
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  

List Anny Florek z okazji Dnia Mamy i Taty.   

Co nam w duszy gra  ...............................................................................    5  

Felieton Adama Dąbrowskiego związany z czytaniem nut. 

Gotuje się  ...................................................................................................    7 

Wspomnienia Małgorzaty Czarneckiej. 

Archiwum scenariuszy  ......................................................................    9  

Przebieg dnia w trakcie realizacji tematu „Mama i Tata”. 

Gra planszowa „Bezpieczne zabawy”  ..............................................  14  

Gra na Święto Dobrych Rad. 

Recenzja książki edukacyjnej  .............................................................  17  

Tym razem Marcin Dębiński opowiada o książce Hanny Olechnowicz  

z propozycjami zabaw sprzyjających rozwojowi charakteru dzieci. 

Eksperymentujemy!  ................................................................................  18  

Propozycja trzech doświadczeń prezentujących parowanie wody. 

Kalendarz  ...................................................................................................  19  

Typowe i nietypowe okazje do świętowania w maju i czerwcu. 

Kącik logopedyczny  .........................................................................  20  

Agata Lange doradza, gdy problemem są zaburzenia przetwarzania 

słuchowego. 

Porady fizjoterapeuty  .............................................................................  23 

Olga Oraniec wyjaśnia czym jest propriocepcja i opisuje jakie zajęcia 

mogą ją wspierać.  

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

Omówienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  

i publicznych przedszkoli.  

file:///E:/Dokumenty/Bezpieczne%23_Gra_planszowa_


   

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

   
 

Słowem wstępu  

Drodzy Rodzice, Drodzy Współpracownicy, 

Zgodnie z tegorocznymi 

planami w minioną sobotę 

mieliśmy spotkać się z okazji 

Dnia Mamy i Taty. Niestety 

w tym roku nie było 

występów dzieci ani grila  

w przedszkolnym ogródku, 

ale wszyscy będziemy 

świętować dzień MATKI  

i dzień OJCA jako rodzice i jako dzieci. 

O czym powiedziałabym Państwu przy okazji tegorocznego Dnia Mamy  

i Taty? Ponieważ czas jest szczególny, powiedziałabym O WYCHOWANIU 

DO WDZIĘCZNOŚCI. Dobro, którego doświadczamy codziennie: małe  

i duże (dla każdego jest to inna hierarchia) nie musi nam się zdarzyć, 

a jednak się zdarza! Małe dziecko informuje dorosłych o swoich różnych 

potrzebach płaczem, czaruje uśmiechem i jeśli miało szczęście, że 

urodziło się w dobrym miejscu rośnie w przeświadczeniu, że wszystko co 

dostaje jemu się należy. Tego, co otrzymuje nie łączy z czyimś trudem, 

wyrzeczeniem. Nie wie, że osoby, które się o nie troszczą, przedmioty, które 

je otaczają, zabawki dostarczane w nadmiarze, przyroda zachwycająca 

o każdej porze roku są darem a ono jest szczęśliwym obdarowanym.  

W dzisiejszych czasach, chyba trudniej niż wcześniej wychować człowieka 

wdzięcznego, bo prawie wszystko można dostać na zamówienie przez 

internet. Otwiera się komputer, wyszukuje w internecie pożądaną rzecz, 

klika kilka razy i niebawem to coś jest dostarczone pod drzwi naszego 

domu. Dziecko rośnie w złudnym przekonaniu, że dobro mu się należy; że 

wystarczy chcieć aby mieć. Nie widzi trudu, wyrzeczeń, nie widzi 

człowieka, za którego staraniem otrzymuje i doświadcza dobra. To, że ma 

Autorka 

Anna Florek 
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jest czymś oczywistym, nie zatrzymuje, nie budzi refleksji, bo jest następny 

brak, następna chęć. Trzeba ją jak najszybciej zaspokoić, bo wywołuje 

niecierpliwość, irytację… 

Jak wychować do wdzięczności? Do wdzięczności, która nie jest 

przymusem (musisz podziękować babci!) czy zobowiązaniem (dostałeś 

od kolegi prezent, to też coś mu daj), ale do wdzięczności, która jest 

radością z powodu obdarowania, wyróżnieniem niezasłużonym. Bo wcale 

mi się nie należy a otrzymuję. Każdy z nas dostaje w życiu niepowtarzalny 

zestaw darów. Dobrze jest to sobie uświadomić i budować taką 

świadomość w dziecku. Wychowując do wdzięczności, czy rozwijając  

w sobie wdzięczność nie skupiajmy się na tym czego nie ma w tym 

zestawie, ale na tym co w nim jest. Codziennie warto z Waszym dzieckiem 

zastanowić się na tym co dobrego je dziś spotkało, ale i co spotkało Was. 

W każdym dniu znajdziecie, z pomocą dzieci, powody do wdzięczności – 

małe i duże. Będziecie często zaskoczeni, bo w Waszych rozmowach  

z dziećmi pojawiają się osoby, wydarzenia, które uszły Waszej uwadze  

a dla Waszego dziecka były/są/mogą być powodem radości  

i wdzięczności. Trzeba tylko pomóc im to wydobyć, docenić, nazwać.  Dla 

wielu dorosłych dziecko jest najlepszym nauczycielem, bo zadaje pytania 

i domaga się odpowiedzi a jego spostrzeżenia i refleksje budzą często 

zdumienie.  

Na każdym etapie życia inaczej przeżywa się relację rodzicielsko - 

dziecięcą a już w szczególny sposób, gdy jest się pośrodku pomiędzy 

własnymi rodzicami i dziećmi. Życzę każdemu z Państwa: każdej Mamie, 

każdemu Tacie i każdemu Dziecku, by patrząc w stronę swoich rodziców 

(również wtedy, gdy już ich z Wami nie ma) lub w stronę swoich dzieci 

potrafili wydobyć z pamięci i znaleźć w bieżących zdarzeniach i relacjach 

wiele powodów do wdzięczności. Życzę, by ta wdzięczność była źródłem 

radości i siły w codziennym życiu.  

 Z serdecznymi pozdrowieniami 

 Anna Florek 
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Co nam w duszy gra … 

Nuty, nutki, czyli abrakadabra* …  

A po diabła mam się uczyć odczytu nut? Śpiewać potrafię … to mogę 

wziąć do ręki każdy instrument i też coś zagram!  Chcę grać w tenisa, to 

zwyczajnie kupuję rakietę tenisową i gram. Chcę pływać, to pływam.  

Wystarczy chcieć. 

Pełna zgoda. Chcieć to móc ... jako rzecze stare porzekadło. Chcę 

nauczyć się grać na moim ukochanym instrumencie (tu należy wpisać jego 

nazwę). Kupuję tegoż i szukam nauczyciela albo rozpoczynam samouctwo 

metodą prób i błędów. Kupuję i oglądam podręczniki z tzw. szkoły i nic nie 

rozumiem, niby wiem, ale wciąż pojawią się pytania, pytania, pytania ...   

Pytamy, bo nie znamy słownictwa związanego z muzyką i zawiłości 

matematycznych ukrytych w kształtach nut. Pytamy, bo trzeba to 

przełożyć na wydobycie dźwięku na naszym ukochanym instrumencie.  

A przecież potrafimy odczytać książkę składając litery w słowa, które 

znamy w naszym ojczystym języku. Nie są dla nas tajemnicą idiomy, 

synonimy i rozumienie znaczenie użytego słowa. Z muzyką jest identycznie! 

Musimy nauczyć się składać znaki graficzne zwane pismem nutowym  

w słowa i zdania oraz łączyć je w logiczną opowieść dźwiękową.  Musimy 

nauczyć się zapytać dźwiękami i udzielić na pytanie odpowiedzi - też 

dźwiękami.  Możemy krzyknąć i możemy przytulić, obudzić lub uśpić, 

wszystko dźwiękami. Muzyka jest językiem międzyludzkim, bez słów, ale 

pełnym  emocji.   

Uczymy się czytania nut jeśli chcemy coś (nie)znanego zagrać, 

zaśpiewać. Biorę więc w ręce mój ukochany instrument, myślę co i jak 

mam zrobić, zgodnie z pierwszą lekcją podręcznika, który otworzyłem. 

Zatem proszę zapamiętać: 

 

Felieton 

Adama Dąbrowskiego 
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Od tego momentu rozpoczyna się granie, czyli matematyka mówiąca 

nam jak długo dany dźwięk ma trwać.  Do tego celu służą znaki graficzne,  

które nazywają się nutami.  Pokazują precyzyjnie wysokość dźwięku i czas 

jego trwania. 

Jeśli w pierwszych trzech punktach czegoś nie wiemy, to punkt 4  zawsze 

będzie obarczony błędem.  Nasz słuch  zawsze nam powie, jest źle!  

Dlaczego?  Sprawdź więc punkty 1-3. Błąd powtórzony kilkukrotnie jest 

zapamiętywany przez mózg  i gramy potem źle, bo tak się nauczyliśmy. 

* Abrakadabra tylko dla dorosłych … małe dzieci to inna opowieść. 

 

Kolejne czynności do wykonania  

i zapamiętania przez adeptów muzyki 
 

1. 

Musimy znać nazwę dźwięku który chcemy zagrać. 

Odczytujemy dźwięk z nut. 

 

2. 

Musimy wiedzieć, gdzie ten dźwięk znajduje się 

na naszym ukochanym instrumencie. 

 

3. 

Musimy wiedzieć jak nazywa się klawisz i odnaleźć go, albo struna 

i który próg gitary albo układ palców zakrywający otwory 

na np. flecie dotyczący tego dźwięku. 

 

4. 

Teraz tworzymy dźwięk w sposób charakterystyczny dla instrumentu, 

dmuchamy, uderzamy w strunę czy naciskamy klawisz 

lub ciągniemy smyczkiem. 
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Gotuje się …  

Do tego przedszkola trafiłam przez znajomych. Szukałam placówki dla 

swojego niedosłyszącego syna. Mieszkałam blisko, więc zapisałam go 

i czekałam. Kiedy przyszłam we wrzesniu okazało się, że przeoczyłam 

wpłatę wpisowego i 

mojego Mateusza 

nie ma na liście (brak 

tej wpłaty oznaczał 

kiedyś rezygnację z 

zapisu – przyp. red). 

Czekalismy jeszcze 

jeden rok. Gdy już 

dostaliśmy się do 

przedszkola, to 

Mateusz bardzo 

chętnie przychodził, 

ale tylko ze mną. Nie 

wystarczył okres 

adaptacji i musiałam 

dalej tu przychodzić. 

Traf chciał, że wtedy odeszła pani z kuchii. Pani dyrektor zaproponowała 

mi wtedy pracę. Bardzo się ucieszyłam, że będę mogła pracować  

i jedocześnie być z synem. Na pracy się znałam, bo wcześniej 

pracowałam w kuchni w szpitalu i jako intendentka w przedszkolu.  

Praca jest ciężka i odpowiedzialna, bo odpowiadamy za zdrowie tylu 

małych dzieci. Ale gdy są one zadowolone i mówią, że obiadek był dobry, 

to się bardzo cieszymy. Podoba mi się, co robię. Pracuję razem  

z koleżanką, z która razem chodziłysmy do jednej szkoły. Poznałyśmy się 

jednak dopiero tu, w pracy. 

Z ciekawych wspomnień to mogę powiedzieć, że w naszej kuchni 

gościłysmy kiedyś studentów dietetyki. Pamiętam radość dziewczyn, gdy 

Wspomnienia  

Małgorzaty Czarneckiej 

czarneckiejDąbrowskiej 

Jedno ze środowych śniadań przygotowanych przez obie 

panie Małgosie pracujące w naszej kuchni. 
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pozwoliłam im smażyć naleśniki. Mój 

pierwszy dzień w pracy też był podobny. 

Smażyłam wtedy rybę w cieście 

naleśnikowym. 

Najbardziej lubię przygotowywać  

w przedszkolu rosół.  Jest łatwy do 

zrobienia, ale co ważniejsze jest lubiany 

przez dzieci. Ogólnie jest tak, że im badziej 

dzieciom coś smakuje, tym przyjemniej się 

nam to przygotowuje. Ale przecież dieta 

musi być urozmaicona. Najmniej lubię 

gotowanie gołąbków i barszczu 

czerwonego, bo wymagją dużego 

skupienia, aby nie pobrudzić wszystkiego 

dookoła. 

Widzę jak długo pracuję w przedszkolu po 

moich wnukach, bo syn Mateusza chodzi już do drugiej klasy. Dni wolne 

spędzam właśnie z nimi – mam ich czworo. Cieszę się, gdy dni stają się 

cieplejsze – jak teraz, bo spędzamy je na działce. Nie lubię za to długich 

i ciemnych wieczorów. 

Plany na przyszłość? Już 

niewiele pozostało mi do 

emerytury. Lubię podróżo-

wać, więc jeśli zdrowie  

i finanse mi pozwolą, to 

będziemy z mężem 

zwiedzać.  

A może zapiszę się na 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku? Ważne, żeby się nie 

nudzić!  
Pani Małgosia podczas przygotowywania 

gołąbków w sosie pomidorowym. 

Smażenie naleśników dla 

kilkudziesięciorga dzieci nie 

stanowi problemu dla pani 

Małgosi. 
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Archiwum scenariuszy  

Przebieg dnia w grupie mieszanej 

wiekowo w trakcie tematu „Mama 

i Tata” realizowanego Metodą Pytań 

Dzieci. 

Autor: Małgorzata Krówka 

Dostosowania dla dziecka z autyzmem: 

Joanna Słupek 

Temat kompleksowy:  

„Mama i Tata” 

Temat dnia: „Pomagamy mamie” 

Pytania dzieci: 

Jak pomagać mamie w domu? (pytanie Mai) 

Dlaczego tylko tata chodzi do pracy? (pytanie 

Maćka) 

Etap realizacji tematu:  

Szukanie odpowiedzi do tematu. 

Cele ogólne:  

 Wzbudzenie w dzieciach empatii w stosunku 

do rodziców i chęci niesienia pomocy innym 

 Zachęcanie do wyrażania emocji i dzielenia 

się swoimi doświadczeniami 

 Wdrażanie do uważnego słuchania 

 Doskonalenie umiejętności naśladowania 

rówieśników 

 Kształtowanie umiejętności zachowania  

w sytuacji trudnej (proszenia o pomoc) 

 Utrzymywanie kontaktu wzrokowego 

 

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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Realizowane treści programowe: 

 Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, 

muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich. (I.5) 

 Dziecko inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, 

wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny. 

(I.6) 

 odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy 

przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, 

np. grupy teatralnej, grupy sportowej (III.2) 

 nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami  

i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, 

szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – 

obowiązkowość, przyjaźń, radość (III.6) 

 obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe (III.8) 

 komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując 

komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania 

społeczne wobec innego dziecka, grupy (III.9) 

 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 odpowiada na pytania. (IV.5) 

 Dziecko wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych 

i zabawy. (IV.11) 

Przestrzenie aktywności: 

Zmysłów – słuchanie opowiadania "Mama ciężko pracuje" I. Salach, 

oglądanie zdjęć przedstawiających mamy podczas różnych czynności, 

oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci wykonujące obowiązki 
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domowe, oglądanie bajek: "Mama Franklina", "Bolek i Lolek. Imieniny 

mamy", "Miś Uszatek. Krem bez gotowania" 

Języka – formułowanie wypowiedzi na temat własnych mam, 

opisywanie ilustracji, powtarzanie wierszyka podczas zabawy ruchowej 

Wiedzy – utrwalenie nazw liczebników porządkowych, utrwalenie 

znaków graficznych liczb od 1 do 10, uświadomienie dzieciom wartości 

pracy 

Działania – pokazywanie czynności obrazujących czynności domowe, 

w których można pomagać mamie, wykonywanie korali z kolorowych 

makaronów 

Pomoce: sznurek, kolorowe makarony, treść opowiadania "Mama ciężko 

pracuje" I. Salach, zdjęcia mam podczas wykonywania różnych 

czynności domowych, ilustracje dzieci pomagających w domu, bajka 

do wyświetlenia: "Franklin w kosmosie", "Mama Franklina", "Bolek i Lolek. 

Imieniny mamy", "Miś Uszatek. Krem bez gotowania" 

Przebieg dnia 
Na czerwono dostosowania i uwagi naniesione przez terapeutę behawioralnego (T) 

 dla dziecka z autyzmem (X). Na czarno uwagi dostosowania i uwagi naniesione 

przez nauczyciela (N) 

Propozycja poranna :  

1. Praca plastyczna "Korale dla mamy". Nawlekanie na grubszy sznurek 

makaronu w różnym kształcie i kolorach. Tworzenie korali dla mam. 

Jeżeli (X) ma trudności z poproszeniem o pomoc, (T) udziela (X) odpowiedniej 

podpowiedzi (np. słowniej „poproszę sznurek”). Po zakończonej pracy (X) 

podaje/wskazuje (T) korale, informując „Koniec” lub „Już skończyłem”. Warto, aby 

(T) docenił (X) za wykonanie zadania chwaląc np.: „doskonale nawleczone 

korale”. 

Warto zwrócić dzieciom uwagę na to, że nie tylko one mogą dostawać prezenty 

od rodziców, ale również na to, że rodzice również na nie zasługują. Można ich 

zapytać, czy będzie  im miło, gdy zobaczą uśmiech u obdarowanego rodzica. 
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   Propozycja przedpołudniowa:  

2. Wysłuchanie opowiadania pt. "Mama ciężko pracuje" I. Salach. Po 

wysłuchaniu zaproponowanej treści dzieci mogą opowiedzieć o tym, co 

ich mamy robią w domu, jak się z nimi bawią, jakie mają obowiązki. 

3. (N) układa przed dziećmi zdjęcia rodziców, przedstawiających ich 

podczas wykonywania różnych obowiązków domowych. Nad każdym 

zdjęciem znajduje się cyfra (od 1 do 10).  Dzieci opisują, co widzą. 

(X) pytamy konkretnie np.: „Co robi trzecia mama?”. Gdy nie reaguje lub 

odpowiada niepoprawnie, to prosimy inne dziecko o właściwą odpowiedź a (X) 

zachęcamy, aby powtórzył za rówieśnikiem. 

(N) zachęca dzieci do opisywania ilustracji i używania przy tym liczebników 

porządkowych (np. pierwsza mama lub tata na drugim obrazku). Warto zwrócić 

uwagę na dużą ilość obowiązków w domu i przez to np. brak możliwości pracy 

zawodowej jednego z rodziców. Może u kogoś to tata gotuje obiady? Dzieci 

mówią o doświadczeniach w tej materii.  

Uzyskanie odpowiedzi na pytanie Maćka: "Dlaczego tylko tata chodzi do pracy?" 

4. Zabawa "Pomagamy mamie". Dzieci stoją w kręgu, jedno dziecko staje 

na środku i pełni rolę mamy. Dzieci mówią rymowankę: "Kochana mamo 

pomóc Ci chcemy, o co poprosisz, robić będziemy" Wychowawca 

pokazuje dziecku w środku obrazek przedstawiający jakąś czynność 

domową. Pełniący rolę mamy obrazuje ruchem to co znajduje się na 

obrazku a reszta dzieci próbuje zgadnąć co to za czynność. Następnie 

wszyscy ruszają się tak jakby pomagali mamie wykonywać jej pracę. 

Każdą kolejną czynność pokazuje kolejno wybrane dziecko. 

(X) dostaje do wyboru dwa obrazki, które wcześniej zostały przećwiczone podczas 

zajęć indywidualnych lub w parze z rówieśnikiem.  

(T) obserwuje czy (X) naśladuje ruchy za rówieśnikiem. Jeśli nie, T może sam 

zamodelować ruch lub razem z (X) wykonuje daną czynność (biorąc za ręce). 

Uzyskanie odpowiedzi na pytanie Mai: „Jak pomagać mamie w domu?”. 
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Propozycja podwórkowa:  

5. Zabawy w ogródku przedszkolnym. Rysowanie kredą po chodniku krok 

po kroku postaci mam, według wskazówek wychowawcy.  

Zwrócenie uwagi by (X) również rysował z razem z dziećmi. Udzielenie pochwały 

społecznej  po każdym etapie rysowania. 

  Propozycja popołudniowa:  

6. Kino Bambino - oglądanie bajek: "Mama Franklina", "Bolek i Lolek. 

Imieniny mamy", "Miś Uszatek. Krem bez gotowania" 

Podsumowanie dnia 

Podsumowanie dnia. Dzieci dostają pracę domową by w dniu dzisiejszym 

każde z nich zrobiło w domu coś miłego dla swojej mamy, pomogło  

w czymś, pozwoliło mamie odpocząć w ciszy itp.  

(X) ma dodatkowe pytania związane z treściami prezentowanymi w ciągu dnia. 

Mają one na celu upewnienie się, ile dziecko zapamiętało z tych zajęć. 

Uwagi po realizacji zajęć 

Po przeprowadzeniu zajęć pani Małgosia oraz nauczyciel obserwujący 

zajęcia zauważyli, że: dzieci chętnie wykonywały naszyjniki i z dumą 

wręczały je potem mamom odbierającym je z przedszkola. Ponadto 

dzieci mówiły, że chętnie włączają się w pomoc swoim mamom. 

Najczęściej pomagają podczas gotowania i właśnie takie czynności 

najłatwiej było im pokazać pantomimą podczas zabawy. Rysowanie 

kredą po chodniku postaci mamy okazało się bardzo atrakcyjnym 

zajęciem i dzieciom sprawnie wychodziło rysowanie kolejnych elementów 

postaci mamy w dużym formacie.  

Wszystkie pytania dzieci związane z tematem można zobaczyć TUTAJ.  

http://www.czasdziecinstwa.com.pl/wp-content/uploads/2017/05/mama_i_tata_gr2.jpg
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Gra planszowa „Bezpieczne zabawy”  

Celem każdego jest przejście przez cały plac zbaw 

w bezpieczny sposób. Nie ważne czy gracz najpierw skieruje się w stronę 

ławek czy w kierunku huśtawki, aby wygrać musi przejść całą trasę. 

Zabronione jest szybkie bieganie po placu zabaw, więc gdy gracz wyrzuci 

6 oczek musi powiedzieć „zwalniam” i przesunąć 

się do przodu na najbliższe kolorowe (niebiałe) 

pole. Kto o tym zapomni wraca na start. 

 

Jeśli pionek zatrzyma się na kolorowym polu, gracz 

musi powiedzieć jak w bezpieczny sposób bawić 

się w tym miejscu. Jeżeli ma rację (w ocenie 

pozostałych graczy), to nic się nie dzieje. Kto się 

pomyli lub nie wie jak odpowiedzieć traci ruch. 

Zamiast ruszyć się czeka i obserwuje przez jedną 

kolejkę jak w bezpieczny sposób bawią się inni. 

Wygrywa każda osoba, która przejdzie przez plac 

zabaw i nie odpadnie z gry. 

Gra może być pomocą przed 1 czerwca, czyli 

Międzynarodowym Dniem Dziecka. Może też być 

wykorzystania w Święto Dobrych Rad, które 

obchodzone jest 13 czerwca.  

Gra ma też bardziej rozbudowaną wersję  

z kartami zawierającymi opis sytuacji do oceny 

graczy. Są tam przykłady bezpiecznych  

i niebezpiecznych pomysłów na zabawy  

a zadaniem grających jest ocena takiego 

zachowania. W zestawie są też karty z miejscem 

na własny opis. Wersja ta dostępna jest pod 

adresem: 

www.debinski.edu.pl/bezpieczne-zabawy-gra-planszowa/ 

 

Ciekawostka 

„Bezpieczne 

zabawy” 

są grą  

udostępnioną 

za darmo  

w ramach  

projektu 

edukacyjnego 

„Basiowe Gry 

Planszowe”. 

Tworzą go  

w wolnym czasie 

Karolina oraz Marcin 

Dębińscy 

 i można się z nim 

zapoznać pod 

adresem: 

www.debinski.edu.pl 

Aktualnie jest tam 

dostępnych  

241 

darmowych 

gier planszowych. 

 

 

 

http://www.debinski.edu.pl/bezpieczne-zabawy-gra-planszowa/
http://www.debinski.edu.pl/
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Recenzja książki edukacyjnej  

Tym razem chciałbym się podzielić swoimi refleksjami po przeczytaniu 

„Dobrych chwil z naszym dzieckiem” H. Olechnowicz. Bardzo spodobało 

mi się we wstępie określenie celu proponowanych w niej zabaw, czyli … 

przywrócenie apetytu na rozwój dzieciom, które tego potrzebują 

Od razu autorka pokazuje jakie to dzieci. I szczerze mówiąc to wyjaśnienie 

zrobiło na mnie wrażenie. Bo chodzi o dzieci … 

”trudne do kochania”, a więc umysłowo upośledzone, ale także 

niektóre bardzo zdolne, których trudności wynikają z nadmiernej 

wrażliwości. Dzieci kalekie, dzieci z cechami autyzmu, dzieci, 

które przeszły chorobę sierocą (...) dzieci bardzo boleśnie 

reagujące na rozdźwięki między rodzicami. 

Sama książka to zbiór szkicowanych obrazków pokazujących jak bawić 

się z dzieckiem. Narysowanych w ten sposób, że nawet dzieci zrozumieją 

o co w proponowanych zabawach chodzi. Oczywiście książka to nie 

album i do każdej z zabaw dołączony 

jest komentarz pokazujący co i w jaki 

sposób jest przepracowywane w tej 

zabawie. Czytając miałem wrażenia, 

że rozmawiam z autorką a nie czytam 

podręcznik. Czyta się więc szybko  

i przyjemnie. 

Książka ma ręczny format i zmieści się 

w damskiej torebce lub kieszeni 

męskiej kurtki. To dobrze, bo jadąc 

tramwajem do domu z pracy można 

zapoznać się z kilkoma propozycjami 

a potem wypróbować je z dzieckiem. 

A zabaw jest sporo i nie tylko dla 

maluchów. Dla starszaków też się coś 

znajdzie. 

Autor 

Marcin Dębiński 
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Eksperymentujemy!  

Czym jest parowanie? Najprościej mówiąc to przemiana cieczy w gaz.  

W warunkach przedszkolnych najbezpieczniej pokazywać ją na 

przykładzie wody i pary wodnej. Gdyby zapytać dzieci to zapewne 

skojarzą sobie parowanie z czajnikiem gotującym wodę i buchająca  

z niego parą. Od tego doświadczeni można też zacząć zajęcia z dziećmi. 

Oczywiście jest to doświadczenie niebezpieczne. Zarówno gorąca woda 

jak i gorąca para mogą poparzyć dzieci, więc wykonać może je jedynie 

osoba dorosła a przedszkolaki  powinny jedynie patrzeć. Dysponując 

dostępem do kuchni gazowej i do tradycyjnego czajnika z gwizdkiem 

można dzieciom pokazać, że para może wykonać pracę. W tym 

przypadku będzie to wydawanie dźwięków, ale równie dobrze może 

poruszyć koła parowozu. Spodziewam się, że nawet co bardziej 

zainteresowane dzieci już wcześniej skojarzą parowanie z parowozem. 

Jednak na tym etapie istnieje ryzyko, że dzieci skojarzą parę wodną z tymi 

białymi kłębami wydobywającymi się z czajnika i lokomotywy. A to błąd, 

bo para jest przezroczysta. A białe obłoki to skroplona para, czyli drobne 

kropelki wody. 

Aby pokazać przemianę wody w praktycznie niewidzialną dla ludzkiego 

oka parę wodną można wykonać dwa doświadczenia. Po pierwsze 

korzystając z ciepłych dni można wylać na nieprzemakalną powierzchnię 

(np. asfalt) trochę wody. Potem należy obrysować kontur kałuży kredą. 

Obrysowanie konturu powtórzyć po pewnym czasie (im cieplej, tym 

częściej). Kolejny kontur powinien być mniejszy. Czemu? Bo woda paruje. 

Zapytane dzieci powinny dojść same do takiego wniosku. 

Z drugim doświadczeniem być może dzieci spotkały się na wsi patrząc na 

wywieszone pranie. Polega ono na wywieszeniu na sznurku (i przypięciu 

klamerkami) kilku mokrych kawałków materiałów. Najlepiej, aby były to 

różne materiały, bo wtedy można dodatkowo sprawdzić z którego 

materiału parowanie przebiega szybciej. Również w tym doświadczeniu 

trzeba sprawdzać co pewien czas, co dzieje się z materiałami. Jedne 

będą wysychać szybciej, inne wolniej. A wszystko dzięki parowaniu. 

Autor 
Marcin Dębiński 
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Świętujemy w maju i czerwcu 

    1.05 – Międzynarodowe Święto Pracy 

  2.05 – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

   i Dzień Orła Białego 

  3.05 – Święto Konstytucji 3 Maja i Dzień Słońca 

  4.05 – Dzień Strażaka i Dzień Piekarza 

  5.05 – Dzień Europy 

  6.05 – Europejski Dzień Bezpieczeństwa 

   Ruchu Drogowego 

  8.05 – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

  9.05 – Dzień Unii Europejskiej 

11.05 – Dzień Bez Śmiecenia 

15.05 – Międzynarodowy Dzień Rodzin 

18.05 – Światowy Dzień Pieczenia 

20.05 – Europejski Dzień Morza 

21.05 – Dzień Kosmosu 

23.05 – Dzień Spedytora i Światowy Dzień Żółwia 

25.05 – Dzień Mleka  i Dzień Królewny 

26.05 – Dzień Matki i Dzień Samolotów z Papieru 

30.05 – Światowy Dzień Soku 

 

  1.06 – Międzynarodowy Dzień Dziecka 

  2.06 – Dzień Sąsiada 

  3.06 – Światowy Dzień Roweru 

  4.06 – Dzień Drukarza 

  5.06 – Dzień Ochrony Środowiska 

  9.06 – Dzień Przyjaciela 

10.06 – Światowy Dzień Heraldyki 

13.06 – Święto Siostry i Święto Dobrych Rad 

15.06 – Dzień Wiatru 

21.06 – Święto Muzyki 

22.06 – Początek Kalendarzowego Lata 

23.06 – Dzień Ojca 

25.06 – Dzień Marynarza 

27.06 – Dzień Walki z Cukrzycą 

30.06 – Dzień Motyla Kapustnika  

 

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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Kącik logopedyczny   

Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego 

Zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) określamy deficyty  

w analizie i przetwarzaniu informacji słuchowej na poziomie ośrodkowego 

układu nerwowego, znajdującego się w mózgu. Nie wynikają one 

bezpośrednio z zaburzeń słuchu fizycznego i rozwoju poznawczego, lecz 

mogą z nimi współwystępować. Na pojawienie się trudności w 

przetwarzaniu słuchowym może wpływać wiele czynników, takich jak: 

wcześniactwo, uszkodzenia okołoporodowe, niewystarczająca 

stymulacja słuchowo-językowa w pierwszych latach życia, urazy głowy, 

predyspozycje genetyczne,  zatrucia ołowiem, częste i przewlekłe 

choroby ucha środkowego. 

Zaburzenia przetwarzania słuchowego podejrzewamy, jeśli dziecko: 

• ma trudności z rozumieniem mowy w hałasie, 

• myli podobnie brzmiące wyrazy,  

• ma trudności ze znalezieniem rymu, z analizą i syntezą słuchową, 

• ma trudności z określeniem, skąd dobiega dany dźwięk, 

• ma problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniu wymagającym 

słuchania,  

 ma trudności z koncentracją na bodźcach słuchowych, 

 potrzebuje kilkukrotnego powtórzenia polecenia, 

• ma trudności z rozumieniem, a co za tym idzie z wykonaniem 

dłuższych poleceń, 

Autorka 

Agata Lange 
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• nie zapamiętuje wierszyków, głównych wątków w dłuższych tekstach, 

• bywa rozkojarzone, nieuważne, 

• jest nadwrażliwe na dźwięki lub zwraca uwagę na nieistotne bodźce 

słuchowe, 

• ma opóźniony rozwój mowy, zaburzenia artykulacyjne, 

• ma zaburzone elementy prozodii mowy, na przykład intonacji, a co za 

tym idzie samo nie kontroluje elementów prozodycznych w swojej 

wypowiedzi (na przykład mówi za głośno, za cicho, krzyczy). 

W efekcie wymienionych objawów, dziecko z zaburzeniem przetwarzania 

słuchowego doświadcza wielu trudności w codziennym życiu, co 

przekłada się na funkcjonowanie szkolne, szczególnie na naukę czytania 

i pisania. Przedszkolak z APD może mieć również trudności  

z zachowaniem, z regulowaniem swoich emocji, z relacjami społecznymi, 

częściej od innych dzieci odczuwa zmęczenie i osłabienie.  

Diagnoza dziecka z zaburzeniami przetwarzania słuchowego to szereg 

działań podejmowanych przez różnych specjalistów - audiologa, 

logopedę, psychologa, pedagoga. Tego typu problemy u dziecka jako 

pierwszy najczęściej zauważa nauczyciel. Może on wypełnić wraz  

z rodzicami kwestionariusz o nazwie „Skala Zachowań Werbalnych” lub 

„Kwestionariusz Problemów Słuchowych Fishera”.  

CIEKAWOSTKA: 

Testy umożliwiające ocenę wyższych funkcji słuchowych wykonuje się 

dopiero po 6. roku życia, ze względu na wcześniejszą niedojrzałość układu 

słuchowego. 
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Specjalistą, który powinien koordynować dalsze działania diagnostyczne 

jest lekarz audiolog. Zleca on badania oceniające słuch obwodowy. Jeśli 

ich wyniki są prawidłowe, audiolog kieruje dziecko z podejrzeniem APD na 

testy określające możliwości wyższych funkcji słuchowych (na poziomie 

centralnego układu nerwowego), takie jak: 

    • lokalizacja źródła dźwięków, 

    • dyskryminacja dźwięków, 

    • identyfikacja wzorców dźwiękowych, 

    • czasowy aspekt słyszenia, 

    • rozumienie mowy w obecności tła dźwiękowego. 

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego, oprócz 

poznania deficytów dziecka w zakresie wyższych funkcji słuchowych, 

wyznacza kierunek terapii. Podstawową formą terapeutyczną jest 

indywidualny program słuchowy, tzw. trening słuchowy. Ważną częścią 

kompleksowej terapii jest udział dziecka w zajęciach z logopedą, 

psychologiem oraz pedagogiem. Wszystkie oddziaływania terapeutyczne 

mają na celu przeniesienie nabytych umiejętności słuchowych na 

codzienne życie. 

W następnym numerze przedstawię propozycje zabaw słuchowych dla 

najmłodszych dzieci a w kolejnym dla starszaków. 

Przypomnienie: 

Dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego potrzebują pomocy 

specjalistów w zakresie nauki słuchania, jak i również treningu umiejętności 

społecznych. Bez tego będzie miało trudności w nauce pisania i czytania. 

Niestety może też być odrzucone przez rówieśników z powodu braku 

zrozumienia i trudności w komunikacji. 
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Porady fizjoterapeuty   

Propriocepcja 

Propriocepcja jest nie tylko jednym z siedmiu zmysłów, ale również należy 

do trzech bazowych układów sensorycznych (układy: proprioceptywny, 

przedsionkowy i dotykowy). Receptory odbierające bodźce 

proprioceptywne znajdują się w mięśniach, ścięgnach i stawach. 

Osoba, u której występują zaburzenia proprioceptywne przejawia wiele 

charakterystycznych zachowań, m.in. mocno ściska różne przedmioty 

(np. kredki), preferuje czynności, w czasie których musi użyć wiele siły 

(pchanie ciężkich przedmiotów), lubi się siłować, gryzie przedmioty, 

niszczy delikatne rzeczy (nieumyślnie), miewa problemy z precyzyjnymi 

czynnościami, prezentuje nieskoordynowane ruchy oraz nieprawidłową 

dystrybucję napięcia mięśniowego, czasami chodzi na palcach. 

Czynności takie jak ściskanie, ugniatanie, ciągnięcie, pchanie intensywnie 

angażują mięśnie do pracy dostarczając wielu bodźców 

proprioceptywnych. W ten sposób regulacji ulega praca układu 

nerwowego, umożliwiając jednocześnie jego bardziej efektywne 

funkcjonowanie. 

Poniżej kilka aktywności angażujących zmysł propriocepcji: 

• Przeciąganie liny / poduszki. 

• Przesuwanie / przenoszenie ciężkich przedmiotów, np. pomoc  

w rozpakowywaniu zakupów. 

• Zawijanie w naleśnika - rodzic zawija dziecko „nadzienie” w koc, 

potem powoli rozwija lub utrudnia dziecku wydostanie się ze środka. 

• Skakanie po różnym podłożu. 

• Czołganie się, pompki, przysiady. 

• Pchanie ściany rękami, plecami - może tam jest skarb? 

Autorka  
Olga Oraniec 
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• Robienie kanapki - dziecko leży na brzuchu, nakładamy poszczególne 

składniki, masując w różny sposób plecy, a potem zamykamy 

kanapkę np. kocykiem (i dociskamy utrudniając wydostanie się  

z kanapki). Dziecko,  próbuje uciec z kanapki i nie dać się „zjeść”. 

• Przepychanie z drugą osobą piłki - zadaniem jest przepchnięcie piłki 

rękami na oznaczoną stronę przeciwnika. 

• Zabawa w „posąg” – dziecko przyjmuje jakąś pozycję, a rodzic 

próbuje zburzyć posąg (poprzestawiać poszczególne elementy). 

• Dziecko „przykleja się” do podłogi „bardzo mocnym klejem”, a rodzic 

próbuje je oderwać po części, najpierw palce potem dłoń itd., potem 

zamiana – dziecko odkleja rodzica. 

• Wałkowanie ciała piłką (mocny docisk) – dziecko leży na brzuszku. 

• Pompki przy ścianie – dłonie na ścianie + zginanie / prostowanie 

kończyn górnych w stawach łokciowych. 

• Zabawa masą plastyczną – ugniatanie, rozciąganie, rozprowadzanie 

palcami. 

• Kompresja stawów. 

• Duże leniwe 8 (przewrócona ósemka) - rysowanie na tablicy, 

poprawianie po śladzie. 

• Żucie rodzynek, gumy do życia, suszonych owoców. 

 

Olga Oraniec 

Absolwentka Fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w 

Łodzi oraz studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna 

w EWS w Warszawie (Centrum SI). Ukończyła m.in. kursy: 

Terapia Ręki, Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Dennisona, 

PNF. Pracowała w placówkach rehabilitacyjnych na terenie 

Łodzi oraz w gabinetach terapeutycznych zajmujących się 

dziećmi w Warszawie. Od 2018 związana z Fundacją CZAS 
DZIECIŃSTWA oraz Społecznym Przedszkolem Integracyjnym. 
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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 28 lutego 2019 r.  

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) obowiązujące od 1 września 2019 

roku i zastępujące obowiązujący wcześniej dokument o tej samej nazwie 

lecz opatrzony datą 17 marca 2017 r. 

Opisuje ono: 

 sposób i procedurę nazywania placówki 

(§1-3)  

 działanie zespołu nauczycieli   

(§ 4) 

 liczebność klas i grup (w tym integracyjnych i specjalnych)  

w szkołach i przedszkolach. 

(§ 5-7) 

 organizację pracy szkolnego internatu 

(§ 8) 

 czas trwania różnego typu zajęć   

(§ 9-10) 

 jedno- i wielooddziałowość w przedszkolu  

(§ 11) 

 ramy czasowe realizacji zadań przedszkola 

(§ 12) 

 zasady realizacji zajęć łączących w szkole 

(§ 13)  

 zasady organizacji nauki zawodu   

(§ 14-16) 

Autor 
Marcin Dębiński 
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 co powinno znaleźć się w arkuszu organizacyjnym 

(§ 17) 

 równoznaczność przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole 

(§ 18) 

 działanie szkół zaocznych   

(§ 19) 

 ile dni w tygodniu może odbywać się nauka w szkołach  

(§ 20-21) 

 jakie aspekty nie zmienią się i do kiedy pozostają ważne mimo zmian 

wynikających z tego rozporządzania oraz innych rozporządzeń 

(§ 22-26) 

 datę wejścia w życie 

(§ 27) 

Dokument ten nie dotyczy jedynie przedszkoli. Część zapisów nie jest więc 

istotna z punktu widzenia codziennej pracy lub awansu zawodowego 

nauczycieli wychowania przedszkolnego.   

Warto zwrócić uwagę na §9 opisujący ile trwa godzina zajęć nauczyciela 

w przedszkolu (60 minut) a ile same zajęcia z dzieci. Wbrew pojawiającym 

się komentarzom w mediach społecznościowych konkretne ograniczenia 

(około 15 minut dla 3-4 latków i 30 minut dla 5-6 latków) dotyczą jedynie 

wąskiej grupy zajęć (religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych). 

Długość pozostałych zajęć nie podlega szczegółowym ograniczeniom 

i należy ją dostosować do możliwości rozwojowych dzieci.  

Warto też znać §6 określający jak dużo może być dzieci w oddziałach 

ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych oraz wskazujący na 

możliwość powiększenia liczby dzieci niepełnosprawnych w ciągu roku. 

Tekst ujednolicony rozporządzenia znajduje się pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000502  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000502
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W tym numerze wykorzystaliśmy 

Grafiki Public Domain 

Ilustracja na okładce 

Autor: Siggy Nowak 

źródło: www.pixabay.com 

Ilustracja do listu 

Autor: Peter Dargatz 

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 

„Dobre chwile z naszym dzieckiem” Hanny Olechnowicz wydanej  

w Warszawie przez Wydawnictwo IPS w 2015 r. 

 

 

 

 

Odwiedź nas na www.fb.com/czasdziecinstwa 

Archiwalne numery można oglądać pod adresem: 

https://issuu.com/czasdziecinstwa 

lub 

http://www.czasdziecinstwa.com.pl/publikacje/nasz-miesiecznik/ 

Do zobaczenia 

WYDAWCA 

Fundacja Anny Florek 

CZAS DZIECIŃSTWA 

ul. Wolumen 3 

01-912 Warszawa 

tel. 226635521 

http://www.debinski.edu.pl/bezpieczne-zabawy-gra-planszowa/
http://www.fb.com/czasdziecinstwa
https://issuu.com/czasdziecinstwa
http://www.czasdziecinstwa.com.pl/publikacje/nasz-miesiecznik/
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/

