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Podsumowanie akcji charytatywnej  

W tym roku zaprosiliśmy Państwa do wzięcia udziału w świątecznej akcji 

charytatywnej mającej na celu wsparcie Seniorów. Wybraliśmy dom 

„Leonard” na ulicy Baletowej 115 w Ursusie. I tak jak co roku rodzice oraz 

dzieci z naszego przedszkola stanęli na wysokości zadania i hojnie wsparli 

osoby potrzebujące. Uzbieraliśmy cztery kartony słodyczy i kosmetyków  

a dzieci przygotowały prace o tematyce świątecznej.  

20 grudnia, czyli tuż przed Świętami miałam przyjemność dostarczyć 

prezenty do domu seniora. Trudno jest opisać uczucia towarzyszące tej 

wizycie. Z jednej strony była to radość mieszkańców z tego, że ktoś o nich 

pomyślał, ale były też łzy wzruszenia, serdeczne uściski. Ja doświadczyłam 

także radości patrząc na szczerze uśmiechnięte twarze. Jesteście Państwo 

współsprawcami tej radości. 

Zobaczyłam też osoby starsze, leżące, które wymagały stałej opieki 

i pojawiła się smutna refleksja, że one Święta musza spędzić nie w swoich 

domach … 

Takie doświadczenie było dla mnie powodem do rozważań o tym, co tak 

naprawdę najważniejsze jest podczas świąt Bożego Narodzenia … Wierzę, 

że pomoc, którą razem z dziećmi okazujecie Państwo innym osobom jest 

też efektem takich wcześniejszych refleksji. 

Jeszcze raz dziękuje za hojną pomoc i wsparcie. 

 

Akcja „Przekaż 1% podatku” 

Możecie Państwo przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na rzecz 

Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. Pieniądze są przekazywane dzięki współpracy  

z Fundacją Młodzi-Młodym. Aby nas wspomóc należy uzupełnić formularz PIT 

następującymi danymi: 

Numer KRS: 0000270261 

Cel szczegółowy: CZAS DZIECIŃSTWA 9272 

Koordynatorka akcji  
Beata Oraniec 
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Grudniowe wspomnienia  

Każdy grudzień pozostanie na długo w naszej pamięci dzięki 

wspomnieniom związanym ze świętowaniem Bożego Narodzenia.  

W Polsce jest to jedna z tych chwil, które łączą rodziny i lokalne 

społeczności. 

Nasza przedszkolna Wigilia też 

wpisuje się w tą specyfikę.   

Swój charakter i wyjątkowość 

uroczystość ta zawdzięcza 

zaangażowaniu się wszystkich 

jej uczestników: dzieci i ich 

rodziców, personelu, dyrekcji 

oraz przyjaciół Społecznego 

Przedszkola Integracyjnego.  

Dlatego też dziękujemy naszym 

przedszkolakom za to, że tak 

ładnie zaprezentowały to, czego uczyły się podczas przygotowań do 

uroczystości. Za łzy wzruszenia, wywołane na twarzach widzów i za ciche 

westchnienia, które dało się słyszeć z widowni. 

Rodzinom naszych podopiecznych jesteśmy wdzięczni za liczne przybycie.  

Zarówno my jak i dzieci doceniamy czas, który przeznaczyliście Państwo, 

aby być z nami. Bardzo dziękujemy Rodzicom, którzy pomogli 

przygotować sale do występu dzieci a potem odciążyły nas ustawiając 

meble na swoje miejsce tak, abyśmy w poniedziałek znów mogli 

pracować jak co dzień z dziećmi. Nie mniej wdzięczni jesteśmy tym 

wszystkim osoby, którzy przynieśli smaczne smakołyki na poczęstunek oraz 

opłatki.  

Bardzo dziękujemy Rodzicom, którzy wykonali zdjęcia cyfrowe i filmy 

podczas Wigilii. Wychowawcy skopiują je na przyniesione przez Państwa 

pendrive’y.  

Autor  
Marcin Dębiński 

Wspólne kolędowanie 



   

   Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA      5 | S t r o n a        

   
 

Rozśpiewana historia przedszkola  

Do naszego przedszkola trafiłam zaraz po studiach. Byłam świeżo 

upieczonym magistrem sztuki. Wróciłam z Białegostoku i postanowiłam 

poszukać tu pracy. W książce telefonicznej znalazłam kilka numerów, ale 

pierwszy pod który zadzwoniłam to było właśnie przedszkole na 

Wolumenie. Odebrała wtedy pani Danusia a ja zapytałam: czy mają 

rytmiczkę w przedszkolu. Usłyszałam, że nie mają i poproszono mnie  

o skontaktowanie się za 

parę dni, bo akurat 

nieobecna jest pani 

dyrektor. Okazało się, że 

pierwszy telefon, który 

wykonałam był trafnym 

wyborem. Dostałam pracę  

i w przeciągu tygodnia 

byłam już w przedszkolu. Na 

początku trafiłam na 

zastępstwo za jednego  

z wychowawców a potem 

już prowadziłam planowo 

zajęcia z rytmiki. I tak trwa to 

już od 20 lat.  

Przedszkole było zupełnie inne od tych, które znałam 

i pamiętałam jeszcze ze swojego dzieciństwa. Atmosfera, którą tutaj 

zastałam można nazwać rodzinną. Pani Ania ciepło i z ogromną 

życzliwością podchodziła do mnie. Zachęcała mnie, abym została 

wychowawcą, ale moim założeniem było pozostanie muzykiem. I jestem 

muzykiem do dzisiejszego dnia. Uczę również w szkołach podstawowych. 

Miałam też edukacyjny epizod z osobami dorosłymi (prowadziłam zajęcia 

dla studentów). W swojej macierzystej szkole prowadzę też chór szkolny. 

Mieliśmy już trochę występów. Uczestniczyliśmy w serii koncertów. 

Zdobywaliśmy wyróżnienia.  

Wspomnienia  

Kariny Juragi-Horosz 

Pani Karina uczy dzieci polskich tańców 

podczas Balu Karnawałowego 



   

   Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA      6 | S t r o n a        

   
 

Praca z dziećmi jest dla mnie ogromnie satysfakcjonująca. Muszę 

zdradzić, że panią od rytmiki chciałam być już w wieku 4 lat. Po prostu 

uwielbiałam swoją panią od rytmiki, która była przesympatyczną kobietą. 

To było moje marzenie i zrealizowałam je. 

Trudności? Nigdy nie miałam problemów z podejściem do dzieci. Praca  

z nimi daje pełną satysfakcję. Daje spełnienie moich oczekiwań i za 

zadowolenia z pracy. W tej pracy nie musiałam niczego pokonywać poza 

odległością, która jest znacząca. Na początku poza dojazdami nie 

zauważyłam żadnych trudności. Jako, że nie miałam wcześniej styczności 

z dziećmi niepełnosprawnymi to musiałam poznać specyfikę pracy z nimi, 

Przeszłam wiele szkoleń i wydaje mi się, że wiem jak z nimi pracować. Nie 

stanowiło dla mnie problemu dostosowanie się do wymagań terapii 

behawioralnej, gdy zaczęła ona być wiodącą terapią w naszym 

przedszkolu. Osobistą satysfakcją jest dla mnie to, że dzieci, które 

wychodzą z terapii indywidualnej jako pierwsze zajęcia grupowe mają 

właśnie rytmikę. Tu pokonują te swoje trudności z aklimatyzowaniem się  

w szerszym gronie. 

W swojej pracy staram się, aby moje zajęcia były aktywne. Staram się 

wybierać ciekawe piosenki np. związane z porami roku, z uroczystościami 

przedszkolnymi i wydarzeniami dziejącymi się w Polsce. Planuję tak, aby 

na zajęciach był zawsze rekwizyt. Coś co przyciągnie uwagę dzieci. Na 

Moja mądra rada dla nauczycieli, którzy nie mają przygotowania 

muzycznego to:  

„Nie przejmować się tym, że ktoś twierdzi, że nie umiecie śpiewać. 

Bo każdy umie śpiewać. Dziecku należy śpiewać obojętnie czy ktoś 

umie śpiewać czysto czy nieczysto. Bo dzieci lubią kontakt z żywą 

muzyką i żywym głosem. Jak widzą, że ktoś śpiewa to same też 

chcą śpiewać.” 
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przykład instrument, na którym da się zagrać lub muszla z wakacji, z której 

dobiega szum fal Adriatyku. Staram się też kształtować uczucia 

estetyczne przedszkolaków. Tak aby ich umuzykalniać i rozwijać ich 

wnętrze od strony muzycznej. Wiem, że do dziecka łatwiej przemówimy 

śpiewem niż wypowiadanymi słowami. 

Plany na przyszłość? Nie widzę się w innym zawodzie. Chcę dalej 

pracować z dziećmi. Spełniać swoje marzenia związane z rozwojem 

zawodowym. Staram się cały czas szkolić i dokształcać. Mam więc 

nadzieję, ze nie jestem w martwym punkcie swojego rozwoju.  A jeśli jestem 

to zawsze proszę, aby ktoś mi o tym powiedział, że powinnam coś jeszcze 

zmienić w sobie albo w swojej pracy. Jestem otwarta na innowacje. 

Jakiej muzyki słucham? Różnorodnej. Oczywiście muzyka klasyczna ale 

nie tylko. Bardzo lubię bluesa i jazz. Swego czasu słuchałam też 

mocniejszych brzmień – rocka. Ulubionym utworem jest „What a wonderful 

world” Louisa Armstronga. Poza muzyką uwielbiam czytać i kilka lat temu 

odkryłam jak wspaniałe jest wspinanie się po górach. Góry uwielbiam, ale 

niestety nie mogę zbyt często tam bywać. Kiedy nie mogę się wspinać to 

czytam o nich i o ich zdobywcach. I tak łączą  się te dwie pasje. 

 

Karina Juraga-Horosz 

Magister sztuki ze specjalizacją w prowadzeniu zespołów 

wokalno-instrumentalnych, oligofrenopedagog. Prowadzi 

chór dziecięco-młodzieżowy. Uczy muzyki w Szkole 

Podstawowej, w Gimnazjum i w Szkole Specjalnej. Jest 

przewodniczącą Sekcji Rodziców przy Towarzystwie Pomocy 

Głuchoniewidomym. W Przedszkolu prowadzi zajęcia 

rytmiczne oraz konsultuje program dziecięcych występów. 

„Do dziecka łatwiej przemówimy śpiewem  

niż wypowiadanymi słowami.” 
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Co nam w duszy gra … 

Jedno krótkie zdanie,  a ile w nim treści i wątków do rozwinięcia ...  

Sztuki piękne… Wspólna nazwa obejmująca malarstwo, rzeźbę  

i architekturę,  łącznie z poezją, wymową oraz tańcem i muzyką. 

Sztuki piękne otaczają nas a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy.  

Po prostu są ... Budzą w nas emocje dobre i złe.  Łagodzą ponoć obyczaje, 

ale czasem działają przeciwnie niż to powszechne porzekadło.  

W dzisiejszym świecie,  muzyka stała się tłem dźwiękowym,  czy go sobie 

życzymy czy nie. Jest wszędzie … w przeciwieństwie do  malarstwa, poezji, 

rzeźby,  architektury.  Muzyka, to dźwięki otaczające nas od momentu 

narodzin w każdym miejscu naszego przebywania.  Działają na naszą 

psychikę czy chcemy czy nie.  Są czasem cudowne! Ale mogą też być 

destrukcyjne! 

W modzie obecnie jest muzykoterapia, dźwięki natury, a na ich tle jakiś 

błądzący po dźwiękach instrument tworzący melodię nie do 

zapamiętania i powtórzenia. Ma to na celu wyciszenie naszych emocji,  

aby dojść do ładu z samym sobą.  

Podobnie jak dźwięki,  rytm jest wpisany w otaczający nas świat, w nasz 

organizm. Wszystko dookoła dzieje się rytmicznie. Pracujemy i relaksujemy 

się w określonym tempie zgodnym z biciem naszego serca, które tworzy 

Felieton 

Adama Dąbrowskiego 

Definicja muzyki 

„Muzyka jest jedną ze sztuk pięknych, która działa na naszą 

psychikę za pomocą dźwięku”. 
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wewnątrz naszego ciała nieustanny puls rytmiczny, niczym perkusista 

grający na bębnach. Wolny bądź szybszy w zależności od tego co robimy.  

Dzisiaj mamy swobodny dostęp do każdego gatunku muzyki. Dzięki 

łatwemu zapisywaniu i odtwarzaniu, możemy słuchać utworów, które 

lubimy i które nam zapadły w pamięć. Mamy obecnie czas, kiedy nabycie 

umiejętności gry na instrumencie bądź śpiewania stało łatwiejsze.  

Miejscem, gdzie można nabyć podstawową wiedzę pozwalającą coś 

zaśpiewać czy też zagrać jest Internet. To darmowa szkoła muzyczna, 

choć wskazany jest dobry nauczyciel w realu. 

Podstawową rzeczą jest poznanie słownictwa związanego z muzyką 

i zapisu nutowego, który pozwala zawsze odczytać dzieło stworzone przez 

kompozytora. Tym dziełem jest piosenka oparta na kilku dźwiękach,  jak 

też symfonia, trwająca kilkadziesiąt minut. Drobnymi kroczkami uczymy się 

odczytu dźwięków i przekładnia ich na nasz darmowy instrument, czyli 

głos.  

Najprostsza piosenka „Wlazł kotek na płotek ..”  zapisana nutami to  nic 

innego jak program komputerowy. Nasz mózg-komputer, po 

rozszyfrowaniu zapisu, prezentuje melodię za pomocą głosu bądź 

instrumentu.  

O nutkach i matematyce z nimi związanej następnym razem... 

 

Adam Dąbrowski 

Magister sztuki. Wieloletni muzyk L’orchestre Symphonique 

Conservatoire National de Tunis oraz były nauczyciel 

muzyki w szkole francuskiej i arabskiej. Pracował również 

jako nauczyciel muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej  

I stopnia im. Oskara Kolberga, w Fundacji im. Karola 

Szymanowskiego oraz w Społecznym Przedszkolu 

Integracyjnym Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. 
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Świętujemy w styczniu i lutym 

  1.01 – Nowy Rok 

  4.01 – Światowy Dzień Braille’a 

  6.01 – Dzień Filatelisty 

             i Święto Trzech Króli 

18.01 – Dzień Kubusia Puchatka 

20.01 – Dzień Wiedzy o Pingwinach 

20.01 – Światowy Dzień Śniegu 

21.01 – Dzień Babci 

22.01 – Dzień Dziadka 

28.01 – Dzień Piszczałek i Fujarek 

30.01 – Dzień Rogalika 

31.01 – Dzień Zebry 

 

  2.02 – Dzień Handlowca i Dzień Niedźwiedzia 

  3.02 – Dzień Ciasta Marchewkowego 

  9.02 – Międzynarodowy Dzień Pizzy 

10.02 – Dzień Mincerza 

11.02 – Światowy Dzień Chorego 

13.02 – Światowy Dzień Radia 

14.02 – Walentynki 

16.02 – Międzynarodowy Dzień Listonoszy 

    i Doręczycieli Przesyłek  

17.02 – Dzień Kota 

21.02 – Międzynarodowy Dzień Języka  

   Ojczystego  

25.02 – Światowy Dzień Powolności 

26.02 – Dzień Dinozaura 

27.02 – Dzień Niedźwiedzia Polarnego 

 

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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Gra planszowa „Sanki”  

Celem gry jest jak najszybsze zjechanie sankami  

w dół górki. Obaj gracze rozpoczynają od pól oznaczonych sankami  

i poruszają się na zmianę. Poruszać się wolno tylko po polach własnego 

koloru w kierunku najbliższego i leżącego niżej pola. Wygrywa ten, kto 

pierwszy dotrze do ostatniego dużego prostokąta. 

 

WARIANT I (łatwiejszy) 

 

Do gry używana będzie kostka z liczbami 0 i 1. Zero 

oznacza, że sanki wbiły się w śnieg i nie jadą a 

jedynka, że przesuwają się o 1 pole. Można też 

użyć zwykłej kostki i poruszać się jedynie po 

wylosowaniu parzystej liczby. Jeśli jest to zbyt 

trudne pojęcie to ruch następuje, gdy wypadnie 

4, 5 lub oczek. 

 

WARIANT II (trudniejszy) 

 

Do gry potrzeba będzie 3 zwykłych kostek. Każdy 

z graczy dostaje swoją kostkę do zaznaczania 

prędkości a jedna jest wspólna i gracze rzucają 

nią na zmianę. Na początku na Kostkach Prędkości ustawiamy 1. Jeśli 

gracz wyrzuci w swojej kolejce więcej niż pokazuje jego Kostka Prędkości 

to może przesunąć się o 1 pole. Jeśli przesunął swój pionek to przestawia 

kostkę prędkości na 2 oczka. Jeśli nie, to kostka prędkości pokazuje 

dotychczasową liczbę. Kolejka przechodzi na drugiego gracza, który 

postępuje analogicznie. W następnej swojej kolejce gracz musi rzucić 

więcej niż pokazuje jego Kostka Prędkości. Jeśli mu się uda to przesuwa się 

o tyle pól, ile pokazuje Kostka Prędkości (a nie tyle ile wyrzucił) a po ruchu 

przestawia ją kolejna liczbę. Wejście na duży prostokąt kończy ruch i grę. 

Gra może być pomocą podczas Światowego Dnia Śniegu (20 stycznia). 

 

Ciekawostka 

„Sanki” 

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 

 

 

 

 

Autor  

Marcin  Dębiński 

http://www.debinski.edu.pl/
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Recenzja książki edukacyjnej   

„Przygody Innego. Bajki na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich” to 

publikacja naukowo-metodyczna. Ma to swoje zalety w postaci 

merytorycznego wprowadzenia prezentującego wyniki badań na temat 

postrzegania obcokrajowców przez dzieci. Z drugiej strony nie każdemu 

dobrze się czyta naukowy język takich opracowań. 

Po wprowadzeniu są wzory dwóch ankiet do przeprowadzenia przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu projektu. Jako, że wymagają 

indywidualnej rozmowy z każdym dzieckiem a także zrobienia przez nie 

pracy plastycznej na temat „Ja i cudzoziemiec” (wraz z jej omówieniem 

przez dziecko) to przestaje być dziwne, że do realizacji projektu potrzebni 

będą wolontariusze. O nich i ich wrażeniach z realizacji poprzedniej edycji 

programu mówi kolejny fragment książki. Ostatnią częścią w pierwszym 

rozdziale jest spis publikacji z podziałem na 8 dziedzin, z których może 

wynikać postrzeganie ludzi jako Innych. Dodatkowo omówiono tu parę 

praktycznych aspektów korzystania z takich lektur. Z punktu widzenia 

osoby pracującej z małymi dziećmi najciekawsze wydaje się ósme 

zestawienie, czyli bajki z różnych stron świata.  

Drugi rozdział zaczyna się od prezentacji samego programu „Przygody 

Innego”. Są też opisane czynniki 

ułatwiające realizację programu na terenie 

Podlasia a także akty prawne 

wspomagające inicjatywy na rzecz 

integracji. Następnie znajdziemy 

scenariusze przykładowych zajęć z dziećmi. 

Każdy z nich poprzedzony jest bajką lub 

historią wprowadzającą w omawiany 

temat. Niektórych w tych bajkach może 

razić potoczny język w treści wypowiedzi 

bohaterów. Choć pewnie starszym 

dzieciom łatwiej w ten sposób będzie 

utożsamić się z przygodami bohaterów. 

Opinia 

Marcina Dębińskiego 
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Porady fizjoterapeuty   

Ćwiczenia oddechowe cz. 2 

Tak jak obiecaliśmy prezentujemy Państwu drugą cześć propozycji 

ćwiczeń oddechowych. Poprzednie znajdzecie Państwo w numerze 

Specjalnym VIII. Wszystkie można wykorzystać jako tzw. „lekcję ciszy”, gdy 

grupa jest zbyt głośna lub niespokojna. Oczywiście zawsze należy 

zachować zasady bezpieczeństwa (patrz ramka na następnej stronie). 

Pozycja: Siad skrzyżny, kończyny górne w górę (nad głową) + maksymalny 

wdech nosem. 

Ruch:  

1.  Jak najdłuższy wydech przez usta + skłon tułowia w przód z dotknięciem 

dłońmi do podłogi. 

2. Wdech + ramiona wracają w górę (można trzymać w rękach np. misia 

i urządzić mu wesołe miasteczko). 

 

Pozycja: Siad skrzyżny, ramiona w górę, dłonie trzymają np. długą 

sznurówkę, wstążeczkę, długi kij + maksymalny wdech nosem. 

Ruch:  

1. Jak najdłuższy wydech przez usta + zgięcie w stawach łokciowych  

w taki sposób, aby trzymany przedmiot znalazł się za łopatkami (stawy 

łokciowe obniżają się). 

2. Wdech + ramiona w górę (dobrze, jeśli użyty przedmiot będzie twardy – 

umożliwi to lepszą korekcję postawy, ściągnięcie łopatek). 

Inne propozycje: 

 Zabawa w dmuchanie małych piłeczek z bibuły, np. rzucamy 

kolorową kostką i zdmuchujemy ten kolor bibułki, który nam wypadł 

na kostce. 

 Umieszczanie piórek na różnych przedmiotach / częściach ciała 

i zdmuchiwanie  ich np. z ramienia mamy. 

Autorka  
Olga Oraniec 
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 Leżąc tyłem, dorosły rzuca piórka nad twarzą dziecka, zadaniem 

dziecka jest dmuchnąć na piórko, aby nie dotknęło jego twarzy. 

 Zdmuchiwanie prawdziwej świeczki. 

 Dmuchanie na wiatraczek. 

 Dmuchanie baniek mydlanych. 

 Dmuchanie przez słomkę do np. szklanki z wodą – robienie bąbelków 

Płyn nie powinien być roztworem substancji chemicznej, np. wody  

z płynem do mycia naczyń, bo istnieje ryzyko napicia się jej! 

 Dmuchanie na papierowy stateczek umieszczony na wodzie, tak aby 

odpłynął. 

A w następnym numerze zostaną zaaprezentowane ćwiczenia 

usprawniające koordynację ruchową i sekwencyjność.  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 
 Zawsze wykonujemy wdech przez nos, wydech przez usta. Wydech 

powinien być 2-3 razy dłuższy niż wdech. Wdech staramy się brać w 

taki sposób, aby uwypuklił się brzuszek (natomiast ramiona nie 

powinny się unosić), przy wydechu powinien zmniejszyć swoją 

objętość. 

 Zaleca się wykonywanie kilku powtórzeń ćwiczenia oddechowego.  

 Ćwiczenia nie powinny trwać dłużej niż kilka minut. Można za to je 

powtarzać 2-3 razy w ciągu dnia. 

 Nie wolno przesadzać z ilością powtórzeń ćwiczenia! Może to 

spowodować hiperwentylację (między innymi ból oraz zawroty 

głowy, zaburzenia widzenia i przyspieszenie rytmu serca). 
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Okiem Psychologa  

Jak tworzyć zasady w przedszkolu i domu? 

Po co są zasady? 

To, co ułatwia życie nam i innym osobom w każdej społeczności to 

przestrzeganie zasad. Zasady to nic innego, jak zespół obowiązujących  

w danym środowisku norm, które wskazują, w jaki sposób powinniśmy się 

zachowywać w różnego rodzaju sytuacjach. Zasady są przedstawiane 

zazwyczaj w formie informacji, nakazu lub zakazu. W takim ujęciu zasady 

dotyczące relacji międzyludzkich nie różnią się zbytnio od zasad ruchu 

drogowego. 

Jak dzieci uczą się zasad? 

Małe dzieci uczą się zasad tak jak i wielu innych umiejętności, czyli poprzez 

obserwację i naśladowanie. Dzięki obserwowaniu swoich najbliższych 

wiedzą one, jakie zachowania są akceptowane, a jakie są niewłaściwe. 

Wskazują na to nie zawsze kontrolowane reakcje opiekunów (np. mama 

uśmiecha się, przytula versus marszczy czoło, mówi stanowczym głosem). 

Kolejną podstawową formą uczenia się życia w społeczeństwie jest 

naśladowanie zachowań ważnych osób (np. rodzice mijając sąsiadów 

mówią „dzień dobry”). Czasem jednak tego rodzaju „naturalne” sposoby 

okazują się niewystarczające. Czasem przyczyna tkwi w trudnościach 

rozwojowych dzieci (np. niektóre dzieci ze spektrum autyzmu czy  

z nadpobudliwością psychoruchową), czasem w niejednolitych 

oddziaływaniach wychowawczych (np. inne zasady ma tata, a inne 

mama). 

Jak formułować zasady? 

Mimo że czasem zasady przybierają formę zakazów, to w przypadku dzieci 

jest to mało efektywny sposób. Mówiąc dziecku czego mu nie wolno (np. 

„Nie wolno wyrywać zabawek”), nadal nie dajemy mu wskazówek, w jaki 

Autorka 
Monika Rosińska 
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sposób powinno się zachować, kiedy chce bawić się zabawką kolegi lub 

koleżanki (brata lub siostry). Dobrze sformułowane zasady są 

podpowiedzią właściwej formy zachowania (np. „Kiedy chcemy 

pobawić się zabawką kolegi lub koleżanki (brata lub siostry), pytamy  

o zgodę”). Dobrze jest kiedy zasady nie są narzucane z góry przez osobę 

dorosłą, a stanowią efekt „burzy mózgów”, negocjacji. Kiedy dzieci biorą 

aktywny udział w tworzeniu zasad, kiedy same lub ze wsparciem 

dorosłego potrafią uzasadnić, dlaczego przestrzeganie danej zasady jest 

ważne, to częściej dostosowują się do nich (np. Jeśli zapytam o zgodę, to: 

1) koleżanka lub kolega (brat lub siostra) chętniej mi pożyczą zabawkę;  

2) inne osoby też będą pytać o zgodę, gdy będą chciały się bawić moją 

zabawką). Ważne jest również, aby zasad przestrzegały wszystkie osoby, 

które je ustalają, czyli zarówno dzieci jak i dorośli (np. jeśli chcemy 

pożyczyć od dziecka flamaster czy ołówek, które ma w piórniku, 

zapytajmy je o to). „Dowodem” akceptacji ustalonych zasad jest 

własnoręczne podpisanie się pod nimi wszystkich osób, które je tworzyły 

(jeśli dziecko nie umie podpisać się swoim imieniem może zaznaczyć 

swoją zgodę narysowanym przez siebie symbolem).  

Przy formułowaniu zasad, które są związane z wypełnianiem obowiązków 

warto wprowadzić tzw. zasadę Premacka, która sprowadza się do 

następującej zależności: „najpierw obowiązek, potem przyjemność”  

(np. „Najpierw sprzątamy zabawki, potem oglądamy bajkę”). Przed jej 

Reguły tworzenia zasad: 

• krótkie 

• jasne i konkretne, ze wskazówką jak należy się zachowywać 

• formuły pozytywne – jak się zachowywać 

• jednocześnie można wprowadzać maksymalnie 3 zasady,  

       lepiej jednak pojedynczo 

• zasady powinny być modyfikowane, jeśli okażą się niewystarczające 

• obowiązują dziecko i dorosłych (nauczycieli/rodziców) 
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wprowadzeniem warto zaobserwować, które aktywności dziecko 

wykonuje chętnie, których zaś unika. Wprowadzenie zależności między 

przyjemnością, a poprzedzającym ją obowiązkiem zapobiega wielu 

trudnym zachowaniom u dzieci, czy nieprzyjemnym sytuacjom  

u dorosłych (np. konieczność wykonania zaległej pracy po odcinku 

ulubionego serialu).  

Zasady a wolność i akceptacja 

Zasady wyznaczają granice, w których się poruszamy, granice, które są 

ważne zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dzięki nim dzieci czują się 

bezpieczne (wiedzą czego oczekują od nich inni) i akceptowane. Zasady 

stanowią swego rodzaju wychowawczy drogowskaz dla rodziców 

i nauczycieli – gdzie jest wolność dziecka, miejsce na eksperymentowanie, 

popełnianie błędów, a gdzie jest uczenie reguł życia społecznego. 

Paradoksalnie więc tworzenie zasad nie ogranicza wolności czy 

akceptacji dla różnych zachowań dziecka, lecz je zwiększa. 

Literatura: 

Kołakowski A., Pisula A. (2017), Sposób na trudne dziecko. Przyjazna 

terapia behawioralna, GWP.  

David Premack (1925-2015) – amerykański psycholog poznawczy i filozof 

pozytywizm logiczny), prymatolog. Jest autorem licznych doświadczeń  

z zakresu behawioryzmu (analizował teorię wzmocnień, wykonując 

badania zmian zachowań dzieci i zwierząt doświadczalnych). Jest twórcą 

zasady, dotyczącej wzmacniania zachowań mniej prawdopodobnych 

przez bardziej prawdopodobne. 

 

Zasada Premacka: „Przyjemność przed wykonaniem zadania czyni 

zadanie karą, przyjemność po wykonaniu zadania czyni je czynnością 

zyskowną”.                                                                      (za: www.wikipedia.org) 
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Eksperymentujemy!  

Tym razem zajmijmy się różnicą między pływaniem w wodzie słodkiej  

i morskiej. W tym celu należy przygotować 5 przezroczystych pojemników 

na wodę (mogą być szklanki lub butelki PET po napojach z odciętym 

wierzchem). W pierwszym po napełnieniu do mniej więcej ¾ pojemności 

trzeba rozpuścić tyle soli, ile się da (dosypujemy sól i mieszamy, aż 

przestanie się rozpuszczać przy mieszaniu). Otrzymujemy w ten sposób 

roztwór nasycony. Jego połowę przelewamy do drugiego pojemnika.  

Z drugiego połowę roztworu przelewamy do trzeciego. Z trzeciego 

przelewamy połowę do czwartego. A z czwartego połowę wylewamy  

z powrotem do pierwszego (tam, gdzie jest najwięcej solanki). Pojemniki  

(poza pierwszym ale włącznie z pustym) uzupełniamy zwykłą wodą do 

poziomu cieczy w pierwszym pojemniku i mieszamy. Na każdym 

pojemniku zaznaczamy poziom cieczy. 

Następnie umieszczamy jajko na łyżeczce i delikatnie wkładamy do 

piątego pojemnika z wodą. Jajko tonie. Potem przekładamy do kolejnych 

pojemników. W pierwszym jajko powinno pływać na powierzchni.  

Przynajmniej w jednym z pozostałych powinno pływać pod powierzchnią. 

Drugim doświadczeniem jest położenie na 

powierzchni wody małej zabawkowej 

łódki i dosypywanie łyżeczkami 

piasku, aż do jej zatonięcia. 

Oczywiście najwięcej piasku zostanie 

zużyte przy łódce pływającej  

w pojemniku z roztworem nasyconym.  

      Przy okazji dzieci mogą zobaczyć, że poziom 

cieczy w każdym pojemniku podniósł się. Zapytane czemu zapewne 

powiedzą, że jajko zajęło miejsce wody i ta woda „uciekła do góry”.  

Warto zauważyć, że w zależności od tego ile jajka zanurzyło się w cieczy 

o tyle podniósł się jej poziom.    

Autor  

Marcin Dębiński 
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Komentarz 

Zgodnie z prawem Archimedesa ciało zanurzone w cieczy traci na wadze tyle, 

ile wyparta przez niego ciecz. Jako, że wypaarta solanka waży więcej niż 

wypatra zwykła woda to i pływające w niej przedmioty tracą na wadze więcej. 

Dlatego jajko w niej pływa a łódka może zmieścić więcej piasku przed 

zatonięciem. 

Ze względów BHP jajko należy sparzyć wrzątkiem przed zajęciami. Wkładanie 

jajka na łyżce, przy ściance pojemnika zabezpiecza przed rozchlapywaniem 

wody oraz przed stłuczeniem się jajka. 

Podstawy prawa oświatowego  

W tym miejscu przedstawiamy, krótkie omówienie najważniejszych aktów 

prawnych regulujących pracę placówek oświatowych. Tym razem to: 

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z późniejszymi 

zmianami. Określa ona: 

 kto podlega i nie podlega ustawie  

(Rozdział 1, art.1-2)  

 precyzyjnie definicje i pojęcia przez nią używanych  

Rozdział 1, art. 3) 

 zarys współpracy ze związkami zawodowymi nauczycieli  

(Rozdział 1, art. 4) 

 obowiązki nauczycieli i dyrektora  

(Rozdział 2, art. 6-7) 

 wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli oraz organy właściwe 

do ich określania  

(Rozdział 2, art. 9) 

 drogę awansu zawodowego nauczycieli  

(Rozdział 3a, art. 9a-9i) 

Autor 

Marcin Dębiński 
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 w jaki sposób są zatrudniani nauczyciele  

(Rozdział 4, art. 10-28) 

 kto określa, co jest niezbędne w pracy nauczycielowi i kto ma  

zapewnić odpowiednie warunki pracy 

(Rozdział 5, art. 29) 

 zasady wynagradzania nauczycieli oraz zasady przyznawania 

nagród i odznaczeń  

(Rozdział 5, art. 30-42c, Rozdział 6, art. 47-51) 

 uprawnienia socjalne i zasady przyznawanie urlopów  

(Rozdział 7, art. 53-70) 

 zasady finansowania szkoleń i dokształcania się zawodowego 

nauczycieli  

(Rozdział 7a, art. 70a-70a) 

 zasady przyznawania urlopu dla podratowania zdrowia  

(Rozdział 8, art. 72) 

 kiedy jest i po Dzień Edukacji Narodowej  

(Rozdział 9, art. 74) 

 zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym rodzaje kar 

(Rozdział 10, art. 75-85z) 

 zasady przyznawania świadczeń emerytalnych nauczycielom  

(Rozdział 11, art. 86-90) 

 w jaki sposób rozumieć niektóre z jej postanowień, gdy zachodzą 

szczególne przesłanki lub warunki  

(Rozdział 11a, art. 91a-91d) 

 przepisy przejściowe i końcowe  

(Rozdział 11, art. 94-102) 

Tekst ujednolicony Ustawy znajduje się pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002215 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002215
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W tym numerze wykorzystaliśmy 

Grafiki Public Domain 

Ilustracja na okładce 

Autor: nieznany (użytkownik 647980) 

źródło: www.pixabay.com 

Łódka z piaskiem 

Autor: edtribo 

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 

„Przygody Innego. Bajki na rzecz integracji dzieci cudzoziemskich” pod 

redakcją A. Młynarczuk-Sokołowskiej, K. Potaniec oraz K. Szostak-Król, 

opublikowanej w Białymstoku przez Wydawnictwo Fundację Dialog  

w 2015 roku. 

 

 

 

Odwiedź nas na www.fb.com/czasdziecinstwa 

Archiwalne numery można oglądać pod adresem: 

https://issuu.com/czasdziecinstwa 

Do zobaczenia 

WYDAWCA 

Fundacja Anny Florek 

CZAS DZIECIŃSTWA 

ul. Wolumen 3 

01-912 Warszawa 

tel. 226635521 

http://www.debinski.edu.pl/sanki-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 poradnik awansowy.  

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/

