
Dwumiesięcznik Fundacji Anny Florek 

CZAS DZIECIŃSTWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Czasopismo bezpłatne 

 



   

   Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA      2 | S t r o n a        

   
 

W tym numerze 

Słowem wstępu  ........................................................................................    3  

Wspomnienia o instytucjach - rówieśnikach naszego Przedszkola.   

Co nam w duszy gra  ...............................................................................    3  

Felieton Adama Dąbrowskiego na temat wszechobecnych dźwięków. 

Styczniowe wspomnienia  ......................................................................    6  

Marcin Dębiński wspomina uroczystość Dnia Babci i Dziadka.   

Archiwum scenariuszy  ......................................................................    7  

Przebieg dnia w trakcie realizacji tematu „Kosmos”. 

Gra planszowa „Awaryjne lądowanie” .............................................  14  

Gra na Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki 

Kalendarz  ...................................................................................................  17  

Typowe i nietypowe okazje do świętowania w marcu i kwietniu. 

Recenzja książki edukacyjnej  .........................................................  18  

Opinia Marcina Dębińskiego o „Dziecinnie Prostej Matematyce”. 

Kącik logopedyczny  .........................................................................  19  

Agata Lange doradza, gdy problemem jest ankyloglosja. 

Porady fizjoterapeuty  .............................................................................  20 

Olga Oraniec opisuje zajęcia wspierające koordynację ruchową 

i sekwencyjność.  

Kącik behawioralny  ................................................................................  21 

Tym razem Katarzyna Hamerlak tłumaczy w jaki sposób konstruować 

kontrakty behawioralne i jak pomagają one w pracy z dziećmi. 

Podstawy prawa oświatowego  ...........................................................  25 

Omówienie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

12 lutego 2019 r.  w sprawie doradztwa zawodowego. 

file:///E:/dropbox/Sanki%23_Gra_planszowa_


   

   Miesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA      3 | S t r o n a        

   
 

Słowem wstępu  

30 lat minęło … nie tylko Społecznemu Przedszkolu Integracyjnemu 

Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA. W zakamarkach Internetu można znaleźć 

informacje, że naszymi rówieśnikami są: 

 Muzeum Niepodległości w Warszawie, 

 Drawieński Park Narodowy, 

 Poleski Park Narodowy. 

Choć naszym celem nie jest prezentacja historycznych eksponatów to  

w naszym przedszkolu pielęgnujemy wiele polskich tradycji i nie 

zapominamy o przekazywaniu dzieciom historii naszej ojczyzny. A do 

Muzeum Niepodległości nasza zerówka wybierze się jak tylko zakończą się 

tam prace remontowe.  

Choć bezpośrednio nie chronimy cennych okazów przyrodniczych, to 

jednak niczym parki narodowe uczymy dzieci szanowania natury, 

cieszenia się nią i korzystania z jej zasobów w sposób nie szkodzący jej  

i nam samym. I tak jak parki narodowe dbamy o to, co uważamy za 

najcenniejsze w Polsce. Dla nas są to dzieci - przyszłość naszego kraju. 

Wszystkim naszym rówieśnikom życzymy wielu kolejnych udanych 

trzydziestoleci. 

Co nam w duszy gra … 

Wszechobecne dźwięki i matematyka. 

Matematyka jest wszędzie, otacza nas i wypełnia cyferkami całe nasze 

życie. Matematyka opisuje wszystko, co widzimy, robimy lub planujemy na 

przyszłość. Matematyka jest abstrakcją, kiedy siedzimy w wygodnym 

fotelu i operujemy cyframi w naszej głowie i nie myślimy o żadnej 

konkretnej rzeczy.  

Autor 

Marcin Dębiński 

Felieton 
Adama Dąbrowskiego 
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2+2=4 , 2x4=8, 8-3=5, 5-3=2. Tylko cyfry … 

Abstrakcja zamienia się w konkret w momencie, kiedy powyższe operacje 

matematyczne odniesiemy np. do ołówków, bananów, butelek, bądź 

pieniędzy… 

Cyfra 2 jest abstrakcją samą w sobie, ale kiedy mówię: „dwa dni”, nie jest 

to abstrakcja. Dzień jest konkretną miarą czasu, którą możemy sobie 

przypomnieć i która nastąpi. Podobnie daty historyczne są konkretem. 

Zapis w książce jest konkretem, bo mogę go zawsze wziąć do ręki 

i odczytać. Dwa czy trzy palce u ręki to konkret. Miary czasu, wagi, 

objętości, odległości są konkretami, które możemy wyobrazić sobie 

w umyśle.  

Sztuki piękne dla twórców są abstrakcją, którą przetwarzają na konkretne 

dzieło istniejące obok nas w postaci obrazu, rzeźby, budowli itp. Artysta 

swoje dzieło musi sobie wyobrazić i zrealizować a my zawsze możemy to 

obejrzeć w miejscu jego wystawienia. Nauka (psychologia) podaje, że 

myślenie abstrakcyjne u dzieci najwcześniej pojawia się w wieku dziesięciu 

lat a najpóźniej około lat dziewiętnastu.  

A teraz o muzyce…  Muzyka jest abstrakcją opisaną dźwiękami, które 

natychmiast po pojawieniu się znikają, bo są zastępowane przez kolejne 

tworzące miłe bądź niemiłe doznania u słuchacza. Matematyka używana 

w muzyce jest specyficzna - pomaga twórcy i wykonawcy porozumieć się 

na tyle, aby wykonawca odczytał intencje kompozytora i wykreował 

dzieło tak, by podobało się słuchaczowi.   

Słowo „dwa” i cyfra „2” w muzyce nie są tożsame. Słowo opisuje jakiś 

konkret ogólnie, dwa takty, dwie piosenki, dwa koncerty, dwa instrumenty 

itp. Cyfry użyte w zapisie nutowym dla twórcy i wykonawcy są 

imperatywem.  

Fraza, dwie nuty,  jest wieloznaczna, budzi szereg pytań: Jakie nuty? Jaki 

instrument? 
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Dwa dźwięki zmuszają też do pytań: Jakie? Gdzie? Kiedy? Dlaczego?  

Cyfra „2” w muzyce ma  inne znaczenie, podobnie jak pozostałe cyferki 

od „1 do 64”. Cyfry w muzyce wyjaśniają niemal wszystko, bo wszystko 

można policzyć. 2/4 oznacza np. metrum, czyli miarę - podobnie jak miary: 

wagi (½ kilograma), pojemności (¼ litra), długości (¼ metra),  czasu  

(½ sekundy lub ½ minuty).   

Kompozytor z „niczego” tworzy dzieło-konkret, który zapisuje w nutach. 

Nuty dla wykonawcy są też konkretem, który odczytuje zgodnie z intencją 

kompozytora i wykonuje na instrumencie zgodnie z wizją, którą ma  

w głowie po odczytaniu zapisu. Wykonawca odczytuje wiernie wszystkie 

cyfrowe zależności następujących po sobie dźwięków, ale ma prawo do 

przedstawienia obrazu muzycznego zgodnie z własną interpretacją.  

Dlatego mamy obecnie różne wykonania tego samego utworu utrwalone 

na różnych nośnikach dźwięku. Wykonawcy chętnie sięgają po stare 

teksty nutowe, aby nadać im inny obraz dźwiękowy zgodny 

z możliwościami technicznymi obecnych czasów. Od kompozytora  

i wykonawcy wymagamy tej samej wiedzy o muzyce. 

Następnym razem o zapisie nutowym …  

PS Zainteresowanym polecam wyszukiwarkę internetową i frazę: „Artes 

Liberales  -  Sztuki Wyzwolone”. 

 

 

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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Styczniowe wspomnienia  

W styczniu we wszystkich przedszkolach w Polsce przychodzi moment,  

w którym piskliwe głosy dzieci mieszają się z niskimi głosami dziadków 

i szmerem korali babć. Wszystko to tworzy radosny gwar. Nie inaczej było 

w tym roku w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym. Dzieci cieszyły się  

z obecności gości. Ci zaś nie kryli łez wzruszenia podczas występów oraz 

gdy dostawali ręcznie zrobione 

przez dzieci prezenty. Seniorzy 

mogli też pobawić się z dziećmi  

i porozmawiać z nauczycielami o 

swoich wnuczętach. Przedszkolaki 

zaś z ochotą pokazywały im 

miejsca swoich zabaw. 

Dzień Babci i Dziadka jest 

świętowany w naszym przedszkolu 

w najbliższy piątek po kalendarzowych terminach tych świąt. Daje to 

realnie około trzech tygodni na przygotowanie dzieci do nowych 

występów (po grudniowym przedstawieniu wigilijnym). Przedszkolaki nie są 

zawodowymi aktorami i potrzebują trochę czasu na odpoczynek (po 

poprzednich próbach), który doda radości i świeżości ich kolejnym 

występom. Samo spotkanie z dziadkami poprzedzone było realizowanymi 

w każdej grupie zajęciami tematycznymi. Na zdjęciu można zobaczyć 

plakat z zapytajkami dzieci z jednej z grup przedszkolnych. 
 

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 

Autor  
Marcin Dębiński 
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Archiwum scenariuszy  

Przebieg dnia w zerówce w trakcie 

tematu „Rakiety” realizowanego 

Metodą Pytań Dzieci. 

Autor: Marcin Dębiński 

Dostosowania: Greta Dębińska-Żołyniak 

Temat kompleksowy:  

„Kosmos” 

Temat dnia: „Rakiety” 

Pytania dzieci: 

Dlaczego rakiety kosmiczne mają silniki 

rakietowe oraz napędy rakietowe? (Antek) 

Etap realizacji tematu:  

Szukanie odpowiedzi do tematu. 

Cele ogólne:  

 Zapoznanie ze współczesną techniką 

 Doskonalenie motoryki małej 

 Rozwijanie myślenia przyczynowo-

skutkowego 

 Utrwalanie umiejętności wykonywania 

poleceń kierowanych do grupy 

 Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania 

Realizowane treści programowe: 

 Dziecko inicjuje zabawy konstrukcyjne, 

majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, 

materiały użytkowe, w tym materiał 

naturalny. (I.6) 

 

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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 Dziecko rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić 

sobie z ich przeżywaniem. (II.1) 

 Dziecko wyraża się za pomocą: tańca, intencjonalnego ruchu, 

gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, 

mimicznych, konstrukcji i modeli. (IV.1) 

 Dziecko wyraża się za pomocą języka mówionego, posługuje się 

językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych 

mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie. (IV.2) 

 Dziecko rozpoznaje litery. (IV.4) 

 Dziecko odpowiada na pytania. (IV.5) 

 Dziecko wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie 

czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie 

słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom. (IV.6) 

 Dziecko wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych 

i zabawy. (IV.11) 

 Dziecko podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy 

i niekonwencjonalny. (preorientacja II.4) 

 Dziecko opowiada, kim chciałoby zostać. (preorientacja IV.1) 

Przestrzenie aktywności: 

Zmysłów – oglądanie filmu, oglądanie zdjęć planet, słuchanie wiersza 

Języka – rozmowy o eksperymentach, odpowiadanie na pytania 

Wiedzy – poszerzanie wiedzy na temat podboju kosmosu, poszerzanie 

wiedzy na temat działania silnika rakietowego 

Działania – tworzenie modeli rakiet 

Pomoce: drukowane sylaby, obrazki planet, aluminiowa puszka, saletra 

spożywcza, cukier, zapałki, suszarka do włosów, piłeczka 

pingpongowa, samochód, balony, brystol, klej, rolki po papierze 

toaletowym, tablet, film o starcie rakiety, wiersz Barbary Lewandowskiej 

„Rakieta”, bajka „Piotr i spadające gwiazdy” (Akademia Przedszkolaka 

nr 35, ISBN 83-88651-43-9). 
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Przebieg dnia 
Dostosowania i uwagi dla dziecka z autyzmem (X.). Na czerwono dostosowania 

naniesione przez terapeutę behawioralnego pracującego z dzieckiem. 

Propozycja poranna :  

1. Układanie i odczytywanie nazw planet ułożonych z wylosowanych sylab. 

X. siedzi blisko nauczyciela Stosowanie pochwały konkretnego zachowania wobec 

X. za wykonywane polecenia kierowane do całej grupy 

Sylaby są dwuliterowe. Ilość sylab do przeczytania a także długość łączonych 

wyrazów zależna jest od poziomu umiejętności czytania danego dziecka. 

   Propozycja przedpołudniowa:  

2. Powitanie podniesienie i zgięcie prawej ręki w łokciu oraz powiedzenie 

„Hello”. 

3. Eksperyment 1 

Dzieci siadają tak, aby widzieć przez okno balkonowe położoną na 

tarasie aluminiową puszkę. Po upewnieniu się, że wszystkie dzieci widzą  

i siedzą nauczyciel prowadzący wychodzi na taras i przeprowadza 

eksperyment ze spalaniem. 

Eksperyment musi być przeprowadzany na zewnątrz, gdyż w jego trakcie wytwarza 

się dużo dymu. Do spalenia należy przygotować nie więcej niż łyżeczkę mieszanki. 

W czasie eksperymentu grupą opiekuje się drugi nauczyciel oraz terapeuta 

wspomagający. Przed eksperymentem można dać dzieciom zbadać 

organoleptycznie cukier. 

Puszka musi być wcześniej przygotowana w tym miejscu. Położona do góry dnem. 

Mieszanką do spalania jest saletra potasowa + cukier w stosunku 1:1. Zapalenie 

polega na przyłożeniu rozpalającej się zapałki w mieszankę (nie czekamy przed 

przyłożeniem, aż zapałka się rozpali). Podobnie jak w silniku rakietowym w tym 

eksperymencie wydziela się dużo gazów. 

4. Podział dzieci na 2 drużyny. 

Podziału dokonuje wychowawca uwzględniając charakterystykę grupy. 
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Drużyna 1 

5. Odczytanie wiersza „Rakieta” Barbary Lewandowskiej. 

6. Tworzenie makiety rakiety z rolek papierowych. Dzieci przecinają 

przygotowane wcześniej kwadraty po przekątnej otrzymując 2 trójkąty. 

Następnie nacinają nożyczkami rolkę papieru w dwóch przeciwległych 

miejscach na górze i dole rolki (2 cięcia po każdej stronie). W miejsca te 

wkładane są trójkąty. Jeśli za bardzo wystają należy odpowiednio 

przyciąć. Następnie rakiety są malowane przez dzieci. 

Nauczyciel wspomagający stoi za X. udzielając w razie potrzeby podpowiedzi 

manualnych celem poprawnego wykonywania i śledzenia kolejnych kroków 

podczas tworzenia rakiety. 

Drużyna 2 

7. Eksperyment 2 

Włączamy suszarkę do włosów i jej wylot kierujemy ku górze. Nad 

wylotem umieszczamy piłeczkę pingpongową. Pokazujemy dzieciom, że 

piłeczka lata. Dzieci kolejno trzymają suszarkę i same też sterują lotem 

piłeczki. W drugiej próbie zamiast piłeczki używamy zwiniętej kulki 

papierowej. 

Przy przechodzeniu kolejki eksperymentu na następne dziecko warto robić to przy 

włączonej suszarce. Takie przekazanie doskonali umiejętność współpracy między 

dziećmi.  

8. Omówienie z dziećmi wyniku eksperymentu. 

Można zwrócić uwagę, że im mniej dokładnie zwinięta kulka, tym łatwiej 

zauważyć trudności w utrzymaniu jej w locie. Suszarkę można przechylić, aby 

kulka leciała na bok. Z doświadczenia dzieci powinny zapamiętać, że pęd 

gazów może unosić obiekty oraz że kształt pojazdu wpływa na jego zdolność 

latania i manewrowania. 

Zastosowanie pytania kontrolnego wobec X. celem potwierdzenia uważnego 

analizowania eksperymentu. 
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9. Eksperyment 3  

Kładziemy suszarkę na zabawkowy samochód i włączamy. Przed 

włączeniem odliczamy po polsku lub po angielsku (na zmianę przy 

kolejnych próbach). 
 

Suszarkę należy przymocować do samochodu tak, aby nie spadła. Jeśli suszarka 

ma wystarczającą moc to pojazd zacznie się poruszać. Eksperyment najlepiej 

zrobić bezpośrednio na podłodze (dywan go utrudnia). 

10. Omówienie z dziećmi wyniku eksperymentu. 

Zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona tak jak suszarka działa na powietrze 

(wyrzuca je za siebie)tak i to powietrze działa na suszarkę (i przyczepiony do niej 

samochód). To jest zasada działania silnika odrzutowego. Na koniec nauczyciel 

zadaje na koniec pytanie: Czy rakiety lecące w kosmos mają własne silniki czy też 

na ziemi włączane są ogromne dmuchawy jak w naszych eksperymentach? Po 

czym na ekranie komputera odtwarza film pokazujący start rakiety. 

Zastosowanie pytania kontrolnego wobec X. celem potwierdzenia uważnego 

analizowania eksperymentu. 

11. Eksperyment 4 

Nauczyciel daje do rozpoznania organoleptycznego kwasek cytrynowy. 

Następnie wsypuje go do butelki. Potem do butelki dosypuje sody 

oczyszczonej. Zakłada balon na jej wylot i pyta dzieci, czy widać jakąś 

reakcję. Następnie dolewa wody do butelki i ponownie zakłada balon. 

Po napompowaniu balonu nauczyciel może go puścić, co będzie dobrym 

wstępem do eksperymentu 5. 

12. Eksperyment 5 

Dajemy dzieciom balony i prosimy o ich napompowanie. Następnie 

dzieci puszczają je i obserwują ich lot.  

 

Jeśli balony ciężko się pompuje to drużyna eksperymentuje z jednym balonem 

pompowanym przez nauczyciela. Jeśli dostępne jest kilka pompek do balonów  

to dzieci mające trudności mogą się nimi wymieniać. Przed puszczeniem balonu 

dzieci odliczają „three, two, one, start” X. może dostać pompkę do dmuchania. 
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13. Podsumowanie eksperymentów 4 i 5 

Udzielona zostaje odpowiedź na pytanie. Dzieci zaś dowiadują się, że silniki działają 

w wyniku reakcji chemicznych. Wylatujące powietrze napędza rakiety i inne 

pojazdy latające.   

Propozycja podwórkowa:  

14. Ćwiczenia wzroku 

Zwrócenie uwagi by X. również brał udział w ćwiczeniach. Udzielenie pochwały 

konkretnego zachowania za uczestnictwo w ćwiczeniach. 

Wypatrywanie i liczenie elementów odległych o co najmniej 40 m. Np. kominów na 

dachach, okien na ostatnim piętrze wieżowca. 

15. Rakietowy wyścig 

Ustawiamy dzieci  trójkami. Drugie i trzecie dziecko trzyma ręce na ramionach 

poprzednika. Dzieci biegną do mety. Jeśli rakieta się rozerwie po drodze to wraca 

na start. 

Przypomnienie X. (na boku) by pamiętał, by rękę trzymać tylko na ramieniu 

rówieśnika. 

  Propozycja popołudniowa:  

16.  Wysłuchanie bajki „Piotruś i spadające gwiazdy” 

Po przeczytaniu każdej strony nauczyciel zadaje pytanie kontrolne (umieszczona 

na dole strony gazetki). Na koniec dzieci na różny sposób pokazują na palcach, ile 

było gwiazd (2+5 i 3+4). 

Podsumowanie dnia 

Zaznaczenie pytań, na które znaleziono odpowiedzi. Przypomnienie 

odpowiedzi na te pytania. 

X. ma dodatkowe pytania związane z treściami i eksperymentami prezentowanymi 

w ciągu dnia. Mają one na celu upewnienie się, ile chłopiec zapamiętał z tych 

zajęć. 
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Uwagi po realizacji zajęć 

Po przeprowadzeniu zajęć pan Marcin oraz nauczyciel obserwujący 

zajęcia mieli następujące wnioski: 

1. Ze względu na obecność tylko trojga dzieci na zajęciach nie 

dokonano podziału na grupy. Zrealizowano część eksperymentalną  

a potem plastyczną. 

2. Ze względu na duże zainteresowanie pierwszym doświadczeniem 

powtórzono je 2 razy. 

3. Doświadczenie z balonami również przedłużono. Dzieci czerpały wiele 

radości z niekontrolowanego lotu balonów.   

4. Oglądanie filmu przesunięto na koniec wszystkich doświadczeń, gdyż 

dzieci były bardzo zainteresowane przygotowanymi pomocami. 

5. Dwoje dzieci zgłosiło się do zbadania cukru i kwasku cytrynowego. 

Trzeci chłopiec zmienił decyzję dopiero po obserwacji reakcji na smak 

próbki jego kolegów. 

6. W trakcie zajęć zapytano dzieci, czy któreś chciałoby w przyszłości 

zostać: 

 konstruktorem rakiet (nikt)  

 naukowcem dającym paliwa dla rakiet (1 chłopiec odpowiedział 

tak, ale jeśli mu się nie uda, to będzie wymyślał okulary) 

 pilotem rakiet (nikt) 

7. Dostosowania dla X. były wystarczające. Planując zajęcia 

wiedzieliśmy, że to jeden z ulubionych tematów dziecka  

i spodziewaliśmy się dużej koncentracji uwagi, podążenia za 

prezentowanymi treściami i współdziałania przy wykonywaniu 

eksperymentów. 

Wszystkie pytania dzieci związane z tematem można zobaczyć TUTAJ.  

http://www.czasdziecinstwa.com.pl/wp-content/uploads/2020/02/kosmos-gr0.jpg
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Gra planszowa „Awaryjne lądowanie”  

Awaryjne lądowanie to gra planszowa dla kilku 

osób. Podczas lotu nastąpiła awaria i wszyscy muszą uciekać z zepsutego 

statku kosmicznego. Na szczęście w pobliżu jest planeta, na której można 

lądować. Gorzej, że kapsuły ratunkowe nie są do końca sprawne i nie 

zawsze działają jak powinny. Ważne jest jednak, 

aby wszyscy dotarli szczęśliwie na powierzchnię 

pobliskiej planety. 

Na początku gracze rzucają kostką, aby ustalić 

kolejność ruchu. Kto wyrzuci najwięcej porusza się 

jako pierwszy. Potem następni w kolejności 

zmniejszających się wyników. W przypadku remisu 

decyduje dodatkowy rzut kostką. 

W swojej kolejce gracz rzuca kostką i odczytuje co 

się stało:  

 1, 2, 3 – silnik działa dobrze. O tyle pól w kierunku 

planety należy przesunąć pionek. 

4 – jeden z silników nie działa. Gracz 

porusza się tylko o 1 pole. 

5 – silniki nie działają. Gracz nie porusza się. 

6 – sterowanie silnikami źle działa. Gracz 

cofa się o 1 pole. 

W grze nie ma wygranych, bo wszyscy muszą się 

uratować. Jednak osoba, która pierwsza dotrze 

na planetę będzie cieszyła się większym 

szacunkiem pozostałych. Wszyscy kolejni gracze docierający do planety 

muszą jej pogratulować. Gra kończy się, gdy wszyscy grający wylądują na 

planecie.  

Gra może być pomocą 12 kwietnia, czyli w Międzynarodowy Dzień 

Lotnictwa i Kosmonautyki.  

 

Ciekawostka 

„Awaryjne 

lądowanie” 

jest grą  

udostępnioną 

za darmo  

w ramach  

projektu 

edukacyjnego 

„Basiowe Gry 

Planszowe”. 

Projekt tworzą  

w wolnym czasie 

Karolina oraz Marcin 

Dębińscy 

 i jest on dostępny 

pod adresem: 

www.debinski.edu.pl 

Aktualnie są tam 

dostępne  

za darmo 222 

gry planszowe. 

 

 

 

http://www.debinski.edu.pl/
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Świętujemy w marcu i kwietniu 

  2.03 – Dzień Staroci 

  3.03 – Międzynarodowy Dzień Pisarzy  

   i Światowy Dzień Dzikiej Przyrody 

  5.03 – Dzień Dentysty 

12.03 – Dzień Matematyki 

15.03 – Dzień Piekarzy i Cukierników 

16.03 – Dzień Pandy 

19.03 – Dzień Stolarza 

20.03 – Dzień Wróbla 

21.03 – Początek Kalendarzowej Wiosny 

   oraz Światowy Dzień Lasu 

22.03 – Dzień Wody i Dzień Ochrony Bałtyku 

23.03 – Dzień Windy 

25.03 – Międzynarodowy Dzień Gofra 

26.03 – Międzynarodowy Dzień Szpinaku 

27.03 – Międzynarodowy Dzień Teatru 

30.03 – Światowy Dzień Muffinka 

  1.04 – Międzynarodowy Dzień Ptaków 

  2.04 – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

  3.04 – Dzień Tęczy 

  6.04 – Światowy Dzień Sportu 

  7.04 –  Dzień Bobrów 

  9.04 – Światowy Dzień Gołębia 

11.04 – Dzień Radia 

12.04 – Dzień Czekolady 

15.04 – Światowy Dzień Sztuki 

18.04 – Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

19.04 – Dzień Czosnku 

19.04 – Dzień Rowerowy 

21.04 – Światowy Dzień Cyrku 

22.04 – Dzień Ziemi 

23.04 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

25.04 – Światowy Dzień Pingwina 

27.04 – Dzień Florysty 

30.04 – Ogólnopolski Dzień Koni 

 

Pomysł 

Nietypowe święto 

może stanowić 

inspirację do wyboru 

tematu 

tygodniowego. 

Święto może być 

też przerywnikiem  

i okazją, aby 

wszystkie dzieci 

 i grupy  

w placówce mogły 

zrobić to samo lub 

przynajmniej skupić 

się wokół jednego 

tematu. 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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Recenzja książki edukacyjnej   

„Dziecinnie prosta matematyka” to książka, która trafiła w moje ręce 

dzięki emailowi z fundacji mBanku. I nie trzeba być klientem tego banku, 

aby ją trzymać. Wystarczy podać imię, nazwisko i email. 

Książkę polecam rodzicom i innym osobom, które  zainteresowane są 

edukacją matematyczną dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. To  

z resztą sugeruje nam podtytuł „Otwieramy przed dziećmi drzwi do 

matematycznego świata…”. Dwie spośród autorek są nauczycielkami  

w szkole podstawowej a trzecia psychologiem. To znajduje też odbicie  

w strukturze książki. Podzielona jest ona na rozdziały odpowiadające 

kolejnym etapom rozwoju myślenia matematycznego. Zatem można tu 

spotkać pomysły prezentujące zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku 0-3 

lata, dla trzylatków, dla czterolatków, dla pięcio- i sześciolatków oraz tuż 

przed przekroczeniem progu szkoły. Każdy z rozdziałów zaczyna się krótkim 

wstępem psychologicznym opisujacym możliwości dzieci w tym wieku. 

Potem autorki podają konkretne przykłady w kilku obszarach matematyki. 

W sumie we wszystkich przedziałach wiekowych mamy przykłady  

w zakresie rozwoju liczenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, rytmów, 

orientacji w przestrzeni i geometrii. 

Oczywiście dla dzieci starszych pojawiają 

się też propozycje dotyczące klasyfikacji, 

rachowania (od 3-latków) i miary (5,6-

latki). Ostatnia część wyraźnie jest już 

nakierowana na zbliżające się przejście do 

szkoły podstawowej. Osobiście najbardziej 

byłem zainteresowany suplementem, w 

którym przedstawiono pomysły na 

konstruowanie gier planszowych oraz 

podkreślono jak ważne jest ich używanie. 

Pozycja jest napisana przystępnym 

jezykiem i każdy (a nie tylko nauczyciel) może po nią sięgnąć. 

Książkę można zamówić za darmo do 31.03.2020 pod tym adresem. 

Opinia 

Marcina Dębińskiego 

http://www.mbank.pl/lp2/2020/m1/wizerunek/mfundacja/ksiazka2020nkl/
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Kącik logopedyczny   

Wędzidełko podjęzykowe to miękki twór włóknisty, pokryty błoną śluzową. 

Znajduje się pod językiem i łączy język z dnem jamy ustnej. Prawidłowo 

zbudowane wędzidełko pozwala na swobodne ruchy języka, stabilizuje je 

i charakteryzuje się elastycznością. Niestety często zdarza się tak, że 

wędzidełko podjęzykowe jest skrócone. Niesie to ze sobą wiele 

konsekwencji. Pierwszym niepokojącym sygnałem ankyloglosji, czyli 

właśnie skróconego wędzidełka podjęzykowego są problemy  

z pobieraniem pokarmu. Niemowlak ma trudności ze ssaniem. Objawy 

tego stanu rzeczy mogą objawiać się również w późniejszych okresach 

życia. U dziecka kształtować się będzie nieprawidłowy wzorzec połykania 

i żucia, co w konsekwencji prowadzi do wad zgryzu, nieprawidłowej 

artykulacji oraz chorób przyzębia. Osoba ze skróconym wędzidełkiem 

podjęzykowym będzie miała problemy z artykulacją głosek 

wymagających podniesienia języka do wałka dziąsłowego lub górnych 

zębów, np. sz, ż, cz, dż, l, r, t, d, n.  

Decyzja o podcięciu (frenotomii) 

wędzidełka podjęzykowego 

należy zarówno do logopedy, jak 

i laryngologa. Rodzic może 

próbować ocenić, czy dziecko 

podnosi język za górne zęby, do 

nosa, jak wygląda pobieranie 

pokarmu, jednakże tylko ci 

specjaliści są w stanie dokładnie 

zbadać poziom skrócenia 

wędzidełka. Frenotomia nie jest równoznaczna z oswobodzeniem języka. 

Przed oraz po zabiegu należy wykonywać ćwiczenia lub/i masaż języka, 

które zalecone zostaną przez logopedę. Decydując się na frenotomię  

w jak najwcześniejszym wieku, stwarzamy dziecku warunki do budowania 

prawidłowych funkcji pokarmowych i artykulacyjnych.  

Autorka 

Agata Lange 
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Porady fizjoterapeuty   

Koordynacja ruchowa i sekwencyjność 

Koordynacja ruchowa jest zagadnieniem niezwykle obszernym. Obejmuje 

między innymi: zwinność, zręczność, szybkość, harmonię, przewidywanie 

i dokładność. Dzięki temu możliwe jest wykonanie złożonego ruchu. 

Natomiast sekwencyjność pozwala na wykonywanie czynności  

w uporządkowany sposób. Oto propozycje kilku ćwiczeń mających na 

celu poprawę wymienionych aspektów ruchu: 

• Łapanie do kubeczka piłeczki wyrzuconej przez inną osobę. 

• Rzuty piłki umieszczonej w kubeczku do celu, np. do koła. 

• Rzuty do celu, np. w tarczę, kręgiel, do kosza; rzuty do ruchomego celu. 

• Rzuty do celu w czasie skakania. 

• Kręcenie hula hop na brzuchu, ręce lub nodze. 

• Przenoszenie przedmiotów na talerzyku. 

• Łapanie baniek mydlanych w siatkę. 

• Strzelanie do bramki przy pomocy np. kija hokejowego. 

• Leżąc na plecach, jazda na rowerze. 

• Rysowanie w powietrzu wyprostowaną ręką wybranych kształtów    

  (rysowanie jedną, dwiema rękami). 

• Stojąc, podrzucenie – klaśnięcie – złapanie woreczka / piłeczki. 

• Skoki przez skakankę. 

• Skoki z piłką pomiędzy nogami. 

• Pajacyki. 

• Chód kraba. 

A w następnym numerze opiszę propriocepcję.  

Autorka  
Olga Oraniec 
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Kącik behawioralny  

Kontrakt behawioralny wsparciem pracy 

nauczyciela w grupie przedszkolnej 

Nauczyciele, badacze oraz rodzice obserwują zwiększającą się liczbę 

trudności z zachowaniem u dzieci w wieku przedszkolnym i aż 72% 

nauczycieli mówi, że czuje się niewystarczająco przygotowana, aby 

poradzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. Zachowania zakłócające 

wymieniane przez nauczycieli w grupie to między innymi:  

 Odmowa wykonania zadania lub polecenia w kontakcie 

indywidualnym lub na zajęciach grupowych, 

 Agresja w kierunku rówieśników, 

 Konstruowanie prowokacyjnych wypowiedzi, bieganie po sali, 

potrącanie innych, brak reakcji na polecenia nauczyciela. 

Zachowania trudne bardzo często pojawiają się w sytuacjach, które 

mogą być mało kontrolowane przez nauczyciela np. ustawianie się  

w pary, przejścia z sal, ubieranie się w szatni, czekanie w kolejce do 

łazienki, podczas siadania na dywanie. Przynoszenie, odnoszenie rzeczy 

podczas zajęć dydaktycznych. Indywidualne oddziaływania wobec 

dzieci są poprzedzone obserwacją oraz pomiarem częstotliwości 

występowania wybranego niepożądanego zachowania. 

Kontrakt behawioralny to umowa, najczęściej w formie pisanej, pomiędzy 

dwiema stronami. Jedna ze stron (nauczyciel, terapeuta) zobowiązuje się 

do realizacji nagrody jeśli druga strona (dziecko) wykona określoną ilość 

pracy lub pracę w określonym czasie lub będzie przestrzegało określonej 

zasady / zasad. 

 

Autorka 
Katarzyna Hamerlak 
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Jak opracować kontrakt behawioralny? 

Krok 1: Określamy oczekiwane zachowania 

Należy unikać niejasnych definicji tj: 

 „Na zajęciach jestem grzeczny”, 

 „Kiedy czekam mam spokojne ręce” 

Konkretne oczekiwania np.: 

 „Gdy ktoś mnie woła podchodzę do tej osoby”,  

 „Podczas zajęć słucham, patrzę na nauczyciela i odpowiadam na 

pytania”,  

 „Kiedy czekam w kolejce do łazienki mam spokojne ręce” 

Krok 2: Wybieramy nagrody 

• Im więcej potencjalnych nagród tym większa motywacja 

• Poproś ucznia o pomoc w ustaleniu nagród, które chciałby zdobyć 

• Pomyśl o premii bonusowej  

Krok 3: Określamy, co uczeń musi zrobić: 

Opisujemy dokładnie zachowanie oraz wyznaczamy limity czasowe w 

których będzie obowiązywał kontrakt 

Krok 4: Przypominamy o nagrodzie (opcjonalnie) 

Użycie, bonusa, aby zachęcić ucznia do spełnienia kryterium w kroku 3 

np. „Jeśli … (np. będziesz słuchał, patrzył na nauczyciela i odpowiadał na 

pytania podczas zajęć) to otrzymasz …(konkretna nagroda)” 

Krok 5: Wyjaśniamy umowę swojemu uczniowi: 

Należy używać języka dostosowanego do poziomu funkcjonowania 

dziecka oraz w razie potrzeby można użyć podpowiedzi wizualnych 
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Krok 6: Wprowadzamy umowę: 

Ważnym elementem podczas wprowadzania umowy jest podpisanie jej 

przez wszystkie zainteresowane strony: rodzica, dziecka, nauczyciela.  

W najbliższym dniach należy przypominać o umowie w kolejnych dniach  

Praktyka 

W praktyce kontrakt 

powinien być mobliny  

i „chodzić” za dzieckiem. 

Przydatne będzie wtedy 

zafoliowanie kontraktu oraz 

trzymanie go oraz 

wszystkich niezbędnych 

akcesoriów: żetonów, 

timera. Gdy przewidujemy 

zmiany osób zajmujących 

się dzieckiem (planowa 

wymiana nauczycieli w 

ciągu dnia lub zastępstwa 

wywołane siłami wyższymi 

lub choćby chorobą) to 

warto trzymać wraz  

z kontraktem zasady 

oddziaływania, według 

których każda osoba 

zajmująca się dzieckiem 

będzie wiedziała co i jak 

oceniamy. 

W przypadku kontraktów stacjonarnych, które przypisane są do miejsca 

powinny się one zajdować w miejscu dostępnym dla dziecka, ale nie 

rzucającym się w oczy. Wszystkie akcesoria wspomagające mogą być 

przechowywane w innym, umówionym miejscu. Ważne, aby było ono 
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znane (lub łatwe do przewidzenia) dla innych osób zajmujących się 

dzieckiem. 

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE 

PODSUMOWANIE: 

Kontrakty behawioralne oparte są na systemie pozytywnego 

wzmacniania.  Pomagają nauczycielom dostrzegać, kiedy zachowanie 

pożądane powinno zostać nagrodzone. Kontrakty to także dobra 

metoda na zaangażowanie znaczących osób w program dziecka. Mogą 

być używane do nauczania niezależności i samokontroli. Jest to prosta 

technika behawioralna, która po krótkim omówieniu może być stosowana 

przez nauczycieli wychowania przedszkolnego. 
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Podstawy prawa oświatowego  

W tym miejscu przedstawiamy krótkie omówienie aktów prawnych 

regulujących pracę placówek oświatowych. Tym razem jest to: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r.  

w sprawie doradztwa zawodowego. Uzupełnia ono zapisy zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Warto jednak 

pamiętać, że jest jednak samodzielnym dokumentem i jej zapisy nie będą 

widoczne przy ujednolicaniu tekstu Rozporządzenia w sprawie podstawy 

programowej.  

Opisuje ono: 

 zakres regulacji tego rozporządzenia  

(art.1)  

 gdzie będzie realizowane doradztwo zawodowe i jakie złączniki 

określają jego program   

(art. 2-3) 

 konieczność opracowania rocznego programu doradztwa 

zawodowego oraz ramowy zarys tego, co powinno się w nim znaleźć.  

(art. 4) 

 zadania doradcy zawodowego, jego kwalifikacje i postępowanie  

w przypadku jego braku. 

(art. 5-6) 

 brak podstawy prawnej do umieszczania informacji na świadectwach 

dotyczących udziału w tych zajęciach   

(art. 7) 

Autor 
Marcin Dębiński 
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 możliwość współpracy z innymi podmiotami przy realizacji zajęć 

(art. 8) 

 regulacje na okres przejściowy 2020/21 i datę wejścia w życie 

(art. 9-10) 

Integralną częścią Rozporządzenia jest siedem załączników określających 

treści programowe do realizacji na każdym poziomie edukacyjnym. Treści 

te należy uwzględnić podczas monitorowania podstawy programowej. 

Na przykład nauczyciel przedszkolny realizując doradztwo zawodowe, 

które na tym etapie nazywane jest preorientacją zawodową, powinien 

stworzyć dzieciom możliwości do prezentacji swoich zainteresowań i tzw. 

mocnych stron. Także do oceny własnej aktywności. Ma też stwarzać 

dzieciom okazje do zabawy w różne zawody, co łatwo osiągnąć 

organizując okresowo zmieniany kącik tematyczny (np. fryzjer, mechanik, 

malarz, lekarz). Warto też organizować dzieciom wycieczki do pracowni 

pobliskich rzemieślników lub zakładów. Można również zainteresować 

dzieci pracą ich rodziców np. zapraszając ich do przedszkola i do 

prezentacji tego, co robią. Dobrze jest rozmawiać z dziećmi na temat 

tego, co podobało im się w trakcie zajęć i czego lubią się uczyć (świetnie 

pasuje do tego etap zadawania pytań w Metodzie Pytań Dzieci). 

Wreszcie dzieci powinny mieć możliwość planowania własnych 

aktywności dzięki, którym osiągną zamierzone cele. W tym przypadku 

bardzo dobrze sprawdza się wprowadzenie planu daltońskiego lub 

przynajmniej jego elementów.  Wtedy dzieci same planuję swoją 

aktywność a jednocześnie realizują to, co nauczyciel uznał za ważne i co 

wynika z podstawy programowej. Oczywiście sprawdzi się też we 

wszystkich tych przypadkach metoda projektów. 

Tekst ujednolicony rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego 

znajduje się pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000325 

Arkusz kontroli realizacji podstawy programowej w zakresie preorientacji 

zawodowej  dostępny jest na stronie Fundacji. (Pobierz za darmo). 

http://www.czasdziecinstwa.com.pl/publikacje/dzieckow-grupie/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000325
http://www.czasdziecinstwa.com.pl/wp-content/uploads/2020/03/podstawa_programowa_preorientacja.pdf
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W tym numerze wykorzystaliśmy 

Grafiki Public Domain 

Ilustracja na okładce 

Autor: Rita (RitaE) 

źródło: www.pixabay.com 

Język 

Autor: Dr. Johannes Sobotta 

źródło: Sobotta's Atlas and Text-

book of Human Anatomy 1906. 

Pobrane z commons.wikimedia.org/ 

Ogłoszenie 

Autor: S. Hermann & F. Richter 

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 M. Jaworskiej, M. Jędrzejewskiej 

i K. Nawrockiej-Skolimowskiej,  „Matematyka dziecinnie prosta” wydanej 

w Warszawie przez Fundację mBanku w 2019 r. (fot. Zofia Dębińska) 

 

 

 
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 

https://commons.wikimedia.org/
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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