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Czerwcowe wspomnienia  

Czerwiec to w naszym przedszkolu czas 

pożegnań. Było uroczyste Pożegnanie 

Zerówki i trochę mniej oficjalne pożegnanie 

odchodzącego na zasłużoną emeryturę 

pana Pana Adama. Jednak tym razem 

skupimy się na innym epizodzie. 

5 czerwca wszystkie grupy wyruszyły na 

wycieczkę za miasto. Usadowieni w dwóch 

autokarach pojechaliśmy zobaczyć polską 

wieś. Jednak nie była to tradycyjna wioska 

lecz Frajdalandia – kraina wprost z bajki. 

I choć zwierzęta nie mówiły ludzkim głosem 

to dawały się pogłaskać i nakarmić.  

A futerka miały takie, że tylko się przytulać. 

Potem dzieci szukały w tajemnych 

korytarzach psa (którego tam wcale nie 

było). Było za to przejście do dmuchanych 

zamków i mini kolejki linowej.  

Były również kiełbaski z grilla, które na 

wolnym powietrzu smakowały jeszcze lepiej.  

Był też czas, aby wypróbować czy da się 

obejść cały „małpi gaj” bez dotykania stopą 

ziemi.  

A na koniec czekały na wszystkich lody. Po 

ich zjedzeniu znów usiedliśmy na swoich 

miejscach w autokarach i wróciliśmy do 

stęsknionych rodziców. 

Autor  

Marcin Dębiński 
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Rozmowy z nowymi rodzicami  

Jesteście Państwo rodzicami nowych dzieci w naszym Przedszkolu. Jakie 

macie w związku z tym oczekiwania i nadzieje? 

Mama Kornelii: „Moim i mojego męża głównym oczekiwaniem jest nie 

przeszkadzanie dziecku w jego naturalnym rozwoju. Dzieci mają w sobie 

różne dary, talenty i one wiedzą, czym zająć się w danym okresie życia. 

Najważniejsze dla mnie jest, aby nie dawać na tacy zajęć programowych, 

ale podążać za ich naturalną ciekawością. Oczywiście granice powinny 

być wyznaczane przez dorosłych i to też jest potrzebne.  

Moim wielkim marzeniem jest, żeby Kornelia kończąc to przedszkole 

widziała dobro wspólnoty. Wiedziała, że bycie w grupie jest jej bardzo 

potrzebne. Mam nadzieję, że to doceni i będzie widziała wartość różnych 

dzieci w grupie, dzieci z różnymi potrzebami. I pewnie jak każdy rodzic 

chciałabym, by dziecko wierzyło w siebie. Widziało, że na wiele je stać. 

Jeśli dziecko będzie samodzielne i pozwolimy mu na to, to będzie 

dzieckiem radosnym. Bo zrobi coś samo i zobaczy w tym wartość. 

Zobaczy, że ktoś inny to potrafi lub nie potrafi. Ważne jest, by dziecko samo 

zdobyło się na refleksję. Po trzech dniach tutaj uważam, że jest to realne 

w tym przedszkolu.” 

Tata Miłosza: „Chcielibyśmy, żeby nasz syn dobrze się czuł w grupie 

przedszkolnej i żeby wychowawcy przedszkolni reagowali na komunikaty 

naszego syna." 

 

Ciekawostka 

Jednym z pierwszych badaczy, którzy podjęli się określenia tego, czego 

spodziewamy się po edukacji najmłodszych dzieci był Jan Amos Komeński. 

Wyniki jego obserwacji zostały przedstawione m.in. w recenzowanej przez nas 

książce „Co siedmiolatek wiedzieć powinien” autorstwa Donaty Elschenbroich 

(Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA 2/2019). 

Zebrał 

Marcin Dębiński 

https://issuu.com/czasdziecinstwa/docs/miesiecznikfundacjiczasdziecinstwa0
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Mama Adasia: „Nie jest mi łatwo znaleźć odpowiedź na pytanie o moje 

oczekiwania. O oczekiwaniach myślę trochę jako o moim wyobrażeniu 

tego, co będzie, jak będzie wyglądało przedszkole z udziałem mojego 

syna. A tego nie wiem. Wolę tu pozostawać w postawie ciekawości. Ale 

myślę też jako o tym, czego bym pragnęła dla syna w kontekście jego 

drogi przedszkolnej. Zależy mi na tym, żeby chodził do przedszkola,  

w którym kadra i rodzice czują, że mają wspólne cele. Potrafią o nich 

rozmawiać i starają się usłyszeć. Zebrane już doświadczenia kontaktów  

z Przedszkolem Fundacji Czas Dzieciństwa pokazują mi, że to jest takie 

miejsce. To wzbudza moje zaufanie, że niezależnie od tego, jak droga 

przedszkolna syna będzie się kształtowała, będziemy potrafili go w niej 

wesprzeć.  

Chciałabym także, by przedszkole było dla syna bezpiecznym miejscem 

wchodzenia w świat społeczny, szerzy niż rodzina i jej przyjaciele. By miał 

okazję przekonać się, że są też inni dorośli, którzy mogą wnieść wartość  

w jego życie oraz że może na nich liczyć w potrzebie. A także by miał 

przestrzeń do uczenia się nawiązywania relacji z rówieśnikami w sposób 

szanujący granice swoje i innych. Pragnę także dla syna, by zdobywane 

w przedszkolu doświadczenia umacniały w nim poczucie własnej 

wartości, które opierałoby się nie tylko na radości z tego, że umiem wiele 

rzeczy zrobić sam, ale przede wszystkim na przekonaniu, że jestem  

w porządku taki, jaki jestem. Mam też nadzieję, że stosowana  

w Przedszkolu metoda pytań dziecięcych pozwala na podtrzymanie  

w dzieciach naturalnej ciekawości do poznawania świata. To chyba moje 

najważniejsze pragnienia na progu edukacji przedszkolnej syna.” 

 

Ciekawostka 

Minimalne oczekiwania Państwa Polskiego związane z faktem uczęszczania 

dzieci do przedszkola przedstawione są w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. Aktualnie określa je załącznik nr 1 do 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14.02.2017 r. (Dz.U. 

2017 poz. 356).  Oczywiście przedszkola mogą przekazywać dzieciom więcej. 
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10 lat Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA  

Przedszkole powstało prawie 30 lat temu w strukturach Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego. Z czasem powstało dużo pomysłów na szersze 

działanie: grupa przygotowawcza, szkolenia, kursy. Były pomysły na 

rozwój przedszkola, na tworzenie nowych placówek. Oczywiście nie 

wszystko udawało się zrobić, ale chęci były.  

Z tych jak i innych powodów struktury STO stały się ograniczające dla 

naszego rozwoju. Dlatego byłam przekonana, że STO nie będzie  

w przyszłości dobrym i dostosowanym do naszych potrzeb organem 

prowadzącym i trzeba szukać nowej formuły. Powstało pytanie czy 

tworzyć stowarzyszenie czy fundację? Większość osób przekonywało mnie 

do fundacji, bo łatwiejsze jest zarządzanie i struktura jest prostsza. Każde 

stowarzyszenie wymaga długotrwałej obecności dużej liczby członków  

a przedszkole jest krótkim czasem dla dziecka i rodziców. To są 3-4 lata. Po 

tym czasie odchodzą. Przychodzą nowi i zanim się zorientują jak wygląda 

praca, jak funkcjonuje to miejsce znów odchodzą. W związku z tym bardzo 

trudno byłoby znaleźć grupę osób, które byłyby we władzach. Osób, 

które tworzyłyby grupę stowarzyszeniową. Tak więc powstała fundacja. 

Jedną z trudniejszych rzeczy na początku było też …. wymyślenie nazwy. 

Bardzo dużo czasu mi to zajęło. Nie konsultowałam się z wieloma osobami, 

bo chciałam mieć tę nazwę wymyśloną przez siebie. Prowadziłam za to 

wiele rozmów ze swoim mężem i w końcu on zapytał mnie, czego bym 

chciała w tej nazwie? Odpowiedziałam, że coś co by podkreśliło, że to 

jest czas dzieciństwa. I wtedy on powiedział, że w takim razie już mam 

nazwę. Potem pojawił się problem jak zachować ciągłość z działalnością 

przedszkola? Placówka była identyfikowane z dwoma nazwami. Jednym 

z nich było STO a drugim moje nazwisko. Była obawa, że jeśli pojawi się 

nazwa tylko „Czas Dzieciństwa” to przedszkole może przestać być 

rozpoznawane. Chociaż ja miałam bardzo wiele wątpliwości czy  

w nazwie powinno być moje nazwisko to jednak przyjazne mi i przedszkolu 

Wspomnienie  

Anny Florek 
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osoby twierdziły, że tak ma być. Tak powstała pełna nazwa, czyli 

Fundacja Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA. 

Plany na przyszłość? Przede wszystkim to, aby utrzymać jakość pracy  

w Przedszkolu i Fundacji. By naszej pracy przyświecały wartości. Bardzo 

bym chciała, aby nigdy Fundacja i Przedszkole i ich działania nie stały się 

biznesem, lecz by wszystko koncentrowane było wokół idei. A to zależy od 

osób, które tu pracują i współpracują. Ważne jest zatem by były tu osoby, 

które funkcjonują i rozumują w ten sam sposób co ci obecni. Nasza 

przyszłość zależy też od tego jakie pomysły będą miały osoby związane  

z Fundacją.  

Teraz wszystko koncentruje się wokół integracyjnego i włączającego 

wychowania dzieci. Powinniśmy pamiętać o potrzebach dzieci 

niepełnosprawnych ale nie powinniśmy zapominać o rozwijaniu 

potencjału dzieci pełnosprawnych, by nie zgubić się w proporcjach. 

Dzieciom sprawnym należy zapewnić warunki do wszechstronnego 

rozwoju i wsparcie, kiedy pojawią się problemy. Zgodnie z ideą naszej 

Fundacji  trzeba pamiętać o wspieraniu tego, co u każdego dziecka jest 

dobre, mocne i co będzie szansą oraz przyszłością dla nich i całego 

społeczeństwa. Drugą rzeczą, która jest i powinna być zawsze to 

współpraca z rodzicami. Wychowanie i kształcenie dzieci należy 

realizować we współpracy z nimi i postrzegać rodziców jako 

sprzymierzeńców i partnerów pomimo tego, że są naszymi klientami.   
 

Anna Florek 

psycholog, dyrektor Przedszkola i prezes Fundacji, twórca 

autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego 

przedszkola, autorka licznych publikacji na temat 

integracji, edukacji przedszkolnej i współpracy  

z rodzicami. Rzeczoznawca MEN i ekspert ORE (dawniej 

CMPP-P), Kuratorium Mazowieckiego. Prowadzi wykłady 

i ćwiczenia na warszawskich uczelniach (UKSW, UW, APS). 

Wielokrotnie nagradzana medalami za swoją działalność 

na rzecz edukacji i integracji. 
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Recenzja książki edukacyjnej   

„Rozumiemy się dobrze! Zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym oparte 

na współdziałaniu” to książka autorstwa Andrei Erkert z wieloma 

praktycznymi propozycjami aktywności dla grupy przedszkolaków. 

Powstaniu opracawania przyświecała chęć pomocy dzieciom, którym 

niewystarczająca znajomość języka polskiego/ojczystego utrudnia 

właściwe funkcjonowanie w grupie oraz edukację na późniejszych 

etapach życia. Pierwszym skojarzeniem będą tu dzieci obckokrajowców, 

ale równie dobrze zabawy wspomogą dzieci repatryiantów oraz 

przedszkolaki z zaburzeniami w zakresie komunikacji (przy autyzmie czy 

zespole Aspergera). Niektóre z propozycji są wręcz, jak zaznacza autorka, 

skierowane dla przedszkoli integracyjnych. 

W zamyśle wszystkie zabawy przeznaczone są dla starszaków, czyli 

najstarszych dzieci w przedszkolu. Dla ułatwienia odnajdywania cały zbiór 

podzielono na 11 rozdziałów. Przykłady zaczynają się od zabaw 

powitalnych. Niewątpliwie będzie to dobra pomoc na wrześniowe 

zajęcia. Kolejne doskonalą odczytywanie mowy ciała.  Następnie jest 

trochę propozycji związanych z gramatyką i opowiadaniam na wybrane 

tematy. W zestawienu znalazło się też dwanaście zabaw związanych 

z nauką języka angielskiego. Ostatni rozdział 

opisuje jednak nieco inne aktywności. Są to 

„Działania i projekty”, czyli oddziaływania 

długoterminowe.  

Osoby z praktycznym podejściem do życia 

zapewne ucieszy to, że teoretyczny wstęp ma 

jedynie 5 stron a ponad 100 kolejnych opisuje 

już konkretne zabawy. Niewątpliwą zaletą 

propozycji jest to, że są to zabawy bez 

wygranych i przegranych, nastawione na 

współpracę dzieci. Każdy z przykładów 

opisany jest wielkością grupy zabawowej oraz 

posiada listę wymaganych rekwizytów.  

Autor  

Marcin Dębiński 
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Archiwum scenariuszy  

Przebieg dnia w zerówce w trakcie 

tematu „Emocje – czym one są?” 

realizowanego Metodą Pytań Dzieci. 

 
Autor: Monika Jastrzębska 

Temat kompleksowy:  

„Emocje – czym one są?” 

Temat dnia: „Co wiemy o emocjach” 

Pytania dzieci: 

brak 

Etap realizacji tematu:  

Zadawanie pytań do tematu. 

Cele ogólne:  

 Nabywanie umiejętności rozpoznawania 

i nazywania emocji 

 Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy 

dziecka 

 Doskonalenie zdolności interpersonalnych 

Realizowane treści programowe: 

 Jaki jestem, jacy są inni ludzie? Uczucia-jakie 

są, jak zachowują się inni? 

 Co dzieje się między ludźmi? Przeżywanie 

i wyrażanie uczuć. Przestrzeganie  

i nieprzestrzeganie zasad i umów,  

odpowiedzialność za siebie i swoje 

postępowanie.  

 Zasady wspólnego życia w grupie.  

 

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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 Co potrafi człowiek? Zastanawiać się i przewidywać następstwo 

zdarzeń. 

Przestrzenie aktywności: 

Zmysłów – oglądanie zdjęć z różnymi wyrazami twarzy i słuchanie 

zagadek słownych 

Języka – nazywanie różnych stanów emocjonalnych: radość, smutek, 

złość 

Wiedzy – rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych emocji 

i zachowania; poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie 

właściwych zachowań 

Działania – wskazywanie własnego stanu emocjonalnego za pomocą 

kartonika z odpowiednią buźką, składanie ramek z tektury; 

przedstawianie uczuć z pomocą mimiki, gestów, mowy ciała, słów; 

losowanie zdjęć za pomocą kręgla; trzymani tekturowej ramki i robienie 

różnych min; wykonywanie ćwiczeń oddechowych 

Pomoce: kartoniki z różnymi minkami; zdjęcia przedstawiające różne 

stany emocjonalne; tektura, klej lub taśma klejąca, lustro (lusterka), tekst 

o emocjach, „Papierowe składanki sześciolatka” wyd. Nowa Era 

Przebieg dnia Dostosowania i uwagi  

dla chłopca z padaczką (Sz.) 

Propozycja poranna :  

1. Składanie ramek z tektury 

Dzieci otrzymują wycięte z tektury części 

ramki, które najpierw muszą do siebie 

dobrać (dostępne są 2 wielkości 

 i 4 kolory) a potem ze sobą skleić. 

Propozycja przedpołudniowa:  

2. Powitanie: Witamy się różnymi 

częściami ciała, np. plecy  

z plecami, kolana z kolanami. 

 

Na początku zajęć Sz. ma ustawiany 

minutnik na 15 min. Po nich może 

odpocząć 3 min na pufie. Potem 

nastawiane jest kolejne 15 minut. 

 



   

   Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA      10 | S t r o n a  

   
 

3. Podział dzieci na 2 drużyny. Należy pozwolić dzieciom usiąść w kole  

wg własnego uznania. Te, które się 

rozpraszają najczęściej siadaj obok siebie.  

Podział grupy na 2 części z odliczaniem: 

 czerwony i zielony. 

Drużyna 1: 

4. Ćwiczenia oddechowe: dzieci 

siadają w kole, nabierają 

powietrza i nadymają policzki 

a potem wolno wypuszczają 

powietrze ustami. 

 

Podczas wykonywania wdechu nosem 

dzieci powinny pilnować, aby ich ramiona 

się nie unosiły. Prawidłowy wdech jest, 

 gdy klatka piersiowa wypełnia się 

równomiernie a ramiona nie zmieniają 

swojej pozycji. 

5. Ćwiczenie motoryki języka, 

warg, podniebienia miękkiego: 

dzieci ćwiczą przed lustrem 

robienie różnych min. 

Nauczycielka czyta dzieciom 

historyjkę, dzieci spoglądają  

w lusterko i robią minę 

odpowiednią do emocji. 

 

 

Dzieci siadają obok siebie naprzeciwko 

lustra, które znajduje się w sali.  

 

(Lustro może też być zastąpione małymi 

lusterkami dla każdego dziecka) 

6. Rozpoznawanie i nazywanie 

uczuć wyrażanych za pomocą 

mimiki twarzy: Dzieci oglądają 

zdjęcia twarzy wyrażające różne 

emocje. Nauczyciel wyjaśnia, że 

często na podstawie wyrazu 

twarzy można rozpoznawać czy 

ktoś jest wesoły, smutny, 

zezłoszczony.  

Zabawa: „Krąg emocji” 

Zdjęcia ułożone są w linii i częściowo 

zakryte ułożonymi na nich kręglami. Kręgle 

stoją obok siebie, więc nie ma szans na 

strąceniu kilku na raz. Strącony kręgiel 

odkrywa zdjęcie do opisania.  

 Dzieci opisują ułożenie brwi 

przypominając sobie, jak wyglądały ich 

twarze w lustrze przy poprzednim 

ćwiczeniu. 

 

Dzieci przy jednoczesnym pokazywaniu 

miny mówią jaki to stan emocjonalny. 
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7. Dzieci po zabawie zadają 

pytania do tematu i wspólnie 

wykonujemy plakat z zapytajkami. 

Po naklejeniu zapytajek na plakacie  

w wolnych miejscach ochotnicy mogą 

dorysować symboliczne miny. 

Drużyna 2 

8. Praca plastyczna: Origami  

„Wesoła i smutna Agata” 

 z „Papierowych składanek 

sześciolatka” 

 

Drużyna 2 wykonuje pracę plastyczną 

równolegle do zajęć drużyny 1. 

Z Sz. dodatkowo rozmawiamy czym się 

różnią oba wizerunki (układ ust i oczu). 

Propozycja podwórkowa:  

9. Uśmiechnięty berek 

Modyfikacja „Zamrażanego berka”. 

Osoba dotknięta przez berka robi smutną 

minę i staje bez ruchu. Gdy podbiegnie do 

niej inna osoba i się uśmiechnie to 

„zamrożenie” mija i stojąca osoba może 

znów biegać i uciekać. 

  Propozycja popołudniowa:  

10. Zabawa: „Lustrzana tafla” 

 

Do zabawy dzieci wykorzystują wcześniej 

wykonane przez siebie ramki. Jedno 

dziecko trzymając ramkę na wysokości 

twarzy pokazuje minę a drugie pokazuje 

identyczną.  

Zaproszenie 
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Gra planszowa   

Gra „Liście” doskonali umiejętność dodawania, 

podejmowania decyzji, porównywania liczb w zakresie 12 i radzenia 

sobie z porażką W grze trzeba pozbierać liście, które już spadły na 

ziemię. Jak wszystkie rośliny w krainie matematyki one też są oznaczone 

liczbami.  

Zasady gry: 
Na początku każdy z graczy otrzymuje kilka 

żetonów, którymi będzie zaznaczał swoje liście. 

Mogą to też być pionki. Ważne jest, aby łatwo 

było odróżnić liście zaznaczone przez każdego z 

graczy. Im więcej osób gra, tym mniej żetonów 

potrzebuje każdy z nich. 

 

W swojej kolejce gracz rzuca dwoma kostkami  

i sumuje wynik. Następnie ma prawo zaznaczyć 

żetonem (kładąc go na odpowiedniej liczbie) 

liść o numerze mniejszym niż wyrzucona suma. 

Zaznaczać można jedynie liście, które nie były 

zaznaczone wcześniej przez innego gracza 

(mają widoczną liczbę). 

 

Wygrywa gracz, który na koniec gry ma 

zaznaczone najwięcej liści. Gra kończy się na 

jeden z poniższych sposobów (gracze umawiają 

się na to na początku gry): 

* po upływie określonego czasu (np.: 5 min) 

* gdy na planszy pozostaną tylko 2 odsłonięte liście 

* gdy wszystkim graczom po kolei nie uda się zasłonić żadnego liścia. 

 

Grę można wykorzystać świętując nadejście astronomicznej jesieni. 

 

Ciekawostka 

„Liście” 

są 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  

września 2019 roku 

udostępnionych 

było do pobrania  

204 gry  

planszowe. 

 

 

Autor  

Marcin  Dębiński 

http://www.debinski.edu.pl/
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Świętujemy we wrześniu i październiku 

  8.09 – Dzień Dobrych Wiadomości 

13.09 – Dzień Programisty 

15.09 – Dzień Demokracji 

16.09 – Dzień Maszynisty 

19.09 – Dzień Emotikona 

23.09 – Dzień Spadającego Liścia 

    i Początek Kalendarzowej Jesieni 

25.09 – Światowy Dzień Farmaceuty 

    i Dzień Budowlańca 

26.09 – Światowy Dzień Królika 

27.09 – Światowy Dzień Turystyki 

    i Światowy Dzień Morza 

29.09 – Dzień Kuriera i Przewoźnika 

30.09 – Światowy Dzień Rzek 

 

 1.10 – Światowy Dzień Ptaków 

            i Międzynarodowy Dzień Muzyki 

 2.10 – Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych 

 4.10 – Światowy Dzień Zwierząt 

 5.10 – Światowy Dzień Uśmiechu 

 7.10 – Dzień Polskiej Harcerki 

 9.10 – Światowy Dzień Poczty i Znaczka  

            Pocztowego 

10.10 – Światowy Dzień Drzewa 

12.10 – Dzień Kolumba w Ameryce 

            i Światowy Dzień Jaja 

15.10 – Dzień Białej Laski 

16.10 – Światowy Dzień Chleba 

24.10 – Międzynarodowe Święto Roweru 

25.10 – Dzień Kundelka 

 

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. Mogą stać 

się lokalną tradycją. 

Okazją do spotkania 

integracyjnego 

dzieci, rodziców 

i personelu 

placówki. 

Nie ma sensu 

obchodzić 

wszystkich okazji 

z listy. Jedna okazja 

w miesiącu podkreśli 

jej wartość.  

Święta zaznaczone 

na zielono będą  

u nas miały aspekt 

kulinarny.  
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Eksperymentujemy!  

We wrześniu lub październiku proponuję skonstruować zabawkę  

w oparciu o poprzednie doświadczenia z polem magnetycznym. 

Potrzebne będą: 

 magnesy  

 stalowe spinacze biurowe 

 patyk lub linijka 

 taśma klejąca 

 gruby papier (brystol lub karton) 

 kredki lub flamastry 

 4 korki lub 4 plastikowe kubeczki do picia 

 sznurek (opcjonalnie) 

Przed przystąpieniem do wykonania zabawki magnetycznej należy 

sprawdzić, czy wybrany magnes wytwarza wystarczająco silne pole 

magnetyczne. W tym celu na kartonie kładziemy spinacz o pod nim 

przesuwamy magnes. Jeśli spinacz bez problemów przesuwa się wraz z 

ruchem magnesu to możemy przystąpić do tworzenia zabawki. Jeśli nie to 

trzeba poszukać mocniejszego magnesu np. neodymowego. 

Na początku tworzymy z grubego papieru model pojazdu. Wystarczy do 

tego wyciąć mały prostokąt. Na jego wierchu można symbolicznie 

narysować to, czym dziecko będzie sterować (samochód, rower, łódka). 

Potem do tej kartki trzeba przykleić spinacz. 

Przyklejenie go za pomocą przeźroczystej 

taśmy klejącej powinno dać całemu 

pojazdowi odpowiedni poślizg a 

jednocześnie nie zasłaniać rysunku dzieci.  

Potem na grubym kartonie dzieci powinny 

narysować ulicę lub rzekę. Wystarczą do 

tego dwie równoległe linie, ale im bardziej kręta 

droga tym zabawa jest trudniejsza. Pamiętać należy jednak, że pojazdy 

Autor  
Marcin Dębiński 



   

   Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA      17 | S t r o n a  

   
 

są bardzo bezwładne przy tym rodzaju sterowania i droga powinna mieć 

przynajmniej 3 cm szerokości. Można do tego wykorzystać linijkę  

i rysowanie linii po obu jej stronach. Ciekawy efekt przynoszą naniesione 

dodatkowe ozdoby (narysowane krzaki, drzewa, domki). Gdy dzieci 

wykazują chęć to można też przerobić płaską mapę na model 3D.  

W tym celu zamiast rysować drzewa lub inne przeszkody można je dokleić 

na powierzchni. To znacznie zwiększy trudność gry, gdyż przez rysowane 

przeszkody da się przejechać pojazdem a przez przyklejone już nie.  

W rogach kartki doklejamy taśmą korki lub kubeczki plastikowe. Dzięki 

temu między mapą a podłożem (stołem, podłogą) będzie odstęp 

umożliwiający poruszanie w nim patykiem sterującym. 

Ostatnim krokiem jest wykonanie patyka sterującego. W tym celu na jego 

końcu (lub na końcu linijki) należy przykleić magnes. Patyk lub linijka 

powinny być na tyle długie, by po włożeniu go pod kartkę wystawało ich 

na tyle, aby swobodnie trzymać je w dłoni. 

Po zrobieniu wszystkich trzech części można się pobawić. Gra może służyć 

jako pomoc na Dzień Kuriera i Przewoźnika (29.09). Jeśli narysowanymi 

pojazdami będą rowery to gra może się przydać 

jako pomoc dydaktyczna na Międzynarodowy 

Dzień Roweru (24.10). 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

zamiast przyklejać magnes do patyka 

przykleić go do sznurka a sznurek przywiązać 

do patyka.  Otrzymamy w ten sposób wędkę dla 

klasycznej gry „Rybki”. W takim przypadku trzeba będzie dorobić więcej 

kartoników z rybami lub … ze śmieciami, które trzeba wyłowić, aby 

oczyścić narysowany zbiornik wodny. A sam zbiornik można narysować po 

drugiej stronie kartki z drogą, aby zaoszczędzić papier i późniejsze miejsce 

do przechowywania. Taka zabawka będzie dobrym uzupełnieniem 

obchodów Światowego Dnia Morza (27.09) lub Światowego Dnia Rzek 

(30.09). 
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Terapeuta behawioralny radzi   

Wiele przedszkoli zastanwia się nad tym czy poradzą sobie, gdy wśród ich 

wychowanków pojawią dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. 

Takie placówki wspiera Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka. Od 2006 

roku wszechstronnie pomaga on dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom. 

Powstał dzięki wsparciu Barbary Piaseckiej Johnson. Prowadzi działalność 

terapeutyczną, edukacyjną i badawczą, wykorzystując najnowsze 

metody naukowe. Ponadto szkoli specjalistów z kraju i z Europy oraz 

pomaga w tworzeniu podobnych placówek w Polsce i za granicą. 

Placówki, które podejmują z Instytutem stałą współpracę mogą starać się 

o oficjalną rekomendację. Jej otrzymanie oznacza, że realizują terapię 

zgodnie z zasadami stosowanej analizy zachowania (terapii 

behawioralnej) i spełniają następujące standardy: 

1. Terapia jest zorganizowana wg określonych zasad: 

• W przypadku małych dzieci w początkowym okresie prowadzona jest 

terapia indywidualna lub maksymalnie w grupach dwuosobowych 

• Zaplanowany jest proces wdrażania do grupy – planowe zwiększanie 

liczby uczniów podczas poszczególnych zajęć 

• Wszystkie pomoce do realizacji zadań danego dnia są odpowiednio 

wcześniej zaplanowane i przygotowane 

• Pomieszczenia, w których prowadzona jest terapia są dostosowane do 

prowadzonego programu 

2. W terapii dzieci i młodzieży z autyzmem wykorzystywane są techniki 

uczenia, których skuteczność została potwierdzona badaniami 

naukowymi. Należą do nich:  

• Plany aktywności 

• Metoda skryptów i ich wycofywania 

• Wideotrening 

Autorka  
Katarzyna Hamerlak 
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• Uczenie incydentalne 

• Technika wyodrębnionych prób 

3. Placówki posiadają dokumentację prowadzonej terapii. W tym:  

• Rejestrację wszystkich prowadzonych zadań – dane zbierane są co 

najmniej raz na dwa tygodnie 

• Opis każdego z  programów wraz z opisem pomocy, wykorzystywanych 

podczas realizacji poszczególnych zadań 

• Programy nastawione na rozwijanie wszystkich sfer deficytowych dzieci 

• Rejestrację i opis postępowania w przypadku pojawiania się trudnych 

zachowań 

4. Wszystkie dzieci posiadają zindywidualizowane systemy motywacji: 

• Odpowiednio dobrane i modyfikowane nagrody bezpośrednie 

• W miarę osiąganych postępów żetonowy system wzmocnień oraz 

tablice wyboru nagród 

5. Rodzice bądź opiekunowie ucznia są informowani na początku roku  

o programach edukacyjnych, a na koniec roku o poczynionych przez 

dziecko postępach. 

6. Wszyscy terapeuci zdają raz w roku profesjonalną ewaluację – zakres 

ewaluacji terapeutów jest uzgadniany z superwizorami z IWRD. 

7. Placówka jest superwizowana przez specjalistów z IWRD. 

Miło nam poinformować, że spełniając te wymagania Społeczne 

Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA w sierpniu 2019 roku 

otrzymało rekomendację Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka.  

W naszej placówce można też odbywać staże wymagane do uzyskania 

Polskiej Licencji Terapety Behawioralnego (PLTB). 
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Kącik logopedyczny  

Ćwiczenia fonacyjne dla dzieci jako wsparcie dla rozwoju ich mowy. 

Ćwiczenia fonacyjne, obok ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych 

stanowią podstawę do prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Zmniejszają 

napięcie krtani, ustawiają prawidłową emisję głosu, co  

z kolei pomaga w nauce posługiwania się głosem oraz wydłuża fazę 

wydechową. Fonacja wpływa również na artykulację. Regularne 

wykonywanie takich ćwiczeń może zapobiec występowaniu wad 

wymowy. Ćwiczenia powinny być wykonywane przez krótki czas  

(ok. 5 minut), przynajmniej raz dziennie. 

Przykłady ćwiczeń fonacyjnych:  

    • przeciąganie wymowy samogłosek (każdej osobno): a, o, e, i, y, u, 

    • zabawy w naśladowanie odgłosów zwierząt, odgłosów otoczenia, 

instrumentów, 

    • naśladowanie śmiechu różnych ludzi - tata śmieje się głośno „hohoho”, 

mama śmieje się „hahaha”, dziewczynka śmieje się piskliwie „hihihi”, a 

babcia śmieje się cicho „hehehe”, 

    • śpiewanie samogłoskowych kołysanek dla misia lub lali na melodię 

znanej piosenki „Kotki dwa”, 

    • zabawa w „Echo”- rodzic głośno wypowiada samogłoskę z jej 

przedłużeniem, a dziecko coraz ciszej, kilka razy ją powtarza,  

    • zabawa w „Szepty lasu”- wyobrażamy sobie, że jesteśmy w lesie  

i musimy bardzo cicho mówić (szeptem), aby nie spłoszyć zwierząt, 

    • łączenie wymowy samogłosek ze spółgłoskami, najlepiej z głoską „m”- 

maaa, mooo, meee, muuu, miii, 

Autorka  
Agata Lange 
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    • ,,Ślimak” - jadąc palcem po narysowanym ślimaku wymawia się 

określone samogłoski, 

 zabawa w mruczenie jak kotek z użyciem spółgłoski „m”- mmmmm, 

    • zabawa ,,Jedzie pociąg” - dzieci ilustrują ruchem, gestem treść 

wierszyka, dorosły recytuje cały wiersz, dzieci uzupełniają wypowiadając 

wyrażenia onomatopeiczne: Jedzie pociąg – fu, fu, fu Trąbka trąbi – tru, 

tu, tu A bębenek – bum, bum, bum, Na to żabki – kum, kum, kum…, 

Woda z kranu – kap, kap, kap, Konik człapie – człap, człap, człap 

,Mucha brzęczy – bzy, bzy, bzy, A wąż syczy – sss, sss, sss…  

    • śpiewanie piosenek, recytowanie wierszyków, wykorzystanie wyliczanek, 

krótkich rymowanek. 

Teren pogodnego używania  

Rozmowy z Józiem zawsze są bardzo interesujące. Kiedy idziemy 

poznawać świat liter, na zajęcia czytania, kieszenie kurtki Józia są zawsze 

wypełnione skarbami. Mogą to być kolorowe kamyczki, guzik z czterema 

oczkami, czy tak jak dzisiaj, prawdziwy klejnot - niewielka, srebrna, 

kwadratowa płytka terakotowa. 

Nigdy nie wiem, co wyjmie z kieszeni. Pytam, skąd masz to wszystko?  

- Znalazłem na ulicy – z dumą odpowiada.  

- Ten guzik bardzo mi się podoba, bo jest czarny. A kamyczki podobają mi 

się, bo są kolorowe i błyszczą. Kiedy stukam kamyczkiem o kamień, to 

robią się ciepłe i czasami lecą iskry. Trochę trudno, ale w ten sposób 

można rozpalić ognisko. Srebrną płytkę znalazłem obok nogi krzesła, kiedy 

było przemeblowanie w domu. 

„Szacunku dla własności dziecka i jego budżetu … Własność dziecka – 

nie rupiecie, a żebraczy materiał i narzędzia pracy, nadzieje i pamiątki.” 

Janusz Korczak 

Autorka 
Anna Firek 
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Znajdź różnice  

Na dolnym obrazku zmieniono 3 szczegóły. Czy potrafisz wskazać, które?  
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W tym numerze wykorzystaliśmy 

Grafiki Public Domain 

Ilustracja na okładce 

Autor: Efraimstochter 

źródło: www.pixabay.com 

Zaproszenie na „Jesienne dekoracje” 

Autor: Gaby Stein 

źródło: www.pixabay.com 

Grę planszową 

www.debinski.edu.pl 

Artykuły i ciekawostki zainspirowane 

zostały opisami i projektami Wikimedia 

Foundation (Wikipedia, Wikicytaty). 

Zdjęcie okładki pochodzi z książki 

Andrei Erkert „Rozumiemy się dobrze! 

Zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym oparte na współdziałaniu” 

opublikowanej przez Wydawnictwo JEDNOŚĆ w 2009 roku. 

 

 

 

 

 

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/liscie-gra-planszowa-2/
http://www.fb.com/czasdziecinstwa
https://issuu.com/czasdziecinstwa
http://www.czasdziecinstwa.com.pl/
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Nasza Redakcja: 
Marcin Dębiński – Redaktor naczelny. Odpowiedzialny za skład miesięcznika oraz 

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

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, ponadto inżynier, absolwent 

SGGW i WSP ZNP. Współpracował z warszawskimi uczelniami wyższymi prowadząc 

ćwiczenia ze studentami. Autor publikacji na temat edukacji i wychowania. W 2015 

roku nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  

Martyna Witkowska - Odpowiedzialna za dział porad fizjoterapeutycznych. 

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

Członek komisji egzaminacyjnej Polskiego Towarzystwa Hipoterapii, Członek 

Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Prowadzi zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci w 

Społecznym Przedszkolu Integracyjnym oraz dla dzieci i dorosłych w prowadzonej przez 

siebie firmie Martimed.  

Monika Rosińska - Odpowiedzialna za dział „Okiem Psychologa” 

Oligofrenopedagog, pedagog Montessori, psycholog, certyfikowany terapeuta 

behawioralny PSTB, certyfikowany terapeuta motywujący PTTM, Należy do Polskiego 

Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PSTB), Polskiego Towarzystwa Terapii 

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

behawioralnej. 

Agata Lange - Odpowiedzialna za dział logopedyczny. 

Logopeda, absolwentka UW na kierunku logopedia ogólna i kliniczna ze specjalizacją 

nauczania języka polskiego realizowanym wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem 

Medycznym. Swoje doświadczenie zdobywa w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością 

intelektualną w ośrodku specjalnym oraz na licznych praktykach w warszawskich 

placówkach oświatowych oraz medycznych, w których przeprowadza diagnozę 

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

Katarzyna Hamerlak - Odpowiedzialna za dział behawioralny. 

Oligofrenopedagog, superwizor terapii behawioralnej, psycholog, autorka publikacji 

na temat terapii behawioralnej. Certyfikowany terapeuta behawioralny PSTB. Odbyła 

staż w Princeton Child Development. Prowadzi szkolenia z zakresu stosowanej analizy 

zachowania. Koordynuje terapię behawioralną w Przedszkolu i Punkcie 

Konsultacyjnym Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA.  

Beata Oraniec - Odpowiedzialna za dobór materiałów i korektę merytoryczną. 

Surdopedagog, pedagog Montessori, autorka publikacji na temat edukacji 

przedszkolnej. Współpracowała z warszawskimi uczelniami wyższymi prowadząc 

ćwiczenia ze studentami. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została  

w 2015 roku nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  

Anna Gromadzka - Odpowiedzialna za dobór materiałów i korektę merytoryczną. 

nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagog specjalny, 

autorka publikacji na temat edukacji przedszkolnej, przyjaznej adaptacji dzieci 

 i współpracy z rodzicami. Prowadzi zajęcia ze studentami warszawskich uczelni 

pedagogicznych. W 2014 roku nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

http://www.martimed.net/

