

jesteś zuch chłopak” 

 

4. Zabawa ruchowa „Rośniemy”. 

Dzieci podczas słuchania cichej 

muzyki mają za zadanie pokazać 

jak zachowuje się niemowlę, 

potem małe dziecko, nastolatek, 

człowiek dorosły 

i człowiek starszy. Poruszają się w 

różny sposób, w różnym tempie.  

Podczas zabawy ruchowej, dziecko stoi 

naprzeciwko nauczyciela. Jeśli dziecko 

samo nie wykona w ciągu 5 s 

wyznaczonych  ruchów to nauczyciel 

prezentuje dziecku ruchy i wydaje 

polecenie „zrób tak samo”. Terapeuta stoi 

w pobliżu dziecka. Jeśli dziecko ma problem 

z wykonaniem zadania, terapeuta stosuje 

podpowiedź manualną, polegającą na 

nakierowaniu ciała w taki sposób by 

dziecko wykonało ruch modela-

nauczyciela. Podczas zajęć nauczyciel 

stosuje pochwałę konkretnego 

zachowania, np.: „dobrze zrobiłeś tak 

samo” oraz pochwałę społeczną „przybij 

piątkę”. 
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5. Wychowawca rozkłada na 

dywanie długi pasek papieru 

składający się z równych kratek 

i tłumaczy dzieciom, że pasek 

ten symbolizuje wiek człowieka. 

Dzieci rozcinają pasek na 

mniejsze kawałki, które będę 

symbolizować ludzi w różnym 

wieku – pasek najkrótszy 

niemowlę, pasek dłuższy dziecko 

starsze itd. Dzieci liczą kratki 

znajdujące się na 

poszczególnych paskach. 

Nauczyciel nawiązuje kontakt wzrokowy  

z dzieckiem i wydaje polecenie „wytnij”. 

Linie, po których Krzyś ma wycinać są   

pogrubione flamastrem. Podczas czynności 

wycinania terapeuta stoi za dzieckiem 

 i stosuje podpowiedź manualną.  

Po skończonej aktywności nauczyciel 

wzmacnia chłopca pochwałą  

konkretnego zachowania: 

 „bardzo ładnie wycinałeś po linii”  

oraz stosuje pochwałę społeczną np.: 

przybij żółwika, super pracujesz” 

Propozycja podwórkowa:  

6.  Zabawa w „Mamę i gąski”. 

Jedno z dzieci zostaje mamą, 

jedno wilkiem, reszta jest 

gąskami, które mają za zadanie 

dojść do mamy i nie zostać 

złapanym przez wilka. 

Chłopiec początkowo musi być zwykłą 

gąską, aby mógł zaobserwować jak 

wygląda rola mamy-gąski i wilka 

 w zabawie. Gdy zostanie wybrany do 

mamy-gąski nauczyciel wyda polecenie 

powtarzaj za mną a następnie będzie 

wypowiadał kolejno zdania (z przerwami  

na odpowiedzi dzieci): 

- Gąski, gąski do domu 

- Czego? 

- A gdzie on? 

- Co robi? 

- Gąski, gąski do domu! 

Jeśli dziecko zostanie wilkiem i nie 

rozpocznie łapania innych dzieci w ciągu 5s 

nauczyciel stosuje podpowiedź manualną. 

7. Rysowanie kredą na chodniku 

w przedszkolnym ogródku 

portretów rodzin lub wybranego 

członka rodziny. 

 

Dziecko może korzystać z albumu na 

rysowanie postaci. 
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Propozycja popołudniowa:  

 

8.  Czytanie książki „Franklin 

czeka na siostrzyczkę” Paulette 

Bourgeois i Brendy Clark 

 

 

 

Chłopiec siedzi naprzeciwko nauczyciela. 

Podczas czytania książki nauczyciel 

pokazuje ilustracje książeczki. Nauczyciel 

zadaje proste pytania do ilustracji: 

 „Jaki jest tu Franklin? 

 (wesoły) 

„Co robi Franklin w domu  

w oczekiwaniu  na siostrzyczkę?  

(przygotowuje pokój) 

Z kim idzie Franklin do szpitala 

 zobaczyć siostrzyczkę? 

 (z babcią) 

Jeśli dziecko ma problem z odpowiedzią na 

pytania, nauczyciel stosuje podpowiedź 

werbalną, polegającą na słownej 

prezentacji prawidłowej odpowiedzi, którą 

dziecko ma powtórzyć po ponownym 

zadaniu pytania przez nauczyciela. Jeśli 

dziecko prawidłowo odpowie na pytanie, 

stosujemy pochwałę konkretnego 

zachowania oraz pochwałę społeczną. 

9. Pożegnanie masażykiem „List 

do Babci”. Dzieci siedzą na 

dywanie w kole i według 

instrukcji wychowawcy 

czytającego wiersz wykonują 

masażyk na plecach kolegi lub 

koleżanki siedzących przed nimi. 

Dziecko siedzi przed nauczycielem 

 i wykonuje ruchy według instrukcji 

wychowawcy. Jeśli dziecko nie radzi sobie 

w wykonywaniu określonych ruchów, 

nauczyciel stosuje podpowiedź manualną. 

Po prawidłowym wykonaniu sekwencji 

ruchów wzmacnia chłopca pochwałą 

społeczną: „bardzo ładnie pracujesz, przybij 

piątkę. 

10. Zaznaczenie na plakacie  

z zapytajkami pytań, na które 

uzyskano odpowiedzi  

w ciągu dnia.  
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Świętujemy w maju 

  1.05 – Międzynarodowe Święto Pracy 

  2.05 – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

   i Dzień Orła Białego 

  3.05 – Święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Słońca 

  4.05 – Międzynarodowy Dzień Strażaka 

   i Dzień Piekarza 

  5.05 – Dzień Europy 

  8.05 – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

  9.05 – Dzień Unii Europejskiej 

11.05 – Dzień Bez Śmiecenia 

12.05 – Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 

18.05 – Światowy Dzień Pieczenia 

20.05 – Europejski Dzień Morza 

21.05 – Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego 

21.05 – Dzień Kosmosu 

23.05 – Światowy Dzień Żółwia 

25.05 – Dzień Mleka i Dzień Królewny 

26.05 – Dzień Matki 

30.05 – Światowy Dzień Soku  

 

Pomysł 

Nietypowe święto 

może stanowić 

inspirację do 

wyboru tematu 

tygodniowego. 

Święto może być 

też przerywnikiem  

i okazją, aby 

wszystkie dzieci 

 i grupy  

w placówce mogły 

zrobić to samo lub 

przynajmniej skupić 

się wokół jednego 

tematu. 

Obchody 

nietypowego święta 

mogą stać się 

lokalną tradycją. 

Okazją do spotkania 

integracyjnego 

dzieci, rodziców 

i personelu 

placówki. 

Oczywiście nie 

warto obchodzić 

wszystkich okazji 

z listy. Jedna okazja 

w miesiącu 

podkreśli jej 

wartość.  
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Eksperymentujemy!  

W maju proponuję doświadczenie z papierowym kwiatem i przepływem 

kapilarnym. Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą: 

 kartka zwykłego papieru 

 nożyczki 

 płaskie naczynie z wodą (np. miska) 

Pośrodku kartki rysujemy umieszczone koło 

o średnicy równej lub nieco mniejszej niż połowa 

szerokości kartki. Następnie do koła dorysowujemy 

trójkątne płatki.  (Tak jak na rysunku z lewej strony). 

Płatki nie muszą być równej wielkości ani być 

symetrycznie rozmieszczone. 

Tak narysowaną figurę wycinamy. Jeśli dzieci będą 

chciały wycinać kwiat wzdłuż linii to można im 

pokazać, że znacznie łatwiej jest odcinać przestrzeń 

między trójkątami. Najpierw cięcie tak jak pokazuje 

czerwona linia a potem tak jak pokazuje niebieska 

linia. 

Po wycięciu zginamy płatki do środka. I kładziemy tak złożony kwiat 

(płatkami do góry) na wodzie. Dość szybko płatki powinny się 

samoczynnie rozkładać (najpierw do pionu a potem odtwarzając 

początkowy kształt gwiazdy). Rekonstrukcja ta jest spowodowana 

ruchem kapilarnym wody w papierze. Wbrew pozorom kartka nie jest 

jednolita i występują w niej maleńkie rurki, tzw. kapilary. Woda 

przepływając wywołuje efekt ich prostowania i ujednolicania długości 

(przy zgięciu jedna strona kapilary jest krótsza niż druga). Efekt jest 

nieodwracalny i do kolejnej prezentacji rozkwitania kwiatu musi być 

wycięta nowa gwiazda. Kwiat można ozdobić w środku i wręczyć jako 

prezent (napis w środku może być miłą niespodzianką np.: jeśli 

umieścimy tam „Kocham mamę”).  

Autor  
Marcin Dębiński 
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Okiem Psychologa  

Jak uczyć dzieci rozwiązywania konfliktów? 

Konflikty są częścią życia społecznego. Zazwyczaj pojawiają się tam, 

gdzie obydwu stronom konfliktu bardzo na czymś zależy. Ogniskiem 

konfliktu dzieci bywa zazwyczaj zabawka lub aktywność, jednakowo dla 

obojga atrakcyjna. Ale zdarza się również tak, że konflikty są wynikiem 

nieporozumienia czy też braku czytelnych dla dzieci granic czy zasad. 

Jeśli konflikty powtarzają się i dotyczą podobnych sytuacji należy przede 

wszystkim dążyć do usunięcia ich przyczyny. A zatem jeśli źródłem jest 

brak jasnych zasad, należy na nich skoncentrować swoją uwagę i dążyć 

do ich ustalenia. 

Co jednak zrobić z już istniejącą sytuacją konfliktową?  

Jak zareagować? 

Dużo zależy od tego w jakim wieku są dzieci. W przypadku dzieci 

młodszych (2, 3-letnich) konflikt z reguły rozwiązuje dorosły. Jeśli źródłem 

konfliktu jest zabawka, to zadawalającym dzieci rozwiązaniem jest 

zazwyczaj znalezienie dwóch podobnych zabawek, którymi mogą 

bawić się równolegle. Jeśli jest to niemożliwe, ustalamy zasadę, że przez 

pewien czas (np. odmierzany przez klepsydrę) zabawką bawi się jedno 

dziecko, a potem następuje zamiana. Jeśli natomiast konflikt dotyczy 

dzieci starszych (powyżej 4 roku życia), warto uczyć strategii jego 

rozwiązywania. W tym celu pomocny może być przedstawiony poniżej 

schemat. 

1. Zdefiniowanie problemu 

To, od czego powinniśmy zacząć, to zdefiniowanie problemu przez 

uczestników konfliktu. Nawet, jeśli osoba dorosła była świadkiem sytuacji, 

która wywołała konflikt lub z innego powodu jest przekonana, że wie, co 

się stało, zawsze musi zebrać informacje od wszystkich uczestników 

konfliktu. A zatem pierwsza reakcja dorosłego, to zadanie pytania Co się 

stało?  

Autorka 
Monika Rosińska 
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2. Nazwanie emocji 

Sytuacji konfliktowej zawsze towarzyszą 

negatywne emocje. Ich nazwanie jest 

pierwszym krokiem do rozładowania napięcia wśród uczestników 

konfliktu. Negatywne emocje może odczuwać również osoba dorosła, 

która była świadkiem konfliktu. Ważne jest wówczas, aby i ona je 

nazwała np. Jestem zaniepokojona, kiedy widzę dzieci, które na siebie 

krzyczą. Istotne jest także zwrócenie uwagi na uczucia innej osoby Jak 

myślisz, jak ona się wtedy czuła? 

3. Parafraza/ przeformułowanie problemu 

Dzięki parafrazie zyskujemy pewność, że dobrze zrozumieliśmy problem. 

Niekiedy konieczne jest przeformułowanie problemu, zwłaszcza gdy 

komunikaty wypowiadane przez jedno dziecko mogą być raniące dla 

innego. Np. dziecko mówi Ja jej nie lubię. Dorosły dokonując 

przeformułowania może wówczas powiedzieć Ona nie chce się z Tobą 

bawić. Czy to miałeś na myśli? 

4. Szukanie rozwiązań 

Najlepiej, gdy dzieci same znajdą rozwiązanie trudnej sytuacji. Możemy 

zapytać: Co możesz zrobić w tej sytuacji? Ważne jest, aby docenić, 

pochwalić za gotowość do szukania rozwiązań. Jeśli uczestnicy 

proponują rozwiązanie, którego nie da się z różnych powodów 

zastosować, pytamy Czy jest to dobre rozwiązanie?, Czy coś innego 

możemy zrobić? Jeśli dzieci nie mają pomysłu, proponujemy pomoc Czy 

chcecie, abym zaproponowała Wam sposób na rozwiązanie tego 

problemu? 

5. Pomoc we wdrażaniu rozwiązania 

Pomoc na tym etapie polega na monitorowaniu, czy wdrażanie 

rozwiązania przebiega prawidłowo, czy wszystkie osoby przestrzegają 

ustalonych zasad. 
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Porady Fizjoterapeuty  

Rozpatrując ćwiczenia poprawiające napięcie 

w obręczy barkowej zawsze należy pamiętać  

o prawidłowym napięciu w tułowiu i poprawnej 

pozycji siedzącej oraz właściwie dobranym 

meblom (krzesło, stolik) - jeśli wykonujemy je 

w pozycji siedzącej. 

Ćwiczenia należy wykonywać systematycznie, 

powinny być przeprowadzone w formie 

zabawy. Wzmacnianie mięśni tułowia najłatwiej 

wyćwiczyć zachęcając dziecko do aktywności 

na placu zabaw. Powinno ono korzystać 

z większości zabawek (równoważnie, zwisy, 

huśtawki, trampoliny, wspinaczka). 

Wzmacnianie obręczy barkowej ćwiczymy: 

 chodząc jak niedźwiedź,  

 pchając np. dużą piłkę,  

 ciągnąc linę,  

 mając rączki przyklejone do podłogi a nogi 

w tym czasie podskakują,  

 robiąc taczki (rodzic trzyma nogi w powietrzu 

a dziecko idzie na prostych rękach). 

Wzmacnianie dłoni i paluszków ćwiczymy: 

 mrugającymi gwiazdkami (rączki przed sobą, 

dziecko na przemian zaciska pięść i szeroko 

otwiera dłoń prostując paluszki), 

 

Ważne 

W maju podajemy 

przykłady ćwiczeń 

rozwijających 

napięcie obręczy 

barkowej. 

Jest to dodatek 

 do zestawu 

prezentowanego 

w czterech 

poprzednich 

numerach.  

Plan terapii:  

DOBRE MIĘŚNIE 

TUŁOWIA 

potem 

WZMACNIAMIE 

OBRĘCZY BARKOWEJ 

potem 

WZMACNIANIE 

DŁONI I PALUSZKÓW 

potem  

ĆWICZENIA 

GRAFICZNE  

BEZ LINIATURY  

potem  

ĆWICZENIA 

W LINIACH, 

KRATKACH, 

 SZLACZKI 

 

Autorka 

Martyna Witkowska 
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 bawiąc się papierowymi kulami (dziecko zgniata jak największe kule z 

gazety i stara się trafić nimi np. do pojemnika), 

 licząc od 5 składamy rączki jak do pacierza i naciskamy nimi 

wzajemnie na siebie, 

 siłowaniem się rąk - robimy z rączki „hak” jedna ręka zaczepiona  

o drugą i staramy się rozciągać te haki, 

 zabawami plasteliną (dziecko gniecie, turla, itp.). Wskazane jest też 

wyklejanie konturu na kartce (np.: grzybka, auta), 

 zabawą magnesami na tablicy (przyklejanie, układanie wg wzoru lub 

własnego pomysłu), 

 marszem rączką po kredce, linijce, kiju od szczotki, 

 budowaniem jeża (w plastelinę wbijamy dużo wykałaczek), 

 zabawą paluszkami w „Pada, pada deszczyk” na plecach rodzica lub 

rodzeństwa, 

 zabawą w cienie (robiąc różne kształty z dłoni i palców), 

Ćwiczenia graficzne bez liniatury 

Jeśli chodzi o samo pisanie to najpierw dziecko musi się rozmazać np. 

zamalowując duże powierzchnie (na 1 kartce tylko 1 duża figura). 

Prosimy dziecko by dokładnie zamalowało np. całe koło starając się nie 

przekraczać linii. Linia konturu, który dziecko maluje powinna być 

naprawdę gruba. 

Ćwiczenia graficzne w liniach, kratkach i szlaczki 

Dopiero na koniec wchodzą precyzyjne ruchy i kierunek ruchu po śladzie 

i mniejsze kolorowanki wykorzystując do tego różne dostępne na rynku 

książeczki z ćwiczeniami. 



   

Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA   20 | S t r o n a  

   
 

Kącik logopedyczny  

Ćwiczenia oddechowe dla dzieci 

W poprzednich artykułach dowiedzieliście się Państwo, w jaki sposób 

rozwijać słuch fonematyczny u dziecka oraz jakie ćwiczenia 

wykonywać, by spionizować język i wzmocnić jego mięśnie. 

Proponowane tamże aktywności wpływają na ogólny rozwój mowy, 

podobnie jak wykonywanie z dzieckiem ćwiczeń oddechowych. 

Oddychanie to funkcja prymarna do mowy. Od niego zależy 

prawidłowy rozwój zespołu ustno-twarzowego, który ma związek  

z odpowiednią pozycją języka oraz z napięciem mięśniowym w okolicy 

warg. Prawidłowe oddychanie to oddychanie torem nosowym, przy 

udziale przepony brzusznej. Ćwiczenia oddechowe prowadzone 

z dziećmi mają na celu pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy 

wydechowej, wzmocnienie mięśni oddechowych, dostosowanie 

fonacji do wydechu, a to wszystko z kolei wpływa korzystnie na rozwój 

artykulacji. Prowadzimy je w przewietrzonym pomieszczeniu, 

systematycznie kilka razy dziennie przez około 2-3 minuty, w formie 

indywidualnie dostosowanej do możliwości psychofizycznych dziecka.  

Proponowane przeze mnie ćwiczenia to: 

1. ćwiczenia wdechu i wydechu z równoczesnym ruchem  

w górę przy wdechu i opuszczeniem przy wydechu, 

2. ćwiczenia przepony - naśladowanie śmiechu (ha-ha, ho-ho, hi-hi) 

3. wąchanie kwiatków, różnych zapachów (np. olejków), 

4. nadmuchiwanie baloników, dmuchanie w urodzinową trąbkę, 

5. zdmuchiwanie papierków ze stołu, kawałków waty z ręki, 

dmuchanie na piłeczkę pingpongową (zabawa w mecz 

piłkarski), dmuchanie na piórka lub na statki styropianowe 

pływające po wodzie (zabawa w sztorm na morzu), 

Autorka  
Agata Lange 
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6. dmuchanie baniek mydlanych, dmuchanie na wiatraczki - raz 

wolno, a raz szybko, 

7. zabawy fonacyjno-oddechowe - przedłużanie samogłosek, 

naśladowanie syku węża, bzyczenia muchy, 

8. wykorzystanie rymowanek - wyliczenie na jednym oddechu jak 

najwięcej wron: „Jedna wrona bez ogona, druga wrona bez 

ogona, trzecia wrona bez ogona, (…), a ta jedenasta, wrona 

ogoniasta. 

9. dmuchanie do celu - wykorzystanie pomponików i wyciętych 

otworów, np. w pudełku po butach, 

10. samodzielne wykonanie ozdób z papieru i przyczepienie ich do 

nitki, a następnie dmuchanie na nie, 

11. dmuchanie na płomień świecy tak, aby go nie zgasić. 

Dziecko oddychające w nieprawidłowy sposób narażone jest na 

częste infekcje górnych dróg oddechowych, niedostateczne 

dotlenienie organizmu, wiotkość mięśni narządu artykulacyjnego, wady 

wymowy, wady zgryzu. Jeżeli zauważą Państwo, że dziecko oddycha 

przez usta, cały czas ma rozchylone wargi, często choruje na infekcje 

górnych dróg oddechowych, ślini się podczas snu, ma problemy  

z wymową należy udać się na spotkanie z logopedą, który 

odpowiednio zdiagnozuje i dobierze formę terapii. Ważna jest również 

konsultacja z laryngologiem i ustalenie, czy przyczyna trudności  

z oddychaniem nie ma przypadkiem podłoża laryngologicznego 

(przerost migdałków podniebiennych, przerost trzeciego migdałka, 

krzywa przegroda nosowa). 
 

Ciekawostka 

Częścią układu oddechowego są płuca, które u ludzi składają się z około  

300 milionów pęcherzyków płucnych. Ich powierzchnia w sumie wynosi 

prawie 90 metrów kwadratowych. Dla porównania skóra człowieka ma 

powierzchnię od półtora do dwóch metrów kwadratowych. 
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Znajdź różnice  

Czy potrafisz znaleźć 3 różnice między dolnym a górnym obrazkiem?  

Czy wiesz, gdzie na terenie Fundacji znajduj się sfotografowane miejsce?  



   

Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA   23 | S t r o n a  

   
 

W tym numerze wykorzystaliśmy 

Grafiki Public Domain 

Ilustracja na okładce 

Autor: congerdesign 

źródło: www.pixabay.com 

Grę planszową 

www.debinski.edu.pl 

Artykuły i ciekawostki zainspirowane 

zostały opisami i projektami Wikimedia 

Foundation (Wikipedia, Wikicytaty). 

Bardzo dziękujemy wszystkim 

osobom spoza naszej redakcji, które 

przyczyniły się do powstania tego 

numeru. 
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http://www.czasdziecinstwa.com.pl/
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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. 

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. 


