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„Wszystko dać  

dzieciom z siebie  

by piękne  

dzieciństwo miały,  

by mądrość, dobro 

 i miłość  

wniosły kiedyś  

w świat cały.” 
 

Zofia Ewa Szczęsna 

 

http://www.pp2.zabki.pl/
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W jak trudnym czasie się znaleźliśmy, 

nikogo nie trzeba przekonywać. Utrata pracy, 

upadające firmy, lęk o zdrowie swoje i bliskich. 

 Jednak w moim odczuciu to dzieci i 

młodzież ponoszą największe konsekwencje tego, 

co dzieje się na świecie i w kraju. Wiele z nich nie 

ma dostępu do edukacji lub ma ją w bardzo 

ograniczonym zakresie. Dzieci  pozostają  w 

domach, w których niejednokrotnie dochodzi do 

patologicznych zachowań. Już sama myśl o tym 

napawa przerażeniem i wzmaga poczucie 

bezsilności. Poza tym mają brak ruchu, niemożność 

rozwijania swoich pasji, talentów i zainteresowań 

oraz minimalne kontakty społeczne prowadzące do 

samotności, z którą bez pomocy nie potrafią sobie 

poradzić. To jest czas bezpowrotnie stracony. 

 Dlatego niezwykle się cieszę, że w naszym 

Leśnym Zakątku atmosfera i codzienne życie 

wyglądają niemal jak w tym cudownym okresie 

przed pandemią (przy zachowaniu wszelkich 

środków bezpieczeństwa). Udaje nam się zachować 

równowagę tak ważną dla zdrowia psychicznego. 

Realizujemy nasz autorski projekt 

edukacyjny Serduszko puka w rytmie cza cza. Za 

nami  już dział - Układ trawienny czyli wielka 

Fabryka energii oraz Serce pompa doskonała. 

Przed nami Mózg – Centrum dowodzenia i Układ 

kostny czyli rusztowanie i zbroja dla naszego ciała. 

Odwiedzają nas koncerty, teatry, ciekawi 

ludzie. Prowadzimy warsztaty we współpracy z 

przychodnią FUNDAMENTI i Akademią  Małego 

Lekarza. 

Hucznie obchodziliśmy uroczystości – 

Dzień Przedszkolaka, Święto Niepodległości, 

Dzień Edukacji Narodowej, Międzynarodowy 

Dzień Praw Dziecka, Święto Pluszowego Misia, 

Święta Bożego Narodzenia, a nasze najmłodsze 

ANANASKI zostały uroczyście pasowane na 

Przedszkolaka. 

Udało się nawet uczestniczyć w 

videokonferencji z Sofie i  Helen z USA, które 

podczas przygotowań do Święta Dziękczynienia 

znalazły czas na rozmowę o amerykańskich 

tradycjach i pozdrowienia dla naszych 

Przedszkolaków. 

Prężnie działa rodzicielski teatr Pajęcze 

Opowieści. 

Odbywają się regularnie wszystkie zajęcia  

dodatkowe, w tym ruchowe gwarantujące 

budowanie więzi społecznych, rozładowanie 

emocji,  rozwijanie talentów, prawidłową postawę, 

sylwetkę i koordynację całego ciała – tak bardzo 

niezbędne elementy dla przygotowania do szkoły 

oraz  właściwego rozwoju w najważniejszym 

okresie  życia człowieka. 

 Ogromny ukłon kieruję w stronę 

RODZICÓW. Państwa zrozumienie powagi 

sytuacji, dyscyplina, elastyczne i błyskawiczne 

dostosowywanie się do nowych warunków, 

wszelkich procedur i wytycznych, pomoc w wielu 

płaszczyznach przedszkolnego życia, życzliwość i 

wsparcie -  są dla nas bezcenne. Z całego serca za 

to DZIĘKUJĘ. 

 Dziękuję też wszystkim PRACOWNIKOM 

Leśnego Zakątka za ten wyjątkowy zapał do pracy, 

pasję, ogrom zaangażowania i optymizm w 

patrzeniu w przyszłość. 

 Wyrażam głęboką nadzieję, wręcz wiarę w 

to, że nasze PRZEDSZKOLAKI wyjdą z tej 

pandemicznej sytuacji bez uszczerbku,  w 

psychicznym i fizycznym zdrowiu. 

 

Niech to będzie dla nas wszystkich wartość 

nadrzędna, a przyszłość będzie jawić się jasno 

 

Beata Krajewska 
Dyrektor Przedszkola 
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„Ananasek mówię Wam, daję radę sobie 

sam!” 
Ze słowami tej piosenki, którą grupa 

Ananaski przygotowywała na uroczystość 
Pasowania należy się w pełni zgodzić, 
ponieważ...przedszkolaki z dnia na dzień robią 
ogromne postępy i zadziwiają wszystkich swoją 
wiedzą i otwartością. Przezwyciężenie różnych 
negatywnych zachowań, przyzwyczajeń, lęków u 
trzyletniego dziecka, które po raz pierwszy 
przekracza mury przedszkola, jest trudnym 
zadaniem. Pandemia niestety to spotęgowała. 
Dlatego też  przed dziećmi, rodzicami oraz 
nauczycielami, stało nie lada wyzwanie. Na 
szczęście i ku zaskoczeniu wszystkich, grupa nowo 
przyjętych dzieci bardzo szybko zaadaptowała się 
do nowego środowiska i dzielnie kroczy wprzód, 
realizując w pełni wszystkie stojące przed nimi 
zadania i wyzwania. Ananaski  już od pierwszych 
dni bardzo chętnie uczestniczą w prowadzonych 
zajęciach, ochoczo malują, rysują i lepią. 
Codziennie stają się coraz bardziej samodzielne. 
Były i są zainteresowane zajęciami dodatkowymi, 
teatrzykami oraz koncertami, które mieliśmy okazję 
zobaczyć i wysłuchać. Nasze maluchy wykazują się 
nieposkromioną energią i entuzjazmem. Choć 
dopiero się poznaliśmy, to już uwielbiamy spędzać 
razem czas, śpiewać, tańczyć i budować. Dużo 
radości sprawiają spacery i zabawy na placu 
przedszkolnym. Uczymy się pomagać sobie 
nawzajem, dzielić się zabawkami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach 
związanych z odkrywaniem otaczającego świata, 
chętnie odpoczywamy słuchając kołysanek lub 
bajek. Każdy dzień w przedszkolu przynosi 
mnóstwo radości i nowe doświadczenia.  

Uroczystość „Pasowania na 
Przedszkolaka” była największym sprawdzianem w 
dotychczasowej przedszkolnej karierze. Mnóstwo 
prób, zabaw, wspólnych żartów i śmiechu 
towarzyszyło nam podczas przygotowań do 
występów, ale cały trud i wysiłek naprawdę się 
opłacał. Było to ogromne przeżycie, mimo to 
dzieciaki trzymały się bardzo dzielnie.             

Z uśmiechem na twarzy oraz z wielkim 
zaangażowaniem recytowały, śpiewały piosenki 
oraz tanecznym krokiem przedstawiały swoje 
umiejętności, jakie zdobyły w „Leśnym Zakątku”.   

Praca w grupie przebiega w miłej i 
przyjaznej atmosferze, co sprzyja rozwijaniu 
nowych umiejętności oraz kształtowaniu 
radosnego, pewnego siebie człowieka. Zwracamy 
szczególną uwagę na prawidłowy rozwój mowy, 
dykcję, prowadzimy ćwiczenia ortofoniczne, ściśle 
współpracujemy z logopedą i psychologiem. 
Staramy się  na bieżąco prowadzić rozmowy z 
Rodzicami, aby rozwiązywać zaistniałe problemy. 
Wierzymy, że wspólna troska o wszechstronny 
rozwój dzieci doprowadzi do wspaniałych efektów.  

Wszystkim rodzicom należą się ogromne 
podziękowania za to, że aktywnie uczestniczą w 
życiu grupy, włączają się w akcje charytatywne, 
służą wsparciem i pomocą oraz chętnie angażują 
się w nowe wyzwania, których czeka nas jeszcze 

bardzo dużo 😊  
 

Małgorzata Szewczak 
Wychowawczyni grupy „Ananaski”  
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„Kropelkowe serduszka pukają w 

rytmie  cza cza” 
 

Po długiej przerwie spowodowanej 

kwarantanną Kropelki jak i cała kadra  z 
uśmiechami na twarzy, radością i entuzjazmem 

powitała Przedszkole. Wszyscy bardzo 

stęskniliśmy się za sobą, zabawkami, wspólnym 
śpiewaniem i rozmowami. Dla niektórych wrzesień 

okazał się miesiącem ponownej adaptacji i 

aklimatyzacji w przedszkolnych murach. To do 
czego Kropelki zaledwie zdążyły się przyzwyczaić 

i nauczyć nie mogło w pełni rozkwitać i nabierać 

mocy, gdyż zostało przerwane przez pandemię. Co 

prawda zdalne zajęcia prowadzone przez okres 
kwarantanny na najwyższym poziomie nie 

pozwalały Kropelkom się nudzić, ale i tak nie 

oddawały przedszkolnej atmosfery i radości ze 
wspólnych kontaktów oraz namacalnego 

poznawania świata.  

Na szczęście wrześniowy dzwonek 

przywitał nas bardzo miłym brzmieniem i 
plecakiem pełnym niespodzianek i nowych 

przygód, które czekały na Kropelki w ,,Leśnym 

Zakątku”. Ogrom wiedzy, nowych umiejętności i 
przeżyć dostarczyły dzieciom zadania realizowane 

w ramach autorskiego projektu edukacyjnego pt.: 

„Serduszko puka w rytmie cza cza”. Dwa bardzo 
bogate i obszerne tematy zostały już przez Kropelki 

dokładnie omówione. 

W pierwszym kwartale zajmowaliśmy się 

poznaniem budowy układu  trawiennego jako 
wielkiej fabryki, w której buduje się energię. 

Przedszkolaki były zafascynowane „żołądkowymi 

ciekawostkami”- tym bardziej, że jest to temat 
przypisany naszej grupie. Próbowały same 

poszukiwać odpowiedzi na pytania: dlaczego boli 

brzuch? Jak trawione jest jedzenie? Czy też skąd 
bierze się czkawka? Odpowiedzi na  niektóre z tych 

pytań i jeszcze wiele innych pomogli nam odnaleźć 

medycy z Akademii Małego Lekarza, którzy w 

cyklu comiesięcznych spotkań uczestniczyli w 
realizacji naszego projektu. To dzięki tym 

naukowym doświadczeniom Kropelki mogły 

wcielić się w role lekarzy, usłyszeć bicie serca, 
poznać budowę organów wewnętrznych, czy też 

zobaczyć jak działa i do czego służy EKG oraz 

USG.  

 

 
 

Bardzo dużo radości sprawiły również 

dzieciom zajęcia podczas, których poznawaliśmy 

budowę i rolę swojego uzębienia oraz 
przypominaliśmy sobie wiedzę dotyczącą 

zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Przy 

okazji poznaliśmy znaczenie bardzo ważnego słowa 

jakim jest „odporność” i sposoby jej nabywania. 
Przygotowywaliśmy w związku z tym własne 

syropy, kiszonki czy też przepyszne soki.  

Wydarzeniem, które było podsumowaniem 
wyżej wymienionych zagadnień i zarazem 

niezapomnianym spotkaniem z udziałem rodziców 

(z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego) była 

uroczystość pt: ,,Cztery strony świata na talerzu”. 
Podczas tej niezwykłej wirtualnej, kulinarnej i 

kulturowej podróży po świecie , podczas której 

przedszkolne sale zamieniły się w cztery kraje: 
Włochy, Chiny, Hawaje i Kanadę mieliśmy okazję 

pokosztować zdrowych przysmaków 

charakterystycznych dla tych regionów. 
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Reprezentując Włochy poznaliśmy dokładnie 

historię tego urokliwego kraju, pizzy, oraz 

włoskiego makaronu. Sami przygotowywaliśmy te 
przysmaki i częstowaliśmy innych. W innych 

salach było podobnie.  

Po żołądkowych przygodach przyszedł czas 
na dość trudny temat, ale za to bardzo ważny pt.: 

„Serce- pompa doskonała”. Oprócz poznania 

budowy tego niezwykłego narządu dowiedzieliśmy 
się, co to jest układ krwionośny (zbudowaliśmy 

własny szkielet człowieka, który otrzymał nazwę 

Kostek) kto to jest krwiodawca, jakie mamy grupy 

krwi i jak ważny jest ruch i odpowiednia dieta dla 
naszego serca.  

 

 
 

Dzięki odwiedzinom jednej z mam, która 

jest lekarzem, Kropelki miały okazję poczuć swoje 

tętno, poznać działanie i rolę ciśnieniomierza oraz 
dowiedzieć się wielu innych, niezwykle ciekawych 

rzeczy. Poza tym przez cały ten semestr „Sercem 

patrzyliśmy na świat” rozmawiając o emocjach, 
uczuciach, dzieląc się z innymi swoją dobrocią i 

wrażliwością, co czyniliśmy między innymi 

poprzez angażowanie się w udział w akcjach 

charytatywnych np.: „Pełna miska dla schroniska”, 

albo „Wielka paka od przedszkolaka”.  

Za nami co prawda mnóstwo przygód,       
ale przed nami prawdziwe i ekscytujące wyzwania. 

Jesteśmy pewne, że spodobają się naszym 

uważnym Kropelkom. 
 

„Z dzieckiem jest jak z pudełkiem-Trudno 

wyjąć coś, czego się nie włożyło”. 
A. De Saint -Exupery ”Mały Książę” 

 

Magda Ratyńska 

 

Od samodzielności w edukacji do 

samodzielności w myśleniu 
 

Okres pandemii, lockdown’u i zamknięcia 
placówek oświatowych szczególnie skupił moje myśli 
wobec zagadnień samodzielności w edukacji. Z niepokojem 
czekałam na wrześniowy powrót moich czterolatków, które 
w czasie półrocznej kwarantanny zostały z edukacją 
pozostawione same sobie. Próba bodźcowania ich prężnie 
rozwijających się synaps przy użyciu jedynie przekazów 
internetowych była niezwykle ciężka. Jak bowiem zapewnić 
dzieciom wszechstronne, holistyczne odkrywanie świata, 
skoro ich świat zamknął się nagle do kilkudziesięciu 
metrów kwadratowych mieszkań i domów?  

Powakacyjny powrót do przedszkola pozwolił mi 
odetchnąć z ulgą. Już pierwsze dni pokazały, że ziarno 
zasiane przed okresem pandemii wzrasta i owocuje - 
również dzięki wzmożonej współpracy z rodzicami w tym 
czasie. 

W pracy pedagogicznej z Różyczkami kładę duży 
nacisk na samodzielność - w życiu codziennym i w edukacji. 
Każde samodzielnie wykonane zadanie wyzwala w 
dzieciach pewność siebie i przekonanie, że da radę 
sprostać również innym wyzwaniom. Analogicznie               
w sytuacjach edukacyjnych - dziecko pozostawione               
z ciekawym zagadnieniem i niezbędnymi narzędziami        
do uzyskania rozwiązania dąży do zakończenia procesu       
z pożądanymi efektami. I tak właśnie wyruszyliśmy               
z Różyczkami w dalszą podróż w krainę samodzielności w 
edukacji, nauki na błędach, pokonywania barier                      
i schematów. 

Wrzesień był czasem na ponowną adaptację, 
obserwację i integrację. Doskonałą okazją do połączenia 
tych trzech założeń była organizacja Dnia Przedszkolaka - 
uroczystość ta była jednocześnie inauguracją projektu 
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edukacyjnego „Serduszko puka w rytmie…”. Byłam przy 
nich na każdym kroku dbając o bezpieczeństwo i 
pomagając odczytywać polecenia, ale to one we własnym 
zakresie organizowały się podczas wykonywania zadań i 
odkrywały świat anatomii człowieka za pomocą różnych 
zmysłów.  

Następnie przyszedł czas na poszukiwanie jesieni. 
O ileż ciekawsze było wyjście do lasu z zagadkowymi 
pudełkami na „próbki”, odszukiwanie i zbieranie tego, co 
przygotowała dla nas natura, niż obejrzenie planszy 
edukacyjnej z namalowanymi kolorowymi liśćmi! To był 
moment, kiedy w naszej sali pojawiły się dostępne dla 
dzieci lupy, które są przez nie bardzo często używane 
podczas zabaw swobodnych.  

Podążanie za aktualnymi zainteresowaniami  
dzieci i towarzyszenie im w tym daje wspaniałe efekty: 
Restauracja „Leśny Zakątek”, wielki różyczkowy mecz piłki 
nożnej, grupowe Mikołajki, filozofia dla dzieci, podchody z 
latarkami, świąteczna pantomima „Obraz Narodzin” - to 
tylko niektóre z zajęć przeprowadzonych na prośbę 
Różyczek lub z wykorzystaniem ich aktualnych fascynacji. 
Jako wychowawcy, obserwując zabawy dzieci i ich relacje 
opieramy nasze zajęcia na aktualnie poruszanych 
tematach, wykorzystując formy, które w danym momencie 
są dla dzieci najbardziej atrakcyjne.  

Samodzielność edukacyjną można zaobserwować 
również w cyklu „Jestem w swoim żywiole”. Już prawie 
połowa grupy przygotowała i zaprezentowała swoje pasje 
kolegom, często włączając aktywnie dzieci do wspólnej 
zabawy. Różyczki dzięki temu poznają się lepiej i zdarza się, 
że po długim czasie powracają wspomnieniami do 
prezentacji, nawiązując do nich. 

Nie da się wpisać w ramy godzinowe zajęć 
realizujących i rozszerzających podstawę programową 
wychowania przedszkolnego. Wielokrotnie zdarza się, że 
dzieci podczas zabaw swobodnych rozwijają poruszane 
wcześniej tematy, dopytują, tworzą własne burze mózgów 
w małym gronie, analizują i dyskutują. 

Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta na 
samodzielności wymaga od nauczyciela dużego nakładu 
pracy, ciągłej czujności, ale przede wszystkim odwagi i 
zaufania do dzieci. Na szczęście Różyczki to grupa 
niezwykle zdyscyplinowane i dbająca o siebie nawzajem. 
Mają doskonałe wyczucie - wiedzą, kiedy jest czas na żarty i 
zabawę, a kiedy należy się skoncentrować. Praca z nimi to 
sama przyjemność! Ich otwartość i ciekawość świata 
pozwala mi na tworzenie sytuacji edukacyjnych, w których 
to dzieci są głównym elementem.  
 

Mam nadzieję, że uda nam się dokończyć ten rok 
szkolny tak, jak go rozpoczęliśmy -  z zapałem i energią, ale 
przede wszystkim w zdrowiu i w naszych przedszkolnych 
murach. ;) 

 

Magdalena Guz 
wychowawczyni grupy „Różyczki” 
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Jak Chaberki 

 przygotowują się do pójścia 

do szkoły 
 

Za nami pierwszy semestr nauki. Dzieci 
wytrwale pracują i nieustannie wywołują w nas zachwyt 
i poczucie dumy.  

Najstarsza grupa ma zdecydowanie więcej 
obowiązków. Po długiej nieobecności w przedszkolu z 
powodu pandemii, miałam obawy przed rozpoczęciem 
roku szkolnego. Zastanawiałam się na jakim etapie są 
dzieci, czy będzie dużo do nadrobienia, jak będzie 
przebiegała nasza współpraca. W końcu nie widzieliśmy 
się przez wiele miesięcy! Ale już w pierwszych dniach 
Chaberki zaskoczyły mnie swoją dojrzałością. Nie tylko 
wyrosły, co było widać na pierwszy rzut oka, ale też 
dojrzały psychicznie. Od początku inicjowały ciekawe 
rozmowy, często na poważne tematy, używały pięknych 
słów, ładnie się wypowiadały. W oczy rzucało się ich  
nastawienie do najmłodszej grupy. Stały się bardzo 
opiekuńcze, bawią się z młodszymi, zawsze chętnie 
niosą pomoc. Podczas przygotowań do uroczystości 
Pasowania na Przedszkolaka grupy Ananasków były 
niesamowicie pomocni i troskliwi. 

Chaberki to bardzo radosne i zawsze 
uśmiechnięte przedszkolaki. Mają niesamowity zapał do 
pracy! Podczas naszych przygotowań do pierwszego w 
tym roku szkolnym wystąpienia, z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, dzieci bardzo poważnie podeszły do 
zadania. Chciały jak najlepiej zaprezentować się na 
scenie. Widać było ich zaangażowanie, entuzjazm, chęć, 
by wyszło jak najlepiej. Pomimo lekkiej tremy na scenie 
wypadły przepięknie!  

Ich umiejętność autoprezentacji obserwujemy 
również podczas zajęć z cyklu „Jestem w swoim 
żywiole”, w ramach którego zawsze starannie 
przygotowane, z pasją i oddaniem opowiadają innym o 
swoich zainteresowaniach i ciekawych przeżyciach. 

Nie da się ukryć, że „Chaberki’ są bardzo zdolną 
grupą. Z zapałem zdobywają nowe umiejętności , chłoną 
wiedzę i stale chcą więcej. Szybko przyswajają nowe 
treści, mają bardzo dobrą pamięć. Uwielbiają wszelkiego 
rodzaju eksperymenty, gry, łamigłówki, podczas których 
kształtują kompetencje matematyczne. Potrafią 
skonstruować ciekawe i skomplikowane zadania z 
treścią.  

Z radością uczestniczą w zajęciach, podczas 
których używamy robota edukacyjnego. Programują go 
w czasie zabaw ćwiczących czytanie, dodawanie i 
odejmowanie, podczas zajęć z języka angielskiego. 
Bardzo lubią zadania ćwiczące umiejętność czytania. Z 
zaciekawieniem i uwagą słuchają wiadomości z zakresu 
geografii, fizyki, historii. Są bardzo twórcze i kreatywne, 
co widać nie tylko w czasie zajęć zaplanowanych z 
nauczycielem, ale też podczas ich zabawy swobodnej. 

Uwielbiamy patrzeć z jaką swobodą i chęcią 
zdobywają umiejętności szkolne i staramy się, by uczyły 
się przede wszystkich poprzez dobrą zabawę. Jesteśmy 
dumne z ich postępów i osiągnięć. 

Dziękujemy również rodzicom, którzy pomagają 
i współpracują z nami. Dzięki Państwa współpracy i 
zaangażowaniu nasze Chaberki wyrastają na mądrych i 
szczęśliwych ludzi, którzy potrafią zadbać o siebie i 
jednocześnie troszczyć się o innych.  

 
Wychowawczyni grupy Chaberki 

Sylwia Szczepaniak 
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„Relacja dla ucha” czyli 
stymulowanie funkcji słuchowych 

warunkujących sprawność 
językową oraz umiejętność czytania 

i pisania. 
 

Mowę rozumiemy dzięki sprawnemu funkcjonowaniu 
słuchu fizjologicznego, fonematycznego oraz pamięci 
słuchowej jako zdolności zapamiętywania szeregu dźwięków. 
Prawidłowo rozwinięty słuch fonematyczny ma istotne 
znaczenie w rozwoju mowy oraz jest podstawą umiejętności 
czytania i pisania.  

Chciałam Państwu przybliżyć przykłady 
stymulowania wyższych funkcji słuchowych, których rozwój 
uwarunkowany jest dojrzałością układu nerwowego i 
stymulacją dźwiękową. Aby zapobiegać opóźnieniom 
dojrzewania funkcji słuchowych i jednocześnie przeciwdziałać 
trudnościom w zakresie artykulacji, czytania i pisania 
proponuję następujące ćwiczenia słuchowo-językowe. 

Oto propozycje zabaw słuchowych dla młodszych 
dzieci opartych na bodźcach niewerbalnych, które uczą 
koncentrowania uwagi na dźwiękach słuchowych i 
analizowania tego, co się słyszy. Ćwiczenia te stanowią etap 
wstępny do ćwiczeń słuchu fonematycznego, który pozwala 
identyfikować i różnicować bodźce słuchowe w wypowiedziach 
słownych dzięki czemu możliwe jest rozumienie wypowiedzi 
słownych, a także prawidłowe realizowanie głosek, wyrazów, 
zdań. 

Rozpoznawanie dźwięków instrumentów- 
prezentujemy dziecku instrumenty- pokazujemy, nazywamy je, 
a następnie wydobywamy ich dźwięki. Potem zasłaniamy 
instrumenty, podajemy jeden dźwięk i zachęcamy dziecko do 
rozpoznawania. Kiedy odgadnie dźwięki instrumentów, 
proponujemy sekwencje np. przedstawiamy po kolei dźwięki 
trzech instrumentów i prosimy o odgadnięcie w takiej samej 
kolejności.  W ten sposób ćwiczymy również pamięć słuchową.  

Rozpoznawanie głosów zwierząt- głosy mogą 

być odtwarzane lub podawane w wykonaniu osoby 
prowadzącej zabawę. Dziecko odgaduje dźwięki zwierząt np. 
szczekanie psa, muczenie krowy, gdakanie kury, gęganie gęsi, 
rżenie konia, pianie koguta itp., a następnie rozpoznaje 
sekwencje. 

Rozpoznawanie różnych dźwięków z 
otoczenia- mogą to być dźwięki przygotowanych 

przedmiotów np. szelest papieru, torebki foliowej, dźwięk 
przelewanej wody, darcie papieru itp., również dźwięki z 
otoczenia wewnątrz domu, jak i na zewnątrz. Zadanie polega 
na podawaniu danego dźwięku bez udziału wzroku  i 
rozpoznawaniu go przez dziecko. Podajemy również 
sekwencję dźwięków. Pytamy o kolejność dźwięków- co 
najpierw dziecko słyszało, co potem. Prosimy o powtórzenie 
czynności wywołujących dźwięki. 

 

Propozycje ćwiczeń słuchu fonematycznego: 

Porównywanie długości słów- dziecko 

porównuje pary słów określając, który wyraz jest krótszy, a 
który dłuższy, np.: [serce- serdak], [rosa- rosół], [kot-kotek] 
[kawa- kawałek], [konto- kontynent] itp. 
 

Słuchanie bajek, opowiadań, bajek 
muzycznych oraz samodzielne opowiadanie i 

dopowiadanie zakończeń. 

„Mistrz pamięci”- dziecko powtarza za dorosłym po kolei 

ciąg słowny. Rozpoczynamy zadanie od mniejszej ilości 
elementów i zwiększamy jeśli dziecko zapamiętało podaną 
ilość słów, np.: [but- bluzka- spodnie], [but- bluzka- spodnie- 
kapelusz], [but- bluzka- spodnie- kapelusz- szalik], [but- 
bluzka- spodnie- kapelusz- szalik- czapka] lub [mydło- lis- 
ogórek], [leżak- koń- waga- okno] itp.  

Jakie słowo powiedziane było dwa razy- 

dziecko ma za zadanie wymienić słowo, które usłyszało dwa 
razy, np.: [okno- oko- drzwi- okno], [palma- lis- los- lis], [bułka- 
półka- szafa- półka], [ Tomek- dywan- domek- Tomek], [fala- 
lala- dal- fala], [tran- tramwaj- kran- tran] itp. 

Wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów o 
nazwie na zadaną sylabę, głoskę, np.: [ la- lampa], [fo- 

fotel], [ka- kanapa], [po- podłoga] itp. lub wyszukiwanie 
wśród zabawek, obrazków wypowiedzianej pierwszej 
sylaby przez rodzica- dziecko wskazuje zabawkę i dzieli 
wyraz na sylaby.  

Zgadywanie słów podzielonych na sylaby. 
Jaki wyraz miałam na myśli?- rodzic wypowiada nazwę 
przedmiotu sylabami, dziecko odgaduje o jaki wyraz chodzi, 
np.: [pa-da], [ba-lon], [la-ma], [ga- ze- ta], [pił-ka] itp.  

Dzielenie słów na sylaby (dla młodszych dzieci)- 

podajemy dziecku słowo do podzielenia na sylaby i toczymy 
piłkę do dziecka; dziecko dzieli słowo na sylaby-można 
wykorzystać piłkę , którą toczy się po wypowiedzeniu sylaby; 
prosimy o podanie liczby sylab w słowie- układając 
odpowiednią liczbę przedmiotów np.: klocków, kredek, 
kółeczek itp. 

W którym wyrazie słyszysz głoskę [m]?- 
rodzic czyta słowo a dziecko komunikuje czy usłyszane słowo 
zawiera głoskę [m], np.: [ murek, rymy, maty], [ryby, maszty, 
maki], [mydło, wata, mech], [ baty, mata, tama], [lawa, trawa, 
raki], [wąż, mur, lama], [maki, ptaki, mak], [mydło, lawa, pole] 
itp. 

Wskazywanie wyrazów, które się rymują- np.: 

[sowa, żaba, krowa], [maska, biurko, piórko], [dłoń, słoń, pies], 
[beczka, kura, teczka], [skarby, maska, farby], [kaczka, pies, 
taczka], [klamka, bramka, pies], [ ciasto, bałwan, miasto], 
[koza, farby, brzoza], [płot, ryba, młot], [ogórek, dynia, murek]. 

                                     Życzę owocnej pracy.                                                           
                                                                              Pozdrawiam 
                                                           Beata Talarek- logopeda 
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POTĘGA BAJEK W ŻYCIU 
DZIECKA 

Bywa, że dziecko czegoś się boi lub czymś martwi, a 
Ty nie wiesz, jak mu pomóc. Prawdziwym ratunkiem 
okazuje się specjalnie skonstruowana bajka. Przedstawię 
kilka wskazówek, które ułatwią tworzenie bajek 
pomagających rozwiązać problemy Twojego dziecka. Siła 
tkwiąca w terapeutycznych bajkach bazuje na 
następujących przesłankach: 
1. MOC WYOBRAŹNI 

Od wieków wyobraźnia i wyobrażenia były istotnymi 
źródłami mądrości, uzdrawiającej siły dla kogoś, kto miał 
problemy. Należy pamiętać, że umiejętności wizualizacyjne 
i wyobrażeniowe człowieka są ogromne. Jest to jedna z 
cech, która różni gatunek ludzki od innych istot żywych. 
Wyobraźnia wpływa na naszą fizjologię (np. wyobrażając 
sobie cytrynę powodujemy, że następuje wydzielanie śliny i 
jej napływanie do ust) oraz reakcje emocjonalne (np. 
wyobrażenie sobie, że ktoś, kogo kochamy choruje, 
powoduje autentyczne pogrążenie się smutku z tego 
powodu). Moc wyobraźni jest ogromna, nie sposób jej 
przecenić. 
2. ODWRAŻLIWIANIE 

Odwrażliwianie jest jedną z technik 
behawioralnych, polegającą na uczeniu się reagowania na 
lękotwórczy obiekt (np. pająka) odprężeniem, a nie paniką. 
Odwrażliwianie może odbywać się dzięki wyobrażeniom. 
Warto przypomnieć, że strach wywołany określonym 
obiektem jest naturalną reakcją u dzieci z danej grupy 
wiekowej - noworodki boją się utraty fizycznego wsparcia, 
nagłych i głośnych dźwięków; 8-miesięczne dzieci 
najbardziej boją się rozstania z mamą; w 2-letnich 
dzieciach strach może wywoływać spłukiwanie sedesu, 
wypuszczanie wody z wanny; 3-letnie dzieci boją się 
postaci z wyobraźni; 4-letnie dzieci strachem napełnia 
ciemność. 
3. MODELOWANIE 

Kolejna z technik behawioralnych, która polega 
na uczeniu przez demonstrowanie. Model prezentuje 
sposób radzenia sobie z problemem, aktualnie 
przeżywanym przez dziecko. Modelowanie może polegać 
na rzeczywistym pokazie lub na wyobrażeniu sobie 
konkretnej sytuacji. Kiedy dziecko wyobraża sobie osobę, 
która z powodzeniem wychodzi z trudnej dla siebie 
sytuacji, samo nabiera wiary, że jemu także się uda, 
ponadto uczy się, jak sobie poradzić z danym problemem. 
4. IDENTYFIKACJA 

Utożsamianie z bohaterem bajki pozwala na 
przejęcie jego zachowania, które doprowadziło do 
rozwiązania danego problemu w określony sposób. 

 

Tworzenie bajki i korzyści z niej płynące: 

Dziecku trudno mówić o swoich problemach. Nie 
potrafi nazwać swojego strachu, a czasem nawet go 
rozpoznać. Może też obawiać się, że jeśli wyrazi strach 
słowami, wówczas on się nasili (dziecko stosuje w tym 
wypadku "magiczne myślenie"). Spójrz na świat oczami 
swojego dziecka. 

Bohater bajki musi być bardzo podobny do 
Twojego dziecka, ale nie może być nim. Przede wszystkim 
należy zmienić imię głównej postaci opowiadania, zabieg 
ten da dziecku poczucie bezpieczeństwa. Inne szczegóły    
z życia dziecka powinny być bardzo bliskie oryginału    
(np. opis pokoju, zabawek, itp.) lub zgodne z nim 
całkowicie (np. wiek). Bohaterem bajki może też być 
zwierzątko, które dzielnie radzi sobie z określonymi 
trudnościami (najlepiej bliskie dziecku lub podobne do 
niego). W każdym z przypadków dziecko powinno 
identyfikować się z bohaterem bajki. 

Poczucie bezpieczeństwa wywołane 
przeświadczeniem, że jakaś sytuacja nie zdarzyła się mi 
(dziecku), tylko komuś innemu, sprawia, że można ją 
przemyśleć, zbliżyć się do niej, lepiej zrozumieć samą 
sytuację oraz uczucia jej towarzyszące. Słuchanie               
o przeżyciach kogoś, kto doświadcza czegoś podobnego jest 
pocieszeniem. Dziecko zyskuje przekonanie, że nie jest 
samo, nie tylko ono przeżywa dany problem. 

Działanie terapeutyczne ma już samo spędzanie 
czasu z rodzicami. Niezależnie od treści historii, dziecko 
doznaje uczucia przyjemnej, uspokajającej bliskości             
z jednym z rodziców. Treść opowiadania pomaga dziecku 
w pokonywaniu kłopotów, a jednocześnie wzmacnia więź 
pomiędzy dzieckiem i rodzicami. 

Opowiadanie powinno być bliskie temu, co dzieje 
się w życiu dziecka, jego zakończenie zależne jest od 
wyobraźni rodzica. Istotne jest, aby zakończenie bajki 
było pozytywne (należy dać dziecku nadzieję, że zdoła 
znaleźć wyjście ze swoich kłopotów). Dziecko, które nie 
wierzy, że uda mu się rozwiązać dany problem, nie 
znajdzie motywacji do wysiłku, żeby coś zmienić, podda 
się. 

Droga do pozytywnego zakończenia bajki będzie 
z pewnością inna w każdej historii. Musi to być coś,          
co Wasze dziecko będzie mogło przyjąć i wykorzystać 
(może wynikać z praktycznej techniki -                             
np. odwrażliwiania, może też wynikać z wiedzy, np. że 
nawet ogromny smutek z czasem osłabnie i stanie się 
możliwy do zniesienia). 

Dziecko może wykorzystać to, czego się nauczyło 
na podstawie jednej z bajek i posłużyć się tą wiedzą              
w wypadku innych trudności. 

Pamiętaj, że odpowiednio skonstruowana bajka 
jest bardzo skuteczna, pozwala dziecku dowiedzieć się 
czegoś o sobie i swoich problemach. Dzięki bajce dziecko 
czuje się silniejsze, przekonuje się, że ma wsparcie i jest 
rozumiane przez najbliższą sobie osobę - przez rodzica. 

Diana Borowska – Ogrodnik, Psycholog 
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Stanowienie granic  
 i wprowadzanie reguł 

 
Dzieci, by dobrze funkcjonowały, potrzebują 

jasnego, przewidywalnego i konsekwentnie 

przestrzeganego przez dorosłych systemu zasad. 

Podstawowym sposobem ich uczenia się jest 

obserwowanie świata wówczas dziecko uczy się, które z 

jego zachowań jest akceptowane, a które budzi sprzeciw 

czy gniew. Świat pozbawiony norm tylko z pozoru wydaje 

się otwarty, w rzeczywistości nie jest bezpieczny. 

Dzieciom łatwiej żyje się w świecie, gdzie dokładnie 

wiadomo, co i kiedy można robić, gdyż dzięki systemowi 

zasad czują się dużo bezpieczniej i pewniej. Dzieci 

potrzebują granic, które są na tyle restrykcyjne, by 

zapewniać bezpieczeństwo i uczyć odpowiedzialności, a 

jednocześnie dość szerokie, by umożliwić im zdrowe 

odkrywanie, oraz wystarczająco elastyczne, by 

dostosowywać się do zmian i rozwoju. Granice odgrywają 

istotną rolę w procesie uczenia się i odkrywania świata, 

jednak lekcje przekazywane dzieciom przez rodziców 

mogą łatwo ulec zniekształceniu, jeśli wysyłane przez nich 

sygnały nie będą jednoznaczne. 

Wytyczanie granic jest procesem, w którym 

rodzice uczą dzieci obowiązujących zasad i oczekiwanych 

zachowań. Jest to proces uniwersalny, wykorzystywany 

przez wszystkich rodziców po to, by nauczyć dzieci zasad 

obowiązujących w rodzinie, społeczeństwie i w kulturze.  

Rodzice autorytarni, nadmiernie kontrolujący, 

tworzą granice zbyt restrykcyjne - problemy rozwiązują 

siłą. Są to granice bez wolności. W tym miejscu chcę 

podkreślić, iż używając regularnie klapsów komunikujemy 

dziecku zasadę: "Problemy rozwiązujemy za pomocą 

bicia". 

Rodzice przyzwalający stanowią granice zbyt 

szerokie poprzez niedostateczną kontrolę. W tym 

przypadku problemy rozwiązywane są przez perswazję. 

Jest to wolność bez granic. 

Są też  rodzice tworzący granice 

niestabilne poprzez zmienną kontrolę - raz są 

restrykcyjni, innym razem - przyzwalający. 

Granice oparte na nadmiernej, niedostatecznej lub 
zmiennej kontroli ograniczają zdrowe odkrywanie, 
zmniejszają możliwości uczenia się oraz prowadzą do 
nadmiernego testowania i buntu. 

Choć nasze metody mogą się różnić, to wszyscy 

przesyłamy komunikat poprzez słowa i działania. Oba 

narzędzia przekazują informacje o obowiązujących 

regułach, jednak większość z nas jest bardziej świadoma 

swoich słów niż działań, co często sprawia, niestety, że 

rodzice uczą swoich reguł za pomocą sprzecznych 

komunikatów - co innego mówią, a co innego czynią. 

Kiedy to, co mówimy pozostaje w zgodzie z tym, co 

robimy, dzieci nabierają zaufania do naszych słów i uczą 

się stojących za nimi zasad. Jednak gdy czyny rozmijają 

się ze słowami, dzieci zaczynają ignorować słowa i 

opierać swoje przekonania na tym, czego doświadczają. 

Dziecko chce czuć się pewne i bezpieczne, potrzebuje 

kogoś, na kogo mogłoby patrzeć, naśladować i 

podziwiać. Potrzebuje pewności: "Mama wie, co dla mnie 

dobre". Jeśli zgadzamy się na wszystko, czego chce, 

poczuje nad nami przewagę. 

Optymalnym rozwiązaniem są granice 

zrównoważone ze zrównoważoną kontrolą ze strony 

rodziców czy opiekunów. W tym przypadku mamy do 

czynienia z wolnością w ramach granic –rozwiązywanie 

problemów następuje przez współpracę. Granice, które 

równoważą wolność i kontrolę, stwarzają korzystne 

warunki dla prawidłowego rozwoju. 

Normy i reguły pełnią kilka funkcji: 

 pomagają dzieciom w odkrywaniu świata 

Dzieci to badacze świata - od niemowlęctwa zajmują się 

testowaniem, odkrywaniem i zbieraniem informacji 

dotyczących świata i jego funkcjonowania. Na obserwację 

dzieci większy wpływ ma to, czego doświadczają niż to, 

co im się mówi. 

 określają ścieżkę akceptowanych zachowań 

By poruszać się po ścieżce akceptowanych zachowań, 

potrzebne są jasne oznaczenia, wskazujące właściwą 

drogę - bez nich łatwo skręcić w złą stronę. Kiedy granice 

są jasno określone i niezmienne, dzieciom łatwiej jest 

poznać ścieżkę i nią podążać. Jeśli granice są niejasne lub 

zmienne, dzieci często zbaczają z kursu i wpadają w 

kłopoty. 

 określają związki z ludźmi 

Dzieci zwykle nie wiedzą, jaką mają siłę i kontrolę w 

relacjach z dorosłymi. Przekonują się o tym, "idąc na 

całość" - robią wszystko, na co mają ochotę i obserwują 

efekty. Poprzez testy w codziennych kontaktach z 

dorosłymi odkrywają swoją siłę i kontrolę nad sytuacją. 

 dają poczucie bezpieczeństwa 

Dzieci chcą, by ich opiekunowie rzeczywiście byli 

opiekunami. Oczekują od nas, abyśmy zdecydowanie i 

pewnie wytyczali jasno określone i stabilne granice. Od 

tego zależy ich poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Akt 

opartego na szacunku wytyczania granic zawiera w sobie 

bardzo silny przekaz: "Jestem twoim 

rodzicem/opiekunem. Jestem silny i odpowiedzialny. 

Możesz liczyć na to, że poprowadzę cię we właściwym 

kierunku". 

Dzieci chcą i potrzebują zrozumieć reguły rządzące 

otaczającym je światem. Chcą wiedzieć, czego się od nich 

oczekuje, kto naprawdę kontroluje sytuację, jak daleko 

mogą się posunąć oraz co się stanie, jeżeli posuną się za 

daleko. Chcą wiedzieć, jakie są ich relacje z innymi ludźmi 

oraz oceniać swoje rosnące w miarę upływu czasu 

zdolności i umiejętności. Granice pozwalają dzieciom 

zrozumieć siebie i otaczający je świat oraz stwarzają 

odpowiednie warunki do nauki i odkrywania świata. 
Diana Borowska – Ogrodnik 

Psycholog 
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Coś fajnego dla większego i 

mniejszego.  
Ruch Rozwijający wg Weroniki 

Sherborne 
 

Czyli dlaczego w przedszkolu bawimy się 

Ruchem Rozwijającym i dlaczego warto bawić się nim 

również w domu. 

Drogi Rodzicu, zastanawiałeś się kiedyś, czy 

istnieje forma aktywności rozwijająca u Twojego dziecka 

tak ważne umiejętności, jak orientacja w przestrzeni, w 

schemacie własnego ciała, umiejętność współpracy z 

partnerem, a nawet z całą drużyną, a ponadto 

zaspokajająca dziecięcą potrzebę ruchu? 

Istnieje! To Ruch Rozwijający stworzony przez 

Weronikę Sherborne. Co to za aktywność? Ruch 

Rozwijający, jak sama nazwa wskazuje bazuje na 

aktywności fizycznej. Nie jest to jednak zwykła 

gimnastyka, którą znamy z czasów naszej szkoły, czy 

przedszkola. Ta bowiem skupia się na rozwinięciu 

sprawności fizycznej dzieci, nie przejmując się raczej 

tym, co jeszcze możemy „wycisnąć” z naszej aktywności. 

Weronika Sherborne, to zajęcia ruchowe owinięte w całą 

historię, która zainspiruje nasze dzieci do korzystania z 

wyobraźni, ale również zachęci do współpracy z 

rówieśnikiem, dorosłym, a nawet z całą grupą (co w 

przypadku przedszkolaka nie jest takie oczywiste!). 

W metodzie Ruchu Rozwijającego bardzo 

ważna jest celowość podjętych przez dorosłego działań. 

Nauczyciel obserwując grupę przedszkolaków (istnieją 

nawet specjalne arkusze obserwacji), ma możliwość 

dostosowania aktywności grupy (Weronika Sherborne, to 

zajęcia grupowe) do jej potrzeb. Na przykład mając 

grupę, w której dominują chłopcy z nadmiarem energii, 

bazujemy na ćwiczeniach proprioceptywnych 

(zaspokajających dziecięcą potrzebę czucia głębokiego, 

docisku). Widząc, iż dzieci mają kłopoty ze swoim ciałem 

(mylą strony ciała, mają kłopoty z nazywaniem jego 

poszczególnych części) bazujemy na ćwiczeniach 

wzmacniających te umiejętności. Gdy pod opieką mamy 

grupę indywidualistów warto proponować dużo ćwiczeń 

w parze, trójce, a potem, wraz z wdrożeniem w Metodę 

również angażujących w jedno działanie całą grupę. 

Umiejętności współpracy podczas zabaw 

Ruchem Rozwijającym możemy ogólnie podzielić na trzy 

poziomy trudności: 

 

RAZEM – ćwiczenia, które wykonują dzieci 

indywidualnie, naśladując np. dorosłego (są to na 

przykład wariacje zabaw w „Figurki”, ćwiczenia 

rozmachowe, odwzorowujące pozycję i ruch); 

 

Z – to ćwiczenia z partnerem lub partnerami. Uczą 

współpracy między dziećmi, gdyż aby osiągnąć cel, 

dzieci muszą się między sobą po prostu porozumieć i 

dogadać 😊 Ćwiczenia w relacji Z, to np. wariacje zabaw 

w „kulig”, „lustro”, naprzemienne masażyki, „taśmociągi”; 

 

PRZECIWKO – najtrudniejsza z relacji, wprowadzana 

jako ostatnia i przeważnie u dzieci starszych. Są to 

zabawy, w których rywalizujemy ze sobą w przyjemny i 

bezpieczny dla siebie sposób. Przykładami zabaw w tej 

relacji są wszelkiego rodzaju „spychacze” (siłowanie się, 

gdy nasze plecy są przyklejone do siebie, przepychanie 

partnera przy pomocy stóp, głowy). 

Nauczyciele Leśnego Zakątka obserwują swoich 

podopiecznych i dostosowują ćwiczenia do aktualnych 

potrzeb grupy. Pozwala to na dopasowywanie trudności 

aktywności i ich celowości do aktualnych potrzeb dzieci. 

A warto podkreślić, iż Ruch Rozwijający stosujemy przez 

cały okres wychowania przedszkolnego. Od 3-latków, 

które ćwiczą tylko w relacjach „razem” po zerówkę, w 

której można wprowadzić nawet relację „przeciwko” 

pozwalającą uczyć się zdrowej rywalizacji oraz oswajać z 

ewentualnym uczuciem porażki. 

Ponieważ Ruch Rozwijający wg Weroniki 

Sherborne nie jest metodą wymagającą akcesoriów, 

pomocy dydaktycznych, łatwo bawić się nim również w 

domu! 

Mnóstwo gotowych pomysłów na ćwiczenia 

znajdziecie Państwo w książce Marty Bogdanowicz i 

Dariusza Okrzesika, którą serdecznie polecamy! 

Do zobaczenia po pandemii… na zajęciach otwartych 

Ruchem Rozwijającym! 😊 

 

Michał Worotnicki – terapeuta SI 
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TEATR PAJĘCZYCH OPOWIEŚCI  
ZZA KURTYNY 

 
Mój pierwszy kontakt z rodzicielskim Teatrem 

Pajęczych Opowieści miał miejsce, kiedy mój syn został przyjęty 
do przedszkola i był w grupie adaptacyjnej. Zaproszono nas na 
spektakl „Obraz marzeń”. Byłam w szok.  Nie spodziewałam się, 

że grupa osób niezwiązanych zawodowo z teatrem, przygotuje 
tak profesjonalne przedstawienie. Dzieci były oczarowane, w 
tym mój 3-latek. Jednak pomimo zachwytu nad samym 

pomysłem zorganizowania rodzicielskiego teatru, byłam pewna, 
że to nie dla mnie i że będę jedynie gorącym widzem i kibicem. I 
przez pierwszy rok uczęszczania Olka do przedszkola 

rzeczywiście tak było. W drugim roku wychowawczyni nasze j 
grupy - Pani Marzenka - postanowiła spróbować namówić mnie 
do dołączenia do teatru i mimo początkowych oporów zgłosiłam 

się. Ku mojej radości nie byłam jedyną „nową” i na pierwszym 
spotkaniu zobaczyłam kilka znajomych twarzy. Z czasem 
okazało się, że moje wszelkie obawy były zupełnie 

bezpodstawne, ponieważ atmosfera panująca wśród członków 
naszego teatru była wspaniała i z niecierpliwością czekałam na 
kolejne spotkania. Z powodu pandemii mój pierwszy spektakl 

został nagrany w formie filmu, a nie wystawiony na żywo, co 
było sporym ułatwieniem, tym bardziej na debiut. Nasz film pt. 
„Listy” jest magiczny, spotkał się z cudownym odbiorem, a ja z 

niecierpliwością czekam na wiosenne próby! :) 

Justyna, mama Aleksandra 

 

 

 Teatr Pajęcze Opowieści to dla mnie zupełnie nowe 

doświadczenie  i chociaż na początku nie byłam do końca 

przekonana całe przedsięwzięcie okazało się świetna zabawą. 

Pierwsze przedstawienie i od razu coś innego a mianowicie film- 

super sprawa. Mam mimo wszystko nadzieję, że pandemia 

pozwoli mi w końcu wystąpić na wielkiej scenie przed 

fantastyczna dziecięca widownią  

 

Ewelina, mama Wojciecha 

 

 

 

 Teatr Pajęczych Opowieści to przestrzeń, 

gdzie wcielając się w postać pozwalam sobie odpocząć 
od schematów dyktowanych przez liczne role społeczne, 

w których spełniam się każdego dnia.  

 

 Zadanie aktorskie staje się treningiem 

nowych umiejętności pozwalających doświadczyć 

zapomnienia, zabawy, odpuszczenia, beztroski.  

 

 Teatr Pajęczych Opowieści to istny wehikuł 

czasu dzięki któremu nie muszę zamykać oczu by 

odwiedzić świat dzieciństwa.  

Agnieszka, mama Nataniela 
 

 
 

 

 


	„Relacja dla ucha” czyli stymulowanie funkcji słuchowych warunkujących sprawność językową oraz umiejętność czytania i pisania.
	POTĘGA BAJEK W ŻYCIU DZIECKA
	Bywa, że dziecko czegoś się boi lub czymś martwi, a Ty nie wiesz, jak mu pomóc. Prawdziwym ratunkiem okazuje się specjalnie skonstruowana bajka. Przedstawię kilka wskazówek, które ułatwią tworzenie bajek pomagających rozwiązać problemy Twojego dziecka...
	Stanowienie granic
	i wprowadzanie reguł

