
Dwumiesięcznik Fundacji Anny Florek 

CZAS DZIECIŃSTWA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Czasopismo bezpłatne 

 



   

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

   
 

W tym numerze  

Majowe wspomnienia  ............................................................................    3  

Marcin Dębiński wspomina jaka niespodzianka czekała na dzieci 

w piaskownicy oraz czemu nie dały one ziemniaków paniom kucharkom. 

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

Felieton Adama Dąbrowskiego związany z przybliżaniem dzieciom 

świata muzyki. Tym razem o muzycznym alfabecie i pięciolinii. 

Moja historia  ..............................................................................................    7 

Wspomnienia odchodzącej na emeryturę Anny Firek-Marczak. 

Recenzja książki edukacyjnej  .............................................................  10  

Marcin Dębiński opowiada o książce na temat agresji oraz gier 

komputerowych i ich wpływu na dzieci. 

Kalendarz  ...................................................................................................  12  

Typowe i nietypowe okazje do świętowania w lipcu i sierpniu. 

Gra planszowa „Podróż do Amazonii”  ..............................................  13  

Gra, w której każda droga prowadzi do Brazylii. 

Kącik behawioralny  ................................................................................  16  

Katarzyna Hamerlak podpowiada jak uczyć dzieci z zespołem 

Aspergera współdziałania z rówieśnikami. 

Kącik logopedyczny  .........................................................................  18  

Agata Lange proponuje najmłodszym ćwiczenia funkcji słuchowych. 

Porady fizjoterapeuty  .............................................................................  21 

Olga Oraniec pokazuje jak wykryć skoliozę u własnego dziecka.  

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

Omówienie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji 

służbowej nauczyciela oraz korzyści jakie przynosi legitymacja 

swojemu właścicielowi.  

Podróż#_Gra_planszowa_


   

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

   
 

Majowe wspomnienia  

Marcowe zawieszenie zajęć 

stacjonarnych i swobody 

poruszania się nie 

zatrzymały natury. Ba, 

nawet pozwoliły jej bujnie 

się rozwijać. Choć już 

wcześniej zdarzali się na 

naszym przedszkolnym 

ogródku nieproszeni, choć 

mile widziani, goście, to tym 

razem daliśmy się 

zaskoczyć. Bywały już 

sytuacje, gdy zwierzęta zaczynały traktować nasze podwórka jako swój 

dom. Najczęściej związane było to z długimi majowymi weekendami.  

W ciągu 20 lat mojej pracy dwa razy widziałem kaczki korzystające z ciszy 

oraz spokoju naszych krzaczków oraz miejsca pod schodami zjeżdżalni  

i wysiadujące tam jajka. 

 

Tym razem to nie ptaki były bohaterami jednego z pierwszych majowych 

dni po przywróceniu opieki w przedszkolu. Powszechne zdziwienie oraz 

zainteresowanie wśród dzieci 

wzbudziły ziemniaki. Zupełnie 

się ich nie spodziewaliśmy 

zdejmując osłonę piaskownicy. 

A jednak rosły tam. I nawet 

miały już nowe, małe bulwy, 

które przedszkolaki określiły jako 

„dzieci ziemniaków”. Kilkoro 

młodych ogrodników zajęło się 

ich delikatnym wykopywaniem 

a następnie przesadzeniem do 

Autor 
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grupowych ogródków.  Szkoda 

jedynie, że więcej dzieci nie 

mogło się tym zająć, ale wszyscy 

musieliśmy się dostosować do 

zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego, który zabronił się 

spotykania się i wspólnych zajęć 

dzieci z różnych grup. Tak więc 

dość przypadkowo zajęcia 

ogrodnicze miały dzieci, które 

jako pierwsze udały się na duży 

plac zabaw. To jak pracowały zdążyliśmy uwidocznić na zdjęciach. 

 

Przy okazji dzieci mogły się przekonać, ile ziemniaka jest potrzebne do 

wyrośnięcia nowego, gdyż jedna z sadzonek urosła z połówki bulwy. Była 

to też lekcja praktyczna, bo dzieci same przenosiły sadzonki i zadbały  

o niezbędną dla roślin wodę.  

 

Oczywiście dzieci miały też pomyły na 

zaniesienie ziemniaków do kuchni, aby 

panie Małgosie wykorzystały je do 

zrobienia zupy. Jednak wspólnie 

uznaliśmy, że póki co kartofelki są zbyt 

małe i trzeba je będzie codziennie 

podlewać, aby urosły i nabrały smaku.  

Ciekawe jak duże urosną, gdy wrócimy 

z wakacji? Może uświetnią obchody 

naszego Dnia Kartofla we wrześniu? 

 

A my już w nowym roku postaramy się 

wydzielić więcej miejsca na podwórku 

pod nowe uprawy. Pamiętam jak dwa lata temu zrywaliśmy natkę  

z posadzonej pietruszki i dodawaliśmy ją do zupy. Może znów się uda?  
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Co nam w duszy gra … 

Nuty? To proste. 

Pięciolinia … historia jej jest niezwykła, 

zaczynano od jednej linii a mamy 

obecnie najdoskonalszy zapis na 

pięciu liniach. 

Palców u ręki mamy PIĘĆ !   I to jest  

nasza pięciolinia, ściągawka która jest zawsze dostępna. Kiedy 

popatrzymy na wewnętrzną stronę dłoni, rozczapierzymy palce, to palec 

mały znajdzie się na dole a kciuk na górze. Mały palec na dole jest linią 

pierwszą a kciuk piątą. Druga linia to palec serdeczny, trzecia linia 

środkowy a palec wskazujący jest linią czwartą. Nasza personalna 

pięciolinia zaczyna się od dołu (mały palec) linia 1 a kończy na kciuku linia 

5.  

Przestrzenie  między liniami (palcami) nazywa się polami albo między-

liniami. Pierwsze pole jest na dole,  między linią 1 a 2, drugie między 2 a 3,  

kolejne trzecie pole między 3 a 4 linią i ostatnie czwarte między  4 a 5. 

Nuty są zapisywane na pięciu liniach głównych oraz na polach.  W drugim 

wypadku nuta zapisana na polu  może  być opisana w następujący 

sposób.  Nuta znajduje się na polu 1.  Inaczej ... nuta znajduje się między 

linią 1 a 2, albo ta sama nuta znajduje się pod drugą (2) linią główną, albo 

znajduje się nad pierwszą (1) linią główną. 

Wszystkie określania położenia nuty są poprawne! 

A teraz nazwy nut na pięciolinii.   

Odczytujemy nutki z pięciolinii z narysowanym kluczem muzycznym  

wiolinowym,  który posiada synonimy;  klucz G albo klucz skrzypcowy.  

Zaczynamy od linii „1” (mały palec!)  E,   

Felieton 

Adama Dąbrowskiego 
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Linia „2”  (serdeczny) G,   

Linia „3” (środkowy) H*. 

Linia „4”  (wskazujący) D.  Linia „5” (kciuk) F 

Teraz czas na zapamiętanie nut na pięciolinii…   E G H D F  

Mnemotechnika;   Ewa -1   Gotuje -2   Herbatę -3   Dla -4    Franka -5 

* w POLSKIM ZAPISIE nutowym LITERA  B JEST ZAMIENIONA NA  H ! 

Nuty na polach 1-4  mają nazwy  F A C E  co łatwo skojarzyć ze słowem 

angielskim „face”. 

Mamy teraz zabawę non stop w odczytywaniu nut na pięciolinii,  używamy 

naszej dłoni, palców i przestrzeni między palcami zawsze kiedy nie mamy 

nic do zrobienia i „nudzimy” się… 

Teraz o  „ Do Re Mi Fa Sol La Si Do”  Jest to powszechnie znany alfabet ale 

do śpiewania! Odpowiednikiem jego są literowe nazwy nut  „C D E F G A 

H C”  

Polacy, Czesi, Niemcy, do grania na instrumentach używają nazw 

literowych. Nuta na dole pod pierwszą linią główną nazywa się „D”  (jak 

Dół). Nuta na górze nad piątą linią główną nazywa się „G” (jak Góra) 

Następnym razem o wartościach nut i o matematyce z tym związanej. 

 

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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Moja historia 

Kiedy i jak się tu znalazłam? Można 

powiedzieć, że wszystko zaczeło się 

dawno temu. W 2009 roku 

napisałyśmy z Krystyną Starczewską 

projekt edukacyjny „Wiem, czytam, 

rozumiem”o nauce czytania metodą 

Ireny Majchrzak przeznaczoną 

głównie do pracy z dziećmi w wieku 

od 3 do 7 lat. Metoda czytania Ireny 

Majchrzak zaliczana jest do metod 

globalnych, w której dzieci poznają 

całe wyrazy i uczą się ich znaczeń. 

Szukałyśmy partnerów – przedszkoli, 

które zgodziłyby się zaangażować w 

projekt. Skontaktowałyśmy się z Anną 

Florek, która chętnie zgodziła się na współpracę. Chyba właśnie od 

tamtej pory w przedszkolu wykorzystuje się w pracy z dziećmi „Odimienną 

Metodę Nauki Czytania Ireny Majchrzak”. Wtedy rozliczałam projekt. 

Zajmowałam się sprawami finansowymi. Tak zaczęła się nasza 

współpraca. W tamtym czasie pracowałam w Społecznym Gimanazjum 

nr 20 na Raszyńskiej, gdzie dyrektorem była właśnie Krystyna Starczewska. 

A potem zapragnęłam zostać nauczycielką i pracować z dziećmi. Bardzo 

fascynuje mnie sposób myślenia dzieci. W 2012 roku rozpoczęłam studia 

pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach praktyk 

studenckich wybrałam właśnie przedszkole Anny Florek. Trafiłam do grupy 

pani Beaty Oraniec i pana Marcina Dębińskiego. Tam zdobywałam 

pierwsze szlify. Bardzo dobrze mi się współpracowało. Byłam zachwycona 

dziećmi, zachwycona podejściem wychowawców do dzieci i rodzinną 

atmosferą, która panuje w przedszkolu. W zasdzie od razu po studiach 

chciałam zmienić pracę i przyjść do przedszkola jako wychowawca. 

Jednak wszystkie etaty nauczycielskie były zajęte. Wpadłam na pomysł, 

Wspomnienia  

Anny Firek-Marczak 

Zajęcia „Podglądamy przyrodę” 
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że mogę prowadzić zajęcia dodatkowe. Zaproponowałam 

zorganizowanie  popołudniowych zajęć przyrodniczych. Pani Anna Florek 

zaakceptowała ten pomysł i od 2015 roku prowadzę zajęcia 

„Podglądamy przyrodę”.  W tym roku szkolnym 2019/2020 pracuję na 

pełnym etacie jako drugi wychowawca 

w Gr. 3 z Beatą Oraniec. Na co dzień 

widzę, jak jest to  trudna praca. Jestem 

pełna podziwu dla pracow¬ników, 

wychowawców i terapeutów. Dalej są 

dla mnie wzorem jako pedagodzy i 

bardzo się cieszę, że mogłam znaleźć się 

w tym gronie. 

Co mnie zdziwiło tutaj? Po pierwsze: 

dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi mają w taki skuteczny 

sposób prowadzoną terapię, że często 

postronny obserwator nie zauważa 

odmiennego funkcjonowania tych 

dzieci w grupie. Po drugie: nasze 

przedszkole jest pierwszym, w którym 

zetknęłam się ze zróżnicowanymi 

wiekowo grupami. W ciągu tego roku w pracy stało się dla mnie to tak 

naturalne, że w pierwszej chwili w ogóle nie przyszlo mi do glowy, żeby o 

tym wspomnieć.  Nie spotkalam  drugiego takiego przedszkola. Po trzecie: 

zaskoczyła mnie swoboda bycia dzieci. Mają one wiele możliwości 

rozwoju i nie są w swoim rozwoju ograniczane. Podoba mi się, że dzieci są 

samodzielne, że uczy się je samodzielnego ubierania, jedzenia, 

samoobsługi w toaletach. Tutaj też dzieci nie są ocenanie. Tutaj dzieci się 

chwali, dzieci się motywuje. Tłumaczy się im, jak poradzić sobie  

z problemem. Proponuje się dzieciom różne rozwiązania trudnej sytuacji. 

Uczy się, jak nawiązywać relacje społeczne z innymi dziećmi w grupie.  Nie 

spotkałam drugiego takiego przedszkola. 

Zajęcia w grupie  

Badanie owoców truskawki 
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Co było trudne? W tym roku szkolnym 

trudne było wypełnienie wszystkich 

wymogów formalnych związanych  

z dokumentacją.  Rzeczywiście 

procedury, które są związane  

z wychowaniem dzieci zabierają dużo 

czasu Nie tylko półroczne opinie  

o dzieciach, ale też uzupełnianie 

dziennika (przebieg zajęć, podział 

aktywności na przestrzenie rozwojowe). 

Plany na przyszłość? Jestem już w wieku 

emerytalnym. Chciałabym wciąż 

współpracować z przedszkolem, ale już w troszeczkę innym charakterze. 

Bardzo dobrze poznałam rytm pracy placówki i widzę siebie jako osobę, 

która wspierałaby wychowawców i terapeutów w zajęciach wtedy, kiedy 

ktoś z opiekunów, z różnych powodów, nie będzie mógł być w pracy. I 

oczywiście będę chciała nadal prowadzić zajęcia przyrodnicze, które są 

moją pasją. Myślę, że dzieci bardzo je lubią. 

Mam też wiele planów związanych z emeryturą. Chciałabym dużo 

podróżować. Mam w planie naukę języka włoskiego i pomoc córce  

w opiece nad wnukiem Marcelem. Przecież mam do tego kwalifikacje  

 

Anna Firek-Marczak 
Pedagog, nauczycielka edukacji przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej. Absolwentka Wydziału Pedago-

gicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zwolenniczka 

„Odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak”, 

pedagogiki Janusza Korczaka oraz Marii Montessori. 

Wychowawczyni grupy mieszanej wiekowo. Prowadzi 

zajęcia dodatkowe „Ciekawe eksperymenty” 

„Podglądamy przyrodę”. Z oświatą niepubliczną 

związana od 25 lat a z naszym przedszkolem od 2015 

roku. 

Zajęcia „Ciekawe eksperymenty” 
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Recenzja książki edukacyjnej  

Książkę Thomasa Feibela kupiłem już jakiś czas temu. Trafiła na półkę 

czekając na więcej wolnego czasu. I właśnie długi weekend oraz 

ograniczenia w podróżowaniu spowodowały, że wyjąłem ją z szafy.  

Bardzo byłem ciekawy, w którą stronę pójdzie autor ze swoimi 

rozważaniami. Czy bliżej będzie mu do grona osób uznających granie za 

szkodliwą dla rozwoju dzieci rozgrywkę (sugerowałby to podtytuł) czy też 

przewrotnie spróbuje obalić pewne mity. Tak czy inaczej spodziewałem 

się odniesienia do jakiś badań i wyciągania z nich wniosków.  

I się zawiodłem. Choć wcale nie jestem zmartwiony tym, że książka nie 

sprostała moim oczekiwaniom. Bo omówiła problem rzetelnie, ale  

z zupełnie innej strony.  Na początku pokazała, że problem ekspozycji 

dzieci na agresję jest zacznie starszy niż gry komputerowe. Przy odrobinie 

wysiłku można ją znaleźć nawet w tradycyjnych zabawach i problem ma 

społeczeństwo ze swoim ogólnym przyzwoleniem na tego typu rozgrywkę 

a nie tylko gracze. Oczywiście uwzględniono to, jak destrukcyjnie wpływa 

na rozwój fizyczny dzieci siedzenie przed 

ekranem. Jednak pokazano też 

mechanizm w jaki sposób świat dorosłych 

zmusza je do tego. Wskazano też dlaczego 

dzieci lubią gry i co je w nich ekscytuje. 

Książka zachęca do tego, aby rodzice 

wiedzieli w co grają ich dzieci. O ile w 

przypadku przedszkolaków jest o to łatwo, 

o tyle świat gier starszych dzieci często 

pozostaje im nie znany. Dla ułatwienia 

wejścia w rzeczywistość wirtualna 

zaprezentowano podział gier na różne 

kategorie oraz ich protoplastów świeci 

rzeczywistym. Z grubsza omówione są cele 

gier oraz spodziewany czas rozgrywki. To 

wszystko na pewno zrozumienie czemu 

Autor 

Marcin Dębiński 
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dzieci tyle grają i dlaczego czasami łatwiej a czasami trudniej je oderwać 

od ekranu. Podano też w niej przykłady najpopularniejszych gier. Tutaj 

należy się autorowi pochwała za wyczucie lub znajomość rynku gier. 

Mimo, że książka został wydana w Polsce w 2006 roku a oryginał w 

Niemczech jeszcze wcześniej to znajdujemy tu nazwy, które będą znały 

nasze dzieci. Niektóre z wymienianych tytułów po prostu mają obecnie w 

nazwie mniejszy lub większy liczebnik np.: wspominane przez „The Sims” 

maja już 4. wersję plus wydane liczne dodatki uatrakcyjniające grę  

w kolejnych latach. 

W kolejnych rozdziałach pokazane jest jakie potrzeby dzieci są 

zaspokajane w grach oraz to, że rodzice robili to samo popadając w świat 

fantazji związanej z oglądaniem telewizji lub czytaniem książek. 

Przypinanie łatki, że za wszystko odpowiedzialne są gry przestaje być 

wiarygodne. 

Pod sam koniec książki docieramy wreszcie do zebranych przez autora 

teorii na tezę zawartą w tytule książki. Są więc teorie: Katharsis, 

Manipulacji, Wzmacniania, Inhibicji, Habituacji, Stymulacji, Atrofii Mózgu, 

Zaniku Samokontroli, Ogłupienia i Wzrastającej Uwagi. Niektóre 

wykluczają się nawzajem a naukowcy określają je jedynie mianem teorii, 

czyli wcale nie mają pewności co do ich prawdziwości. 

W przedostatnim rozdziale znalazłem odniesienie i wytłumaczenie zasad 

obowiązujących przy klasyfikacji gier. Klasyfikacji rozumianej jako 

wskazanie od jakiego wieku można grać i co znajduje się gracz (np. 

przemoc, seks, brzydkie wyrazy). 

Dosłownie osiem ostatnich stron jest wskazówką dla rodziców co powinni 

zrobić, między  innymi  o ustalaniu granic. Ale także o rozmowach  

i zainteresowaniu jakie powinni okazywać dzieciom. 

Ja sam widzę już dzieci w wózkach (na oko dwulatki) zajęte graniem lub 

oglądaniem czegoś na komórkach. I rodziców mających „święty spokój”, 

który w przyszłości sprawi, że dzieci pogrążą się świat wirtualny, w którym 

nie będzie miejsca dla ich rodziców. 
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Świętujemy w lipcu i sierpniu 

  1.07 – Dzień Psa i Międzynarodowy Dzień Owoców 

  4.07 – Dzień Hot-Doga 

  7.07 – Światowy Dzień Czekolady 

  9.07 – Dzień Chodzenia Do Pracy Inną Drogą 

10.07 – Dzień Nikoli Tesli 

13.07 – Dzień Frytek 

17.07 – Światowy Dzień Emoji 

19.07 – Dzień Czerwonego Kapturka 

20.07 – Międzynarodowy Dzień Szachów 

23.07 – Dzień Włóczykija 

24.07 – Dzień Policjanta i Dzień Pszczółki Mai 

25.07 – Dzień Bezpiecznego Kierowcy 

29.07 – Światowy Dzień Tygrysa 

30.07 – Międzynarodowy Dzień Sernika 

i Międzynarodowy Dzień Przyjaźni 

 

  1.08 – Narodowy Dzień Pamięci Powstania 

Warszawskiego 

  5.08 – Dzień Delfina 

  6.08 – Światowy Dzień Musztardy 

  8.08 – Wielki Dzień Pszczół 

  9.08 – Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na  

             Świecie i Dzień Miłośników Książek. 

10.08 – Dzień Przewodników i Ratowników Górskich 

11.08 – Dzień Konserwatora Zabytków 

12.08 – Światowy Dzień Słonia 

13.08 – Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych 

14.08 – Dzień Energetyka 

17.08 – Dzień Pozytywnie Zakręconych 

19.08 – Światowy Dzień Fotografii  

i Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich 

25.08 – Dzień Polskiej Żywności 

27.08 – Dzień Tira 

28.08 – Dzień Lotnictwa 

30.08 – Dzień Taksówkarza  

 

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.  

 

 



   

   Dwumiesięcznik Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA      13 | S t r o n a        

   
 

Gra planszowa „Podróż do Amazonii”  

Jak wiadomo wakacje sprzyjają podróżom. Z reguły 

w lipcu i sierpniu Polacy zaczynają wyjeżdżać nad morze, w góry lub na 

wieś. Często też podróżują za granicę. Jako, że w tym roku ze względu na 

ryzyko związane z pandemią wyjazdy będą ograniczone proponujemy 

wakacyjną podróż do Brazylii … na planszy. 

Gra „Podróż do Amazonii” przeznaczona jest dla 

2-3 graczy. Przed rozgrywką należy przygotować 

czerwony, zielony oraz niebieski pionek. Gracze 

wybierają swój kolor pionka i ustawiają go na polu 

z domkiem (w tym kwadracie jest Polska). 

Następnie na zmianę rzucają kostkami. Od wyniku 

odejmują 1 i przesuwają pionek o tyle pól, ile 

wyniósł wynik odejmowania. Kto pierwszy dotrze 

do tropikalnej dżungli w dorzeczu Amazonki, ten 

wygrywa. Grę dzieci mogą pokolorować.  

Grając dzieci ćwiczą lub doskonalą:  

 znajomość geografii świata 

 umiejętność przeliczania 1-6 

 umiejętność odejmowania 

 motorykę małą (kolorowanie planszy) 

 umiejętność radzenia sobie z porażką  

Gra może też być pomocą dydaktyczną na 

wypadający 23 lipca Dzień Włóczykija. 

Jeśli nie przepadacie  Państwo za upałami, to 

istnieje też wersja gry związana z podróżną na 

Alaskę. Dostępna jest ona pod adresem: 

www.debinski.edu.pl/podroz-alaske-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 

Pod koniec czerwca 

2020 było tam 

dostępnych  

241 

darmowych 

gier planszowych. 

 

 

 

http://www.debinski.edu.pl/podroz-alaske-gra-planszowa/
http://www.debinski.edu.pl/podroz-alaske-gra-planszowa/
http://www.debinski.edu.pl/
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Kącik behawioralny  

Jak uczyć dzieci z zespołem Aspergera 

współdziałania z rówieśnikami? 

Wybór odpowiednich zabaw i zajęć zaczyna się od obserwowania 

zachowań typowych dla danego wieku. Należy zorientować się, w co 

najchętniej bawią się rówieśnicy dziecka z zespołem Aspergera. 

Po ustaleniu obszarów zainteresowań należy wybrać takie formy 

aktywności, które są najpopularniejsze i takie, które nie wymagają zbyt 

wiele czasu, by je opanować.  

Wybrane przez nas czynności powinny być codziennie rozwijane zarówno 

z osobami dorosłymi, jak i zaprzyjaźnionymi kolegami. Jeśli najczęstszymi 

grami w przedszkolu/szkole są zabawy piłką, samochodami to należy 

ćwiczyć kopanie, rzucanie i łapanie piłki oraz zabawy z wykorzystaniem 

modeli aut. Celem jest nie tylko rozwijanie umiejętności manipulowania 

przedmiotami, ale również włączanie do zabawy rówieśników, a nawet 

nauczenie pewnych zdań, które mogą być wypowiadane podczas tych 

czynności. Czasami w trakcie gier zespołowych konieczne jest 

wytłumaczenie podstawowych reguł takich jak to, że piłkę należy 

podawać tylko do zawodników z własnej drużyny.  

Początkowo wszystkie zasady muszą być przećwiczone z osobami 

dorosłymi i dopiero, gdy dziecko je opanuje, możliwe jest przyłączenie 

rówieśników. 

Podczas nauki zabawy należy zwrócić uwagę czy dziecko posiada 

następujące umiejętności: 

- umiejętności zaczynania i kończenia zabaw: „Czy mogę się dołączyć?”, 

„W co chcesz się teraz bawić?”, „Czy możesz mi pomóc?”, „Już muszę iść 

do domu”. 

Autorka 
Katarzyna Hamerlak 
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Są to tylko przykładowe zdania, których możemy uczyć.  

 elastyczność, współpraca i dzielenie się z innymi: 

dzieci z zespołem Aspergera wolą wykonywać niektóre zadania 

samodzielnie według własnego planu. Ważne jest aby uczyć je 

rozmaitego wykonywania tej samej czynności, przyjmowania różnych 

ról w tej samej zabawie. Na przykład podczas gry w piłkę nożną 

uczymy, aby dziecko było raz bramkarzem a raz atakującym. Raz samo 

decyduje, kim chce być, innym razem określona rola zostaje mu 

narzucona. 

 radzenie sobie w trudnych sytuacjach.  

Jeśli zaproponowana przez inne dzieci zabawa okaże się zbyt 

skomplikowana lub dziecko nie będzie potrafiło wykonać określonych 

czynności to mogą pojawić się zachowania trudne do 

zaakceptowania przez jego rówieśników takie jak: płacz, krzyk lub 

agresja. Jeśli rodzic wie, kiedy może wystąpić określone zachowanie 

niepożądane to powinien te sytuacje przećwiczyć. Należy jak 

najszybciej wskazać właściwe sposoby reagowania, nie dopuszczając 

do pojawienia nieprawidłowych reakcji np. „Nie wychodzi mi ta gra”, 

„Czy możesz mi pomóc”, „Wolę popatrzeć jak wy to robicie” 

 aranżowanie zabaw z rówieśnikami.  

Naukę zabawy zaczynamy od przećwiczenia z osobą dorosłą 

podstawowych reguł gry.  Zadaniem rodziców jest aranżowanie jak 

największej liczby sytuacji, podczas których dziecko może spędzać czas 

z kolegami. Możemy zapraszać dzieci do domu. Należy też korzystać  

z zaproszeń innych rodzin z dziećmi.  

PAMIĘTAJ: 

Początkowo wszystkie zasady w nowo uczonej  zabawie  muszą być 

przećwiczone z osobami dorosłymi i dopiero, gdy dziecko je opanuje, 

możliwe jest przyłączenie się do rówieśników. 
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Kącik logopedyczny   

Ćwiczenia funkcji słuchowych dla najmłodszych.  

W procesie przetwarzania dźwięków, o którym mówiłam w poprzednim 

artykule, możemy wyróżnić występowanie kilku podstawowych funkcji 

słuchowych. Do każdej z nich zaproponuję ćwiczenia, mające na celu jej 

rozwijanie i usprawnienie. 

Odbiór dźwięków - W prawidłowo działającej funkcji, dziecko „zauważa”, 

że dźwięk jest lub go nie ma. Ćwiczenia: 

• zwracanie uwagi dziecka na dźwięki otoczenia, wspólne nasłuchiwanie, 

jakie dźwięki słychać za oknem, na ulicy czy w sklepie - stukanie, pukanie 

do drzwi, syrena karetki, wirująca pralka, dźwięk suszarki, 

• dziecko na dźwięk bębenka skacze po pokoju, lecz kiedy usłyszy, że 

dźwięku nie ma (rodzic przestał grać) przestaje się poruszać i staje  

w miejscu, 

• do pojemników rodzic wsypuje fasolę, ryż, koraliki, a jeden z nich 

pozostaje pusty – rodzic potrząsa pojemnikami, natomiast zadaniem 

dziecka jest odpowiednie zareagowanie na dźwięk lub jego brak słowami 

jest/nie ma. 

Lokalizowanie źródła dźwięku - W prawidłowo działającej funkcji dziecko 

wie, skąd dobiega dany dźwięk. Ćwiczenia: 

• chowanie grającej zabawki i wspólne 

szukanie jej, 

• dziecko siedzi na dywanie, ma 

zamknięte oczy, a rodzic w różnych 

częściach pokoju gra na instrumencie, 

np. na marakasach - dziecko zwraca 

głowę w kierunku dźwięku,  

Autorka 

Agata Lange 
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• zabawa w ciuciubabkę - rodzic wydaje dźwięki, natomiast dziecko  

z zawiązanymi oczami szuka źródła dźwięku, czyli rodzica. 

Pamięć słuchowa - Dziecko potrafi zapamiętać i odtworzyć ciąg 

dźwięków. Ćwiczenia: 

• wystukiwanie przez dziecko rytmów na bębenku - takich samych, jak 

rodzic, 

• wrzucanie do pudełka zabawek w takiej kolejności, w jakiej poprosił  

o to rodzic. Na początku zaczynamy od dwóch zabawek dla dziecka  

2-letniego, następnie trzy zabawki (dla dziecka 3-letniego) - Włóż do 

pudełka misia i lalkę/Wrzuć do pudełka auto, misia i lalkę, 

• rodzic rysuje wagoniki i pociąg, a na te wagoniki dziecko kładzie obrazki 

(np. wycięte zwierzątka z gazet), oczywiście w takiej kolejności o jaką 

poprosi rodzic - W pociągu jedzie żyrafa i zebra./W pociągu jedzie żyrafa, 

zebra i lew, 

• nauka krótkich wierszyków, rymowanek, piosenek. 

Rozróżnianie dźwięków - Dziecko odkrywa, że dźwięk ma znaczenie. 

Ćwiczenia: 

• w tym ćwiczeniu przydadzą się gotowe nagrania dźwięków - przyrody, 

zwierząt, pojazdów, czynności, instrumentów. Zadaniem dziecka jest 

wybranie z trzech ilustracji tego, co przed chwilą usłyszało lub nazwanie 

usłyszanego dźwięku, 

WAŻNE: 

Na prawidłowe przetwarzanie dźwięków wpływają ćwiczenia z zakresu 

odbioru, różnicowania i rozróżniania dźwięków, lokalizacji ich źródła oraz 

pamięci słuchowej. 
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• memory słuchowe - wsypanie do dwóch pojemników takich samych 

elementów wydających dźwięk, np. kaszę, fasolę, groch, monety. 

Zadaniem dziecka jest wybranie par takich samych dźwięków 

wydobywających się z pojemników (mogą to być jajka po 

kinderniespodziankach), 

• wykorzystanie instrumentów - dziecko odwraca się a rodzic gra na 

jednym z trzech instrumentów (bębenek, trójkąt, talerz). Zadaniem 

dziecka jest odgadnięcie, na którym instrumencie zagrał rodzic, 

• wykorzystanie gazety, folii bąbelkowej, sreberka - dziecko z zamkniętymi 

oczami odgaduje, czym przed chwilą bawił się rodzic. 

Różnicowanie dźwięków - Dziecko uświadamia sobie, że dźwięki są 

różnorodne i odmienne od siebie. Ćwiczenia: 

• zaczynamy od różnicowania krótkiego i długiego dźwięku - rodzic 

wycina węże (jeden jest krótki, a drugi długi) i syczy jak wąż ssss (raz krótko, 

a raz długo). Zadaniem dziecka jest wybranie odpowiedniego węża, 

• dźwięk głośny i cichy - rodzic zatyka uszy i wydaje dźwięk wybranego 

zwierzątka w sposób głośny, następnie kładzie palec na ustach i wydaje 

dźwięk tego samego zwierzęcia w sposób cichy - dziecko powtarza po 

rodzicu ten schemat; zabawa z pacynką - raz pacynka mówi bardzo 

głośno, a raz mówi szeptem, 

• jeden dźwięk czy kilka dźwięków? – Gdy rodzic wydaje jeden dźwięk, 

dziecko do pudełka wrzuca jeden klocek, gdy rodzic wydaje kilka 

dźwięków, dziecko do pudełka wrzuca kilka klocków, 

• dźwięk szybki i wolny - rodzic gra na bębenku. Jeśli zagra szybko, 

zadaniem dziecka jest szybkie poruszanie się po pokoju, natomiast jeśli 

zagra wolno - dziecko idzie powoli po pokoju. 

W kolejnym numerze podam propozycje ćwiczeń słuchowych dla 

starszych dzieci.  
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Porady fizjoterapeuty   

Skolioza 

Skolioza to deformacja kręgosłupa występująca w trzech płaszczyznach: 

strzałkowej (pogłębiona / zniesiona lordoza lub kifoza), czołowej (boczne 

skrzywienie), poprzecznej (rotacja).  

Istnieje bardzo wiele przyczyn prowadzących do ukształtowania skoliozy. 

Problem może znajdować się w budowie kręgów lub żeber. Występująca 

wiotkość stawowa także predysponuje do wystąpienia skrzywienia. 

Niekorzystne zmiany prowadzące do rozwoju skoliozy mogą pojawić się 

już w życiu płodowym. Czasami występuje asymetria obciążeń, dziecko 

przyjmuje nieprawidłową pozycję siedzącą i podpiera głowę. Również 

otyłość oraz zmiany hormonalne mają duży wpływ na rozwój skoliozy.  

Rodzic, mając obawy dotyczące postawy swojej pociechy, może 

dokonać wstępnej oceny wzrokowej. Z przodu i z tyłu patrzy na głowę, 

barki, trójkąty talii, kolana i stopy dziecka, które staje w swobodnej pozycji 

(nie koryguje się). Głowa i wzrok dziecka skierowane są na wprost, 

kończyny górne wzdłuż tułowia, stopy równolegle do siebie na szerokość 

bioder, paluchy ustawione w jednej linii. Podkreślenie w opisie oznacza 

warunki prawidłowe. 

Patrząc z przodu: 

 głowa – jest prosto czy przechylona w bok / skręcona bardziej w jedną 

stronę 

 barki – są na równej wysokości / jeden jest wyżej 

 sutki – są na równej wysokości / asymetrycznie 

 klatka piersiowa – prawidłowa budowa / wklęsła przy mostku 

(lejkowata) / wypukła przy mostku (kurza) 

 trójkąty talii – wcięcia w talii są takie same / jedno jest płytsze lub 

głębsze 

Autorka  
Olga Oraniec 
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 kolana i stopy – przy prośbie o złączenie kończyn dolnych: ustawione 

są w jednej linii / kolana złączone, ale stopy nie łączą się (kolana 

koślawe) / kolana rozłączone, ale stopy łączą się (kolana szpotawe), 

dany aspekt niekoniecznie związany ze skoliozą. 

Patrząc z tyłu: 

 barki – są na równej wysokości / jeden jest wyżej 

 łopatki – są na równej wysokości / któraś z nich „odstaje” i mają 

niesymetryczne ułożenie 

 stopy – warto spojrzeć na miejsce poniżej łydki i powyżej pięty 

(ścięgno Achillesa) oraz na ustawienie pięty – czy ścięgno przebiega 

pionowo i prostopadle do podłoża (jeśli widoczny jest kąt otwarty 

pomiędzy ścięgnem a podłożem po stronie zewnętrznej możliwe jest 

występowanie wad stóp, m.in. stopy końsko - koślawej, co wymaga 

kontroli i pracy ze specjalistą). 

Patrząc z boku (sprawdzamy z prawej i z lewej strony): 

 głowa – uszy znajdują się w jednej linii z barkiem / głowa jest wysunięta 

w przód 

 barki – delikatnie zarysowane / zaokrąglone i wysunięte do przodu 

 łopatki – przylegają do klatki piersiowej (pamiętając, że łopatki nie są 

do niej „przyklejone”)/ odstają 

 przekrój pleców: 

o część klatki piersiowej jest delikatnie / znacznie uwypuklona w tył 

o brzuszek jest płaski / mocno uwypuklony 

o całe plecki tworzą łagodną / mocno zarysowaną literę S (jeśli 

widoczne jest zdecydowanie zbyt „wyraźnie” S - nie jest to normą; 

nieprawidłowością są także plecy płaskie – patrząc  z boku plecy 

tworzą niemal linię prostą) 

 kończyny dolne – linia od środka miednicy do kostki bocznej jest prosta 

i przebiega przez środek kolana / w wadzie postawy linia przebiega 

przed lub za kolanem (aspekt niekoniecznie związany ze skoliozą). 
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W dużym uproszczeniu, w prawidłowych warunkach patrząc z boku, 

możemy wyobrazić sobie linię ciągłą przebiegającą przez punkty: ucho, 

bark, środek miednicy, staw kolanowy, minimalnie w przód od kostki 

bocznej. 

Czasami rodzic ma możliwość, aby spojrzeć na dziecko także „od góry”. 

Wówczas może zauważyć, czy dziecko ma jeden bark / jedną stronę klatki 

piersiowej / miednicę bardziej wysunięte do przodu. 

Należy pamiętać, że kontrola postawy w domu nie zastąpi wizyty  

u specjalisty. Natomiast zawsze warto obserwować swoje dziecko 

i zadbać o zdrowie pociechy od najmłodszych lat, aby uniknąć 

komplikacji w późniejszym okresie. 

W przypadku podejrzeń występowania skoliozy lub innej wady postawy 

należy zasięgnąć porady ortopedy oraz fizjoterapeuty, którzy sprawdzą 

postawę dziecka. Często konieczne jest także wykonanie zdjęcia RTG.  

Ważne jest wczesne wykrycie niekorzystnych zmian, dzięki czemu możliwe 

jest szybkie wprowadzenie ćwiczeń korekcyjnych oraz zminimalizowanie 

możliwości pogłębienia wady.  

Niestety występują pewne czynniki odpowiedzialne za zwiększone ryzyko 

progresji skoliozy. Należą do nich: 

 wiek (wzrost ryzyka w okresach szybkiego wzrostu) 

 płeć (skolioza występuje częściej u dziewczynek, niestety duży rozwój 

skoliozy następuje jeszcze przed pierwszą miesiączką) 

 lokalizacja (szczególnie progresujące są skrzywienia w odcinku 

piersiowym, przede wszystkim dwułukowe) 

 wielkość skrzywienia (im większy kąt skrzywienia tym większe ryzyko 

progresji, zwłaszcza >30°) 

 występowanie skoliozy w rodzinie (np. mama zmagała się ze skoliozą 

= duże ryzyko u córki) 

 wynik 0 - 2 w teście Rissera (wiek dojrzałości kostnej określany w obrębie 

miednicy na zdjęciu RTG) 
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 rotacja >33° 

 różnica kąta żebrowo - trzonowego (>20°RVAD) 

 hipokifoza w odcinku piersiowym 

 zespoły towarzyszące (zespół Marfana, zespół Ehlersa Danlosa) 

Na szczęście istnieją też warunki, w przypadku występowania których 

zauważono pomyśle rokowania. Należą do nich między innymi: płeć 

męska, skrzywienia lewostronne, garb żebrowy po stronie wklęsłej, kąt 

skrzywienia <30°, różnica RVAD <20°. 

Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego 

Leczenia Skolioz (SOSORT) zajmuje się badaniami naukowymi i klinicznymi 

związanymi z problemem skolioz. Celem Towarzystwa jest promowanie 

metod, które pozwalają jak najwcześniej wykrywać oraz skutecznie leczyć 

skoliozy oraz inne deformacje kręgosłupa. SOSORT rekomenduje także 

konkretne metody pracy wykorzystywane w terapii skolioz: 

 FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) – Polska, 

 DoboMed (Metoda Dobosiewicz) – Polska, 

 Lyon Approach – Francja, 

 BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) – Hiszpania, 

 Schroth – Niemcy, 

 Side Shift – Wielka Brytania 

 SEAS (Scientific Exercises Approach to Scoliosis) – Włochy. 

  
 

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 oraz nauczycieli. Tym razem 

jest to: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 

2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej 

nauczyciela (Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1393) obowiązujące od 3 listopada 

2006 roku. 

Opisuje ono: 

 po co jest wydawana jest legitymacja służbowa nauczyciela i jak 

wygląda jej wzór 

(§1)  

 kto wystawia legitymację służbową nauczyciela, w jakim terminie 

i jaki jest jej okres ważności 

(§ 2) 

 jaka jest podstawa prawna do wydania nowej legitymacji służbowej 

nauczyciela przed upływem jej ważności 

(§ 3) 

 co dzieje się z legitymacją po rozwiązaniu stosunku pracy  

z nauczycielem 

(§ 4) 

 datę wejścia w życie 

(§ 5) 

Z punktu widzenia nauczyciela ważne jest to, że musi się on zwrócić do 

dyrektora o wydaniu legitymacji a dyrektor jest zobowiązany wydać ją  

w ciągu 30 dni. Nikomu legitymacja nie jest wydana automatycznie. 

Rozporządzenie nie określa, kto zobowiązany jest zapłacić za jej wydanie. 

W związku z tym poprosiliśmy Mazowieckie Kuratorium Oświaty  

o wyjaśnienie tej sprawy. W piśmie sygnowanym numerem 

WKS.552.185.2020.MZ otrzymaliśmy odpowiedź, że dyrektor szkoły 

Autor 
Marcin Dębiński 
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(przedszkola) może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości 

nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu.  

Drugą istotną sprawą dla nauczycieli jest to, że trzeba ją zwrócić 

odchodząc z pracy i obowiązkiem dyrektora jest dopilnowanie tego. 

A co daje legitymacja? Potwierdzając zatrudnienie na stanowisku 

nauczyciela jest dokumentem uprawniającym do 33% zniżki przy 

przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego  

w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub 

miesięcznych imiennych oraz do 33% zniżki przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji 

zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych. Warto pamiętać, 

że nie dotyczy ona przejazdów pociągami oraz pekaesami pospiesznymi 

i ekspresowymi.  

Nie wiemy, czy w tym roku Koleje Mazowieckie zdecydują się na 

uruchomienie pociągu „Słoneczny”, ale jeszcze w zeszłym pozwalał on na 

podróż ze stolicy nad morze właśnie z ulgą.  Prognozę w tej sprawie można 

przeczytać pod adresem: 

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pociag-sloneczny-mial-byc-

bisowany-nie-wiadomo-czy-w-ogole-pojedzie-96567.html  

Ulga nie dotyczy również transportu miejskiego, choć na przykład SKM 

Trójmiasto zdecydowało się na przyznanie 33% zniżki dla nauczycieli.  

Oprócz tego wiele miejsc kultury w Polsce oraz zagranicznych honoruje ją 

i daje zniżki (najczęściej obniżając ceny do poziomu biletu uczniowskiego). 

Nie ma niestety rejestru miejsc honorujących legitymację, więc warto 

zajrzeć na Facebooka, w którym powstała grupa agregująca  

i komentująca miejsca ze zniżkami. 

Tekst ujednolicony rozporządzenia znajduje się pod adresem: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061891393 

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pociag-sloneczny-mial-byc-bisowany-nie-wiadomo-czy-w-ogole-pojedzie-96567.html
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pociag-sloneczny-mial-byc-bisowany-nie-wiadomo-czy-w-ogole-pojedzie-96567.html
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061891393
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W tym numerze wykorzystaliśmy 

Grafiki Public Domain 

Ilustracja na okładce 

Autor: Nadene Allan 

źródło: www.pixabay.com 

Pięciolinia 

Autor: Maciej Szewczyk 

źródło: www.pixabay.com 

Dzieci z instrumentami 

Autor: musikschule 

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 Thomasa Feibela „Zabójca  

w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe”, którą wydał PAX  

w 2006 r. 

 

 

 

Odwiedź nas na www.fb.com/czasdziecinstwa 

Archiwalne numery można oglądać pod adresem: 

https://issuu.com/czasdziecinstwa 

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/spis-gier/kalendarz/
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/

