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Wrzesień. Znów słychać gwar dzie-
ci w drodze do przedszkoli czy szkół, 
znów miasto tętni życiem o poran-
ku. Dni są coraz chłodniejsze, promy-
ki słońca z większym trudem przebi-
jają się przez chmury – lato się skoń-
czyło… Wraz z końcem wakacji uwa-
ga większości rodziców kieruje się 
na obowiązki szkolne i zajęcia poza-
lekcyjne.

Oddaję do Państwa rąk jesienny nu-
mer magazynu dla rodziców ROZWIŃ 

SKRZYDŁA. Czynię to z nadzieją, że znajdą w nim Państwo nie tylko cie-
kawe artykuły na temat edukacji, wychowania i zdrowia dzieci, ale i ofer-
ty interesujących zajęć pozaszkolnych, oferowanych przez szczecińskie 
firmy ukierunkowane na rozwój naszych najmłodszych.

W tym wydaniu poruszamy ważny temat alternatywnych form edukacji. 
Tendencje zmian w systemach edukacyjnych stają się coraz bardziej wi-
doczne w całej Europie. Manifestuje się to w różny sposób: poszukiwane 
są nowatorskie rozwiązania, ale też powraca się do starych modeli. Warto 
wiedzieć o istnieniu rozwiązań innych niż te stosowane masowo od kil-
kudziesięciu lat – być może zawarte w artykule treści staną się dla Pań-
stwa cenną wskazówką w dalszej edukacji pociech.

W numerze zachęcamy też do mądrego wyboru zajęć pozalekcyjnych 
ze szczególnym uwzględnieniem tych ruchowych. Zdradzamy cieka-
we sposoby na wspomaganie nauki, prezentujemy kreatywne zabawki 
dla całej rodziny. Przestrzegamy przed złymi lekturami dla dzieci, propo-
nujemy te dobre dla rodziców. Z nadejściem jesieni podpowiadamy, jak 
zadbać o odporność pociech, by w okresie zwiększonych zachorowań 
ustrzec się przed infekcjami.

Zapraszamy do lektury! Zachęcamy również do regularnych odwiedzin 
naszej strony internetowej i profilu na facebooku! Znajdziecie tam cieka-
we artykuły oraz propozycje imprez i wydarzeń dla dzieci.
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Zajęcia PRZEDSZKOLE I PIŁKA
Dwuletni program zajęć składa się z dwóch poziomów trudno-
ści. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W pierwszym półroczu 
dzieci uczą się różnych form aktywności fizycznej poprzez zaba-
wę i ćwiczenia, poznając przy okazji zasady fair play i dyscypli-
ny sportowej. W drugim półroczu przedszkolaki wykorzystują po-
znane elementy gier i zabaw ruchowych do rozwoju cech moto-
rycznych, zarówno na zajęciach, jak i podczas lokalnych edycji naj-
większego cyklu imprez sportowych dla przedszkolaków w Pol-
sce – PRZEDSZKOLIADA Tour. W trakcie dwóch lat dzieci nabywa-
ją podstawowych umiejętności z zakresu piłki nożnej, koszyków-
ki, siatkówki, piłki ręcznej.

Regularny udział w zajęciach “Przedszkole i piłka” wpływa na har-
monijny rozwój fizyczny i psychiczny przedszkolaków, przeciw-
działa otyłości, zapobiega zwolnieniom z WF, rozwija cechy mo-
toryczne niezbędne do uprawiania sportu i współpracy w grupie, 
buduje u dzieci świadomość korzyści wynikających z aktywności 
fizycznej oraz potrzebę jej podejmowania.

Aktualne informacje dotyczące zajęć w szczecińskich przedszkolach
oraz zajęć stacjonarnych:

Adrian Szpakowski, tel. 698-915-627, e- mail: aszpakowski@przedszkoliada.pl, 
Facebook/szczecinprzedszkoliada

Graj i baw się
z Przedszkoliadą.pl!
PRZEDSZKOLIADA.PL to ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowany 
w ponad siedemdziesięciu miastach w Polsce. W ramach systemu prowadzonych jest szereg projektów na czele 
z zajęciami “Przedszkole i piłka”, zajęciami stacjonarnymi PRZEDSZKOLIADA.PL oraz cyklem imprez sportowych 
Przedszkoliada Tour. W tym roku rozpocznie się najnowszy projekt – Aktywna Strefa Przedszkoliada.pl.

Zajęcia stacjonarne  
PRZEDSZKOLIADA.PL
Zajęcia odbywają się poza przedszkolem, 
a czas ich trwania jest dłuższy niż zajęć “Przed-
szkole i piłka”. Udział w nich mogą brać zarów-
no przedszkolaki uczestniczące we wspomnia-
nych zajęciach, jak i te, które dotąd nie miały 
z nimi styczności. Zajęcia mają na celu zapo-
znanie dzieci z szeroko rozumianą kulturą fi-
zyczną. Jak pisze prof. dr hab. Antoni Gajew-
ski w swoim opracowaniu – „Przedszkoliada.
pl to niezwykle ciekawy, mający wiele zalet 
program rozrywki ruchowej dla dzieci. Zajęcia 
są prowadzone przez cały rok szkolny, a każ-
de zajęcie trwa na tyle długo, aby utrwaliły 
się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym sa-
mym Przedszkoliada wyrabia u dzieci potrze-
bę regularnej aktywności fizycznej”.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y
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Agnieszka Czeglik
doradca metodyczny do spraw wychowania przedszkolnego, 
dyrektor Przedszkola Publicznego nr 18 w Szczecinie

W obecnych czasach zauważamy zmniejszanie zapotrzebowania na wysi-
łek fizyczny. Coraz więcej dzieci ma problemy z nadwagą, za którą idą dal-
sze problemy zdrowotne. Dlatego też zajęcia z piłką są atrakcyjnym rozwią-
zaniem. Dzięki gimnastyce całego ciała kształtuje się sylwetka, wzmacnia 
zdrowie i sprawność fizyczna. Dzieci uczą się kontrolować ruch i swoje cia-
ło. Zajęcia z piłką wytwarzają u dzieci sportowe nawyki oraz potrzebę re-
gularnej aktywności fizycznej.
Z ogromną radością obserwuję swoje przedszkolaki, które nie mogą do-
czekać się zajęć. Cieszy mnie fakt, że dzieci nabierają pewności siebie, ła-
twiej nawiązują kontakty z rówieśnikami, nabywają umiejętności współpra-
cy w grupie, uczą się panowania nad emocjami, a co najważniejsze – czerpią 
radość ze wspólnie spędzonego czasu. Bez wysoko wykwalifikowanej kadry 
nie byłoby takiego zainteresowania – bardzo doceniam to, że wykazuje się 
ona wysokim taktem pedagogicznym, kulturą osobistą i miłością do dzieci.

Czy zajęcia sportowe z piłką
są atrakcyjną formą w przedszkolu?

Danuta Góralska
Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Językowo-Matematycznego w Szczecinie

Zabawy z piłką mają ogromny wpływ na rozwój małych dzieci – rozwijają je nie tylko ruchowo, ale tak-
że społecznie. Poprzez kopanie, turlanie, rzucanie dzieci wzmacniają sprawność fizyczną, zwiększają 
wytrwałość, koncentrację uwagi, pamięć i ogólne sprawności poznawcze. Zajęcia te wzmacniają pozy-
tywne cechy osobowości dziecka, poczucie własnej wartości i pewności siebie, uczą współpracy w gru-
pie. Dziecko staje się bardziej wytrwałe i odporne na stres.
Twórzmy dzieciom warunki do obcowania z piłką na co dzień! To nie tylko świetna forma aktywności 
fizycznej, ale również źródło satysfakcji i radości!

Adrian Szpakowski
Przedszkoliada Szczecin

Od września 2015 roku w hali Azoty Arena organizować będziemy „Aktyw-
ne Strefy Przedszkoliada.pl”. Projekt realizowany jest we współpracy z Po-
gonią Handball Szczecin, Chemikiem Police, Pogonią Baltica Szczecin i King 
Wilkami Morskimi Szczecin. Akcja ma na celu aktywizację najmłodszych ki-
biców, promocję popularyzowanych przez kluby dyscyplin sportu (stano-
wiących jednocześnie program PRZEDSZKOLIADA.PL), jak i prezentację klu-
bów podczas spotkań sportowców z przedszkolakami. Spotkania odbywać 
się będą od 1 października do końca czerwca.
Bardzo się cieszę, że startujemy z kolejnym ciekawym projektem. Jestem 
przekonany, że nasze gry i zabawy spodobają się najmłodszym, zaś kluby 
partnerskie Aktywnych Stref zyskają oddanych, aktywnych kibiców, a w przy-
szłości być może i zawodników.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y
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Polska szkoła
Większość dzieci w wieku szkolnym w Polsce realizuje obowiązek szkolny, uczęsz-
czając do szkoły, której model działania zdążył już utrwalić się w powszechnej świa-
domości jako tradycyjny. Polska szkoła jest koedukacyjna, posiada klasy pogrupo-
wane rocznikowo, naucza kilkunastu przedmiotów w określonej ilości godzin i cho-
dzi się do niej od poniedziałku do piątku. Model ten został przyjęty w ramach pań-
stwowego systemu oświatowego. Większości dzieci i dorosłych jest jedynym zna-
nym. Tymczasem już od kilku lat w Polsce pojawiają się rozwiązania alternatywne. 
Powstają nowe typy szkół, a niektórzy rodzice w ogóle rezygnują z posłania swo-
ich dzieci do szkoły.

A gdyby tak… nie iść do szkoły?
Polskie prawo daje rodzicom możliwość prowadzenia samodzielnej edukacji swo-
jego dziecka. Nie można jednak tak po prostu nie posłać pociechy do szkoły. Edu-
kacja domowa (homeschooling) może być realizowana tylko po złożeniu wniosku 
do szkoły (rejonowej lub innej wybranej) – dziecko będzie zapisane do placówki z 
adnotacją, że obowiązek szkolny realizować będzie poza szkołą. Nie jest to tożsame 
z nauczaniem indywidualnym, które odbywa się w domu z nauczycielem. W edu-
kacji domowej osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie dziecka są rodzice. 
Na koniec roku powinno ono podejść do egzaminów w szkole, do której jest zapi-

sane, i na ich podstawie otrzyma świadectwo.

Lekcje w domowym zaciszu
Środki, jakie zastosują rodzice, ucząc własne dzieci, mogą być różne – od 

siedzenia przy stole nad książkami po wspólne eksperymenty, wyprawy 
czy zabawy twórcze. W Stanach Zjednoczonych, gdzie homeschooling 

posiada duże grono zwolenników, istnieje wiele serwisów interneto-
wych, w których znaleźć można ciekawe ćwiczenia i projekty, poma-

gające opanować materiał. W Polsce edukacja domowa również zy-
skuje na popularności, tym bardziej, że wyniki badań wypadają na 

korzyść dzieci uczących się w domu. Osiągają one lepsze wyniki 
w nauce niż uczniowie szkół masowych.

Wyzwania homeschoolingu
Sceptycy twierdzą, że edukacja domowa utrudnia dziecku socja-

lizację. Obawiają się o społeczne wycofanie dziecka, a także o ryzy-
ko niedostosowania się do wymagań, jakie postawi przed nim szko-

ła wyższa czy zakład pracy.
Kwestią ważną do przemyślenia jest zaangażowanie rodziców – jeden z 

nich musi zrezygnować z pełnoetatowej pracy. Niemniej istotny jest czyn-
nik psychologiczny – nie każdy jest w stanie  stale pracować z dzieckiem. 

Ci, którzy nie decydują się na homeschooling, często wybierają dla dziec-
ka edukację demokratyczną.

Szkoły demokratyczne
Nazwą tą określa się szkoły, które działają w oparciu o zasady, 
ustalone przez całą społeczność szkolną, czyli dzieci i nauczy-
cieli, często też rodziców. W szkołach takich nie istnieje podział 

Alternatywne
formy edukacji
Jak uczyć, żeby nauczyć? Pytanie o kształt współczesnej szkoły wraca jak bumerang nie tylko w dyskusjach polityków 
i pedagogów, ale i wśród rodziców, z coraz większą świadomością podchodzących do tematu edukacji dzieci. Szkołom 
systemowym oczywiście nie grozi upadek, lecz intensywnie wypracowuje się alternatywne modele nauczania.
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na klasy i przedmioty, a uczniowie podczas codziennych zebrań sami decydują o 
tym, czego w danym dniu będą się uczyć. Wartością nadrzędną jest wolność wybo-
ru – która to według zwolenników tej formy gwarantuje najlepsze efekty edukacyjne.
Uczniami opiekują się mentorzy - ich zadaniem jest zachęcanie do zdobywania wie-
dzy, wspólne uczenie się i poszukiwanie rozwiązań. Mentorzy mogą organizować 
lekcje i inne projekty, z tym, że to uczniowie wybierają tematykę i czas prowadze-
nia zajęć. Każdy z nich może pracować nad interesującym go zagadnieniem we wła-
snym tempie i własnymi metodami. Nie ma ocen, zadań domowych, testów. Akcen-
tuje się nie konieczność, lecz radość z podejmowania nauki.

Wolność – szansą czy zagrożeniem?
Krytycy obawiają się o brak dyscypliny i wyników. Czy bez kontroli, konkretnych wy-
magań i ocen dziecko nie przestanie się uczyć? Zwolennicy uspokajają, że wrodzo-
na ciekawość świata weźmie górę, i wskazują na pozytywne doświadczenia z edu-
kacją demokratyczną w Anglii i USA.
W Polsce szkoły demokratyczne nie są placówkami zatwierdzonymi przez MEN. Zain-
teresowani rodzice powinni najpierw złożyć wniosek o edukację domową dziec-
ka. W kraju działa już kilkanaście wolnych szkół – od września 2015 r. rozpo-
czyna działalność szkoła demokratyczna w Szczecinie.

Szkoły Montessori
Rodzice, którzy nie chcą podejmować tak odważnych rozwiązań 
jak powyższe, szukają szkół zatwierdzonych przez MEN, zapew-
niających indywidualne podejście do ucznia, ukierunkowują-
cych na rozwijanie zainteresowań, kształtujących samodziel-
ność i twórcze myślenie. Powodzeniem cieszy się m.in. kon-
cepcja Marii Montessori.
Pedagogika montessoriańska opiera się na założeniu, że 
dziecko w naturalny sposób dąży do rozwoju i niezależ-
ności. Zadaniem dorosłego jest odkryć jego potrzeby 
i zapewnić mu warunki do ich zaspokojenia. Dziecko 
może sięgać po dowolne środki dydaktyczne, rozwija-
jące jego wiedzę i umiejętności. Są to specyficzne re-
kwizyty – stymulujące zmysły, motorykę i sprawno-
ści intelektualne. Rolą nauczyciela jest obserwowa-
nie dziecka, jego inspirowanie i łagodne zachęcanie 
do rozwoju na wszelkich polach.
Zajęcia dydaktyczne przeplatają się z modułami pra-
cy własnej, funkcjonuje też osobna pora na spacer 
i zajęcia ruchowe. Tworzone są grupy mieszane wie-
kowo: dzieci starsze pomagają młodszym, zaś młod-
sze uczą się od starszych.

Koncepcja waldorfska
Jej głównym założeniem jest wspieranie rozwoju dziecka – inte-
lektualnego, twórczego i społecznego. Dużą wagę przywiązuje się do 
zajęć praktycznych (np. uprawa ogrodu czy budowanie z drewna) oraz 
twórczości – intensywnie rozwijane są zdolności artystyczne.
Charakterystyczne dla tej pedagogiki są brak ocen i podręczników, a także na-
uczanie zintegrowane. Nauka prowadzona jest w systemie epok - uczniowie 
przez kilka tygodni zajmują się tylko jednym przedmiotem, potem zaś przecho-
dzą do kolejnego. Krytycy twierdzą, że model ten może sprzyjać zapominaniu 
treści. Zwolennicy jednak kontrargumentują, że obawa ta nie ma potwierdzenia  
w wynikach edukacyjnych, a model pozwala na dogłębne opracowanie zagadnień.

Chłopcy i dziewczynki – osobno!
Pomysł edukacji spersonalizowanej nie jest nowy – przed II wojną światową 
większość szkół była żeńska lub męska. Zwolennicy podkreślają, że tylko takie 
rozwiązanie pozwala na szeroką indywidualizację kształcenia – bierze bowiem 
pod uwagę czynniki rozwojowe właściwe dla obu płci, które nie są tożsame.
I tak na przykład zajęcia dla chłopców odbywają się w salach, gdzie panuje tem-
peratura niższa niż w salach dziewczynek, a wystrój jest pozbawiony czynników 
rozpraszających. Chłopcy mają też więcej zajęć ruchowych niż dziewczęta. Za-
jęcia prowadzone są głównie przez osoby tej samej płci. Wg zwolenników po-
zwala to na przekazywanie korzystnych wzorców społecznych, ułatwia ko-
munikację i zapobiega rozproszeniom.

Nie brakuje i przeciwników – głównym zarzutem jest umacnianie stereotypów płcio-
wych. Zwolennicy przekonują jednak, że – paradoksalnie – edukacja zróżnicowana 
obala je. Wg nich nie można osiągnąć równości płci, ignorując różnice między nimi, 
tak jak ma to miejsce w szkole koedukacyjnej.

Edukacja przyszłości
Na rynku edukacyjnym znaleźć można i inne koncepcje – rośnie liczba szkół wykorzy-
stujących osiągnięcia neurodydaktyki, pomysły Celestyna Freineta czy Janusza Kor-
czaka. Cechą wspólną alternatywnych modeli nauczania jest humanizacja i indywi-
dualizacja edukacji. Rosnące zainteresowanie tymi modelami,  a także podpatrywa-
nie rozwiązań z zagranicy (np. z Finlandii, chwalonej za efektywny system oświaty) 
pokazuje, że dzieci, rodzice i nauczyciele są zainteresowani zmianami w masowym 
systemie edukacyjnym. Dyskusja nad jego kształtem wciąż trwa. n

Więcej na temat alternatywnych form edukacji przeczytasz na portalu 
www.rozwinskrzydla.info.
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Po pierwsze czytanie
Przez najbliższych kilkanaście lat Twoje dziecko będzie się uczyć, a podstawą 
uczenia się będzie czytanie. Jeżeli zastanowimy się, co łączy zawsze najlep-
szych uczniów, odpowiedź będzie jedna: najlepsi uczniowie najlepiej czyta-
ją. Bardzo długo uważano, że uczniowie ci dużo czytają, ponieważ są wybitni. 
Dziś już wiadomo, że jest odwrotnie. Są wybitni, ponieważ dużo czytają. Ba-
dania naukowe jednoznacznie potwierdzają wpływ czytania na rozwój mó-
zgu. Dlatego warto o tym pomyśleć, jeszcze zanim dziecko pójdzie do szkoły. 
Wspólne czytanie z rodzicem sprawi, że dziecku z książką będą kojarzyły się 
tylko dobre emocje. A jeżeli polubi czytanie, to będzie czytało sprawnie i dużo. 
Taka umiejętność to kapitał na całe życie.

Moc w tornistrze
Bardzo często uczenie się utożsamiane jest z czytaniem, lecz czytanie to za-
ledwie pozyskanie informacji. Potem trzeba jeszcze dokonać „obróbki” w taki 
sposób, aby pojedyncze informacje stały się wiedzą, którą można wykorzystać 
do rozwiązywania problemów. Niezbędne jest więc opanowanie przez dziecko 
szeregu prawidłowych nawyków związanych z uczeniem się. Nie bez znacze-
nia pozostają tu także emocje dziecka oraz jego obraz samego siebie. Umie-
jętność uczenia się to kluczowa kompetencja XXI wieku – moc w tornistrze!

Trudna sztuka notowania
Myślimy obrazami, koncepcyjnie, od całości do szczegółu, wielokierunkowo. 
Takie są zasady tworzenia nielinearnej, graficznej notatki zwanej Mapą Myśli. 

Ta genialna metoda idealnie sprawdza się przy powtórkach przed sprawdzia-
nami. Niestety, przegrywa z tradycyjną, linearną notatką. Szkoda, bo dzieci 
wiele mogłyby zyskać.
Mapa Myśli jest metodą bardzo prostą, nadającą się również do pracy z mały-
mi dziećmi. Przede wszystkim wpływa na wzrost zaangażowania dziecka w or-
ganizowanie informacji. W końcowym efekcie wypowiedź ucznia jest logiczna 
i spójna. Dodatkowo Mapa Myśli uruchamia myślenie prawopółkulowe, wy-
zwala potencjał umysłowy, co skutkuje lepszym zapamiętaniem i wydobyciem 
informacji. Mózg nie uczy się wtedy, kiedy dostaje informacje podane „na ta-
lerzu”, tylko wtedy, gdy je przetwarza. Im głębiej informacje są przetwarzane, 
tym lepsze efekty uczenia się.
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na stronę Akademii Nauki: 
www.akademianauki.szczecin.pl

Zadzwoń i umów się na bezpłatną prezentację!
Tel. 501 274 174

Akademia Nauki w Szczecinie, 
ul. 3. Maja 4 (budynek SP nr 61)

12  września 2015  / sobota /
SP 61 w Szczecinie, ul. 3. Maja 4

Rezerwacja miejsc: 501 274 174  lub  szczecin@akademianauki.pl

17 września 2015  / czwartek/
maliNowa edukacja w Wołczkowie, ul. Malinowa 20

17:00 – Mały Odkrywca dla dzieci przedszkolnych 
18:15 – Mądre Dziecko dla uczniów klas I-II  

Rezerwacja miejsc: 504 077 815  lub  biuromalinowa@gmail.com

25 września 2015

ROZWIJAMY KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

 / piątek /
SP 61 w Szczecinie, ul. 3. Maja 4

17.00 –  Gimnazjalista z Klasą dla młodzieży gimnazjalnej
  Kwantowy Umysł dla młodzieży uczącej się i dorosłych

Rezerwacja miejsc: 501 274 174  lub  szczecin@akademianauki.pl

www.akademianauki.szczecin.pl

cykl bezpłatnych lekcji pokazowych

Akademia Nauki zaprasza na

Dni Otwartych Drzwi

 
 

10.00 –  Mądre Dziecko dla uczniów klas I-IV
 Uczeń z Charakterem dla uczniów klas V-VI
11.30 –  Mały Odkrywca dla dzieci przedszkolnych

Rozwijamy kompetencje 
przyszłości
Szkoła jest czasem przeznaczonym na trening umiejętności związanych z uczeniem się. Pragniemy, aby dzieci 
samodzielnie się uczyły, zapamiętywały wiadomości z lekcji, pilnie odrabiały zadania domowe i osiągały jak najlepsze 
wyniki w nauce. Ale czy dzieci wiedzą, jak się uczyć?

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y



www.rozwinskrzydla.info 9

Idealne zajęcia pozalekcyjne to takie, które… nie trwa-
ją zbyt długo. Dzieci potrzebują wolnego czasu, aby się 
zwyczajnie ponudzić i odpocząć od obowiązków. Nie jest 
dobrze, gdy młody uczeń przez 5 dni w tygodniu za-
raz po szkole gna na lekcje pianina, tenisa, tańca i koło 
naukowe, a weekendy spędza na treningach do jakichś 
zawodów. Aby zapobiec zmęczeniu i wypaleniu, trzeba 
znaleźć mu takie zajęcia, które rozwijają wiele umie-
jętności naraz.

Przykładem mogą być coraz popularniejsze zajęcia z ro-
botyki i eksperymentów. Wydaje się, że to gratka dla 
chłopców, zafascynowanych maszynami i wybuchami, 
ale nic bardziej mylnego.

Sobotni ranek, trwają zajęcia z ro-
botyki prowadzone przez instruk-
torów Małego Inżyniera. 5-letni 
chłopiec właśnie buduje z kloc-
ków papugę, która za chwilę bę-
dzie latać. Rok starsze dziewczyn-
ki biegają po sali ze zbudowanym 
przed chwilą helikopterem, które-
go zaprogramowały tak, by poru-
szał śmigłem. Już przedszkolaki uczą się podstaw pro-
gramowania i jest to dla nich bułka z masłem. Uczą się 
przy tym rozwiązywania problemów, współpracy z in-
nymi, logicznego myślenia i prostych praw fizyki.

A to wszystko w trakcie dobrej zabawy klockami. Zaję-
cia Małego Inżyniera to także budowanie bardziej skom-
plikowanych maszyn dla dzieci od 7 do 12 lat – robot 
wspinający się po linie, robot sumo, wyścigówka, line-
follower. Na miłośników eksperymentów czekają zaję-
cia w laboratorium – dzieci wcielają się w małych na-
ukowców, którzy badają otaczający świat. Nie brakuje 
spektakularnych odkryć i pięknych tworów natury, jak 
kryształowy ogród wyhodowany... w butelce!

– Dzieci są niezwykle bystre, jeśli pozwoli im się na sa-
modzielność – mówi Jarosław Bruch, instruktor Małe-
go Inżyniera z Poznania – w szkole nie mogą się wyka-

zać, siedząc w ławce. Tutaj mogą 
wszystkiego dotknąć, zobaczyć, 
doświadczyć wszystkimi zmy-
słami. To sprawia, że nie tylko 
wszystko ich interesuje, ale też 
na długo zapamiętują wiedze zdo-
bytą na zajęciach.

Firma Mały Inżynier prowadzi za-
jęcia weekendowe, pozalekcyjne, 
półkolonie letnie i zimowe, a na-

wet naukowe urodziny z robotyką lub eksperymentami. 

Szczegółową ofertę można znaleźć na stronie: 
www.malyinzynier.pl.

Wszechstronny rozwój dzięki...
robotom, czyli idealne zajęcia 
pozalekcyjne
Kolejny rok szkolny przed nami. Boisz 
się, że twoje dziecko każde wolne po-
południe spędzi przed komputerem? 
Warto pomyśleć o zajęciach dodatko-
wych. Jak jednak zachować równowa-
gę, aby nie przeciążyć dziecka obowiąz-
kami?

Dzieci są niezwykle bystre, 
jeśli pozwoli im się 
na samodzielność

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y
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Mali pomocnicy
Zeszyt, książka i gotowe ćwiczenia to nie jedyne pomoce, które dziecko może wy-
korzystywać do nauki. Ważne do zapamiętania pojęcia warto zapisać na samoprzy-
lepnych karteczkach, by następnie umieścić je na widoku czy pod ręką. Podobnie 
pomocne okażą się fiszki, czyli karteczki lub kartoniki z zapisanymi na nich treścia-
mi, które grupować można tematycznie. Na rynku dostępne są gotowe zestawy fi-
szek (zwłaszcza do nauki języków), ale można je też robić samodzielnie, co jest bar-
dziej kształcące (dziecko szybciej zapamięta to, co samo zapisało). Najlepiej umiesz-
czać je w dobrze oznaczonych pudełkach. Przydatna może być również masa mo-
cująca (do nabycia w sklepach papierniczych), czyli płaskie kostki z tworzywa po-
dobnego do plasteliny, służące do przyklejenia do ściany kartek czy plakatów (nie 
zostawiają śladów).

Tablica nie tylko w szkole
Zainstalowana w pokoju ucznia może być brudnopisem, terminarzem, planem 
zadań, zbiorem pomysłów, a także miejscem, w którym dziecko zapisywać bę-
dzie najważniejsze rzeczy do zapamiętania. Starszym dzieciom możemy kupić ta-
blicę suchościeralną. Najbardziej ekonomiczna wersja to mata naklejana na ścia-
nę – do takiej jednak nie będziemy mogli doczepiać kartek na magnesy. Jeśli 

chcemy to robić, musimy nabyć tablicę magnetyczną. Przy najmłodszych dzie-
ciach najlepiej sprawdzi się tradycyjna tablica do pisania kredą (unikniemy pory-
sowania zwykłymi markerami). Tym, którzy zamiast pisać wolą przyczepiać fisz-
ki, karteczki czy inne „przypominajki”, spodoba się wersja korkowa (tańsza) lub 
tekstylna (droższa).

Przyjemna matematyka
Matematyki można uczyć się w sposób ciekawy i przyjemny, wykorzystując zasady 
gry w domino – do nauki świetne będą takie elementy, na których liczba oczek wy-
rażona jest za pomocą nie kropek, lecz działań matematycznych. Dostępne jest też 
domino wspomagające naukę geometrii (z rysunkami kątów). Z pewnością przyda-
dzą się również zestawy do nauki ułamków – z elementami płaskimi (np. w posta-
ci pizzy czy tortu) lub przestrzennymi (pudełka, bryły, a nawet magnetyczne jabł-
ka o przyciągających się cząstkach). Dobrą zabawę pełną niespodzianek zapewnią 
kostki w kostce, dzięki którym wyrzucamy gotowe zadanie do rozwiązania (nigdy 
nie wiadomo jakie). n

Więcej pomysłów na wspomaganie edukacji w zakresie innych przedmio-
tów znajdziecie jesienią na portalu www.rozwinskrzydla.info

Z pomocą uczniom
Ucz, się, ucz – bo wiedza to potęgi klucz! Słyszeliśmy to nieraz, a teraz słyszą to nasze pociechy – od nas. Dzieci jednak 
nie zawsze są skore do nauki, nie zawsze też wszystko łatwo wchodzi do głowy. Ale i na to są sposoby – na rynku nie 
brakuje pomocy edukacyjnych. Podpowiadamy, co warto kupić!

R E K L A M A
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Dwujęzyczność to dobry start w dorosłość, otwarte drzwi 
do nauki czy pracy w Polsce i za granicą. Ci, którzy urodzi-
li się w rodzinie mieszanej językowo, dostali ten prezent 
od losu. Jednak dzieci z rodzin jednojęzycznych też mogą 
osiągnąć taki sam poziom – jeśli tylko znajdą odpowied-
nie warunki do intensywnego kontaktu z językiem obcym.

Co to właściwie jest dwujęzyczność?

To po prostu umiejętność płynnego posługiwania się dwo-
ma językami. Stopień ich opanowania nie musi być iden-
tyczny – zazwyczaj jeden język staje się dominujący. Dwu-
języczność nie jest domeną tylko tych ludzi, którzy urodzi-
li się w rodzinach wielokulturowych. Przy odpowiednich 
warunkach dwujęzycznym można stać się również poza 
domem – w przedszkolu, szkole czy na kursie językowym.

W jaki sposób Twoje dziecko może stać 
się dwujęzyczne?

Powinno mieć czynny kontakt z drugim językiem przez 
ok. 50% dziennej aktywności. Czyli przez ten czas powin-
no przebywać tam, gdzie ten język jest używany, i powin-
no też samo próbować go używać. Nie wystarczy, że przez 
kilka godzin będzie czytało angielskie rozmówki lub oglą-
dało takąż telewizję. Musi zacząć używać języka w sytu-
acjach komunikacyjnych. Czyli nie teoria i abstrakcyjne 
tematy, tylko praktyka i użycie sytuacyjne!

Od kiedy i gdzie kształcić dwujęzyczność?

Im wcześniej, tym lepiej. Dobrym momentem jest dru-
gi, trzeci i czwarty rok życia. To okres, w którym dziecko 

nabywa podstaw języka – poznaje nie tylko wyrazy, ale 
i konstrukcje językowe; odkrywa odcienie znaczeń, bada 
kontekst użycia słów. To idealny czas na wprowadzanie 
drugiego języka – później będzie trochę trudniej. Jeśli 
nie masz możliwości poprawnej, swobodnej konwersa-
cji po angielsku w domu przez 50% dziennej aktywności 
dziecka, poszukaj przedszkola oferującego dwujęzyczną 
edukację polsko-angielską. W Szczecinie takim przed-
szkolem jest Expercik pod Kasztanami.

Jak wygląda wychowanie dwujęzyczne 
w Experciku pod Kasztanami?

Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim realizowane jest przy pomocy metody im-
mersji, czyli zanurzenia w języku. Oznacza to, że język 
angielski towarzyszy dzieciom przez cały czas ich prze-
bywania w przedszkolu – podczas zabaw, zajęć przeka-
zujących treści podstawy programowej, spożywania po-
siłków, wyjść na dwór. Żadna czynność nie odbywa się 
bez użycia języka angielskiego. Z dziećmi przebywają za-
wsze dwie wychowawczynie – polsko- oraz angielskoję-
zyczna (anglistka), a każda z nich rozmawia z nimi tylko 
w „swoim” języku (metoda One Person, One Language).
Nie ma osobnych lekcji języka angielskiego. Celem przed-
szkola dwujęzycznego nie jest nauczenie języka angiel-
skiego, lecz realizacja podstawy programowej w dwóch 
językach – to odróżnia przedszkole dwujęzyczne od ję-
zykowego. Znajomość angielskiego jest niejako efektem 
ubocznym kształcenia przedszkolnego w Experciku pod 
Kasztanami. Bardzo korzystnym efektem ubocznym!

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y
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Czy kształcenie dwujęzyczne 
nie opóźni intelektualnego rozwoju 
Twojego dziecka?

Nie. We wczesnym wieku człowiek jest w stanie uczyć 
się wielu rzeczy naraz – pod względem tej umiejętności 
dzieci przewyższają dorosłych. Choć prawdą jest, że dzie-
ci dwujęzyczne potrzebują więcej czasu, aby zacząć mó-
wić – najpierw muszą się nauczyć rozgraniczać oba języki. 
Jednak jest to zjawisko przejściowe i nie rzutuje na roz-
wój intelektualny dziecka.

Czy Twojemu dziecku 
nie będą mieszały się języki?

Na początku będą. Mózg człowieka dwujęzycznego stosu-
je tzw. code-switching, czyli przełączanie języków. Umysł 
dziecka potrzebuje czasu, by nauczać się tego przełącza-
nia – poznać języki w podobnym zakresie i ustalić kon-
tekst sytuacyjny użycia każdego z nich. Dziecko począt-
kowo może mieszać wyrazy w obrębie zdania lub dłuż-
szej wypowiedzi czy mówić po angielsku w domu – z cza-
sem jednak będzie zdarzać się to coraz rzadziej. To na-
turalne zjawisko, które występuje również u dwujęzycz-
nych dorosłych (lecz w o wiele mniejszym stopniu). Nie 
ma obaw o tożsamość językową dziecka.

Jakie korzyści osiągnie Twoje dziecko 
w Experciku pod Kasztanami?

Przede wszystkim nabędzie umiejętność swobodnego po-
rozumiewania się w języku angielskim w codziennych 
sytuacjach w takim zakresie, jak w języku polskim (lub 
w bardzo zbliżonym). Ponadto dzieci dwujęzyczne szyb-
ciej uczą się czytać i mają lepiej rozwinięte myślenie twór-
cze, łatwiej uczą się kolejnych języków, a nawet wypada-
ją lepiej w testach inteligencji.

Czy po ukończeniu 
przedszkola Expercik pod Kasztanami 
Twoje dziecko będzie dwujęzyczne?

Będzie na pewno, będąc w tym przedszkolu. Czy będzie 
nadal w okresie szkolnym – zależeć będzie od dalszej edu-
kacji językowej. Dwujęzyczności nie otrzymuje się raz 
na zawsze, powinna być ona utrzymywana poprzez sta-
ły kontakt z drugim językiem (inaczej dziecko stopniowo 
będzie go zapominać). Jeśli ten warunek zostanie speł-
niony (w szkole dwujęzycznej bądź językowej) – owszem, 
Twoje dziecko nadal będzie dwujęzyczne. Świat stoi otwo-
rem przed ludźmi z biegłą znajomością języka angielskie-
go – przedszkole dwujęzyczne to pierwszy krok w kierun-
ku pomyślnej przyszłości Twojego dziecka.
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Małe dzieci mają w sobie naturalny pęd do pozna-
wania nowych rzeczy. Dlaczego tego nie wykorzy-
stać z myślą o ich przyszłości? Nawet maluszek może 
chodzić na odpowiednie do jego wieku zajęcia!

Język angielski

Neuropsycholodzy podkreślają, że największe umiejętności 
uczenia się człowiek posiada w wieku od urodzenia do koń-
ca piątego roku życia. Różnorodne sytuacje kształcące, w ja-
kich uczestniczyć będzie w tym okresie (np. zajęcia muzycz-
ne, zabawy językowe) zdeterminują jego późniejsze zdolno-
ści poznawcze. Warto więc zadbać o to, by stworzyć funda-
menty nauczania na kolejne lata.

Przykładem programu edukacyjnego dla dzieci od 6. mie-
siąca do 3. roku życia jest program Musical Babies, propo-
nowany przez szczecińską Grupę Edukacyjną Expert. Łączy 
on w sobie edukację muzyczną, kształcenie językowe oraz 
usprawniającą zabawę ruchową.

– Celem programu jest wczesne osłuchanie się z językiem 
angielskim i poznanie przez dziecko podstawowego słow-
nictwa. – mówi Monika Adamska-Hamrol, realizatorka pro-
gramu Musical Babies w Polsce. – Środkami do tego celu 
są muzyka (klasyczna, ludowa, etniczna) i ćwiczenia rucho-
we. Zajęcia prowadzimy po angielsku, z podziałem na ka-
meralne grupy wiekowe. Dzieci słuchają piosenek i rymo-
wanek, biorą udział w zabawach rytmicznych, oglądają gra-
fiki przybliżające angielskie słówka, a także bawią się przy 
dźwiękach muzyki i tańczą.

Muzyka

Szczególnie istotną rolę w edukacji małych dzieci pełni muzy-
ka. Obcowanie z nią ma pozytywny wpływ na późniejsze od-

bieranie dźwięków przez mózg, co wspomaga naukę mowy. 
Dodatkową zaletą muzyki jest też łagodzenie napięć.

– Na zajęciach Musical Babies dzieci poznają angielskie sło-
wa i zwroty poprzez piosenki i rymowanki. – opowiada Mo-
nika Adamska-Hamrol. – Jeśli będą dobrze przećwiczone, 
zostaną zapamiętane nie na dzień czy dwa, lecz na wiele dłu-
żej. To niezwykle ułatwi maluchowi naukę języka angielskie-
go w przedszkolu czy szkole.

Ruch

Doniosłe znaczenie w procesie nauki neuropsychologowie 
przypisują również ruchowi. Uczeni odkryli, że u dzieci ćwi-
czących lepiej zachodzą procesy poznawcze.

– Przygotowane przez twórców Musical Babies gry i ćwi-
czenia usprawniają motorykę i koordynację ruchową malu-
chów. – opowiada prowadząca zajęcia. – Dzieci poznają róż-
ne tańce, pląsają w rytm muzyki klasycznej, a także wykonu-
ją rozmaite śmieszne czynności. Oczywiście zawsze towarzy-
szy im muzyka oraz język angielski. Połączenie tych trzech 
elementów to gwarancja dobrej zabawy i efektywnej nauki!

Zachęcamy rodziców, aby – zanim powiedzą o swoim dziec-
ku: „Jeszcze za małe…” – zastanowili się, czy nie warto już 
teraz wykonać ten pierwszy krok w kierunku przyszłej edu-
kacji. Wczesny wiek dziecka nie jest bowiem przeszkodą, 
lecz zaletą!

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y
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pomoce do nauki liczenia 
w zestawie 199 naklejek z liczbami

rzutki 
gra sprawnościowa wspomagająca naukę liczenia

stempelki z alfabetem i cyferkami 
wielkie i małe litery oraz znaki inter-
punkcyjne

układanka magnetyczna 
zabawa polega na tworzeniu postaci 
z magnesów

naklejki wielorazowe 
można je przyklejać i odklejać do woli, dzięki czemu 
plansze z różnymi sceneriami codziennie mogą wy-
glądać inaczej

piaskowe obrazki w walizeczce 
6 kart z bajkowymi postaciami 
do ozdobienia kolorowym piaskiem

wyszywanka 
własnoręcznie wyszyty obrazek 
może stać się ozdobą pokoju

Gdy deszcz pada…
Gdy na dworze plucha, trzeba ratować się przed nudą! Z pomocą przychodzą zabawki kreatywne i edukacyjne. Zabawa 
nimi łączy przyjemne z pożytecznym: rozwesela, uczy, rozwija wyobraźnię i - co najważniejsze - nie nudzi się dzieciom 
tak szybko!

Zabawki edukacyjne

układanki do nauki literek
doskonałe wprowadzenie w świat liter i czytania

Zabawki kreatywne

Prezentowane produkty dostępne w sklepie internetowym: www.edukatorek.pl
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R E K L A M A

Prezentowane produkty dostępne w sklepie internetowym: www.edukatorek.pl

guma do skakania
nieodzowny rekwizyt podwórkowy

skakanka 
 rozwija sprawność, zwinność 
i kondycję

kreda chodnikowa
kolorowa, tęczowa, a może 
brokatowa?

zestaw 
do gier podwórkowych 
z kredą, szablonami
 i ozdobną rzutką

A jeśli będzie pogoda...
We wrześniu dzieci wracają na podwórka osiedlowe, będzie więc znów okazja do zabawy na świeżym powietrzu!  
Nas, rodziców, nie trzeba specjalnie przekonywać – każda forma ruchu jest na wagę złota i... zdrowia!
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Witamina C
To naturalny antyoksydant, nieoceniony w walce z wirusami i wolnymi rodnika-
mi. Znajduje się w warzywach i owocach. Szczególnie dobrym źródłem są: acero-
la, owoc dzikiej róży oraz rokitnika, czarna porzeczka (można podawać naturalne, 
niesłodzone soki z tych owoców), natka zielonej pietruszki (wystarczy łyżka, by za-
pewnić minimalną dzienną dawkę! ), papryka, pomidory i warzywa kapustne. Co-
dzienne spożywanie świeżych warzyw i owoców do każdego posiłku zapewni do-
stateczny poziom wit. C. W aptekach dostępna jest też wit. C w kroplach, pamię-
tajmy jednak, że syntetyczna nie wchłania się tak dobrze jak ta pozyskana z natu-
ry – dlatego na dłuższą metę opłaca się nauczyć dziecko jadać warzywa, które ra-
zem z wit. C dostarczą i innych cennych składników.

Witamina D
Warunkuje prawidłowe działanie układu odpornościowego. Organizm jest w stanie 
wytworzyć ją samodzielnie za pośrednictwem energii słonecznej. Zapewnienie nie-
zbędnej dziennej dawki następuje, gdy ekspozycja na pełne słońce trwa 15-20 mi-
nut i odsłonięte jest przynajmniej 20 % ciała (ręce i nogi). Kremy z filtrem blokują ten 
proces. W naszej szerokości geograficznej wit. D może być wytwarzana przez skórę 
w okresie od kwietnia do września. W pozostałych miesiącach niezbędne jest dostar-
czanie jej z innych źródeł. Najbogatsze źródła to świeży węgorz, łosoś, śledź w ole-
ju, sardynki, jaja. Przeciętne ich spożycie nie jest jednak na tyle duże, by pokryć za-
potrzebowanie, dlatego też zalecana jest suplementacja. Naturalnym suplementem 
jest tran, będący dodatkowo źródłem wit. E i kwasów tłuszczowych Omega-3. Do-
stępna jest też w kapsułkach; warto zwrócić uwagę na ich skład – obecny w niektó-
rych z nich olej arachidowy może powodować reakcje alergiczne.

Probiotyki i prebiotyki
Odporność zaczyna się… w jelitach. W skład mikroflory bakteryjnej wchodzą pa-
łeczki kwasu mlekowego, ułatwiające wchłanianie składników odżywczych oraz 
działające antywirusowo, antybakteryjnie i antygrzybiczo. Powinny one być stale 
obecne w jelitach, dlatego też codziennie należy spożywać produkty fermentowa-
ne (kiszonki, jogurt, kefir, maślankę). Wystarczą niewielkie ilości – 2-3 łyżki kapusty, 
ogórek, pół szklanki jogurtu (słodzone jogurty zastąpmy naturalnymi z dodatkiem 
owoców, orzechów i nasion). Jeśli dziecko odmawia jedzenia tych produktów, się-
gnijmy po probiotyk w kapsułce lub w proszku (nie musi być specjalny dla dzie-
ci). Aby laktobakterie mogły się namnażać, potrzebują jeszcze prebiotyków, czyli 
pożywki, np. błonnika, zawartego w warzywach, owocach i zbożach. Szczególnie 
dobrze (ze względu na obecność korzystnych cukrów) jest spożywać cebulę, czo-
snek, banany, pomidory.

Cenne minerały
Jeśli występują niedobory, podatność na infekcje wzrasta. Zadbajmy zatem, by to, 
co zjada nasze dziecko, posiadało cenne składniki odżywcze, a nie było ich pozba-
wione. Zamiast makaronu z białej, oczyszczonej ze składników mineralnych mąki, 
kupujmy makaron z mąki pełnoziarnistej (nie ma dużej różnicy w smaku! ); zamiast 
białego ryżu – ryż brązowy i kasze. Szczególnie wartościowe są tzw. pseudozbo-

ża – komosa (quinoa) i amarantus (do nabycia w sklepach ze zdrową żywnością). 
Unikajmy słodyczy i innej żywności przetworzonej, które wypłukują minerały z or-
ganizmu. Prawdziwą skarbnicą minerałów, witamin, enzymów i białek jest pyłek 
pszczeli, polecany dla wspomagania odporności (do kupienia w sklepach ze zdro-
wą żywnością lub u pszczelarzy) – można go podawać dzieciom od lat 3 w ilości 2 
łyżeczek dziennie, uprzednio rozpuszczonych w letnim płynie. Ale uwaga – ponie-
waż jest to produkt alergizujący, należy zrobić próbę uczuleniową, dając do spo-
życia zaledwie szczyptę pyłku.

Ruch i energia
W chłodne dni organizm trzeba ogrzać od środka, dlatego też serwujmy dzieciom 
ciepłe śniadania (owsianka lub inne kasze z dodatkami, zupy mleczne, jajeczni-
ca, tosty pełnoziarniste) zamiast kanapek, drożdżówek i płatków z zimnym mle-
kiem. Podawajmy sezonowe owoce i warzywa – w cieplejsze dni głównie surowe, 
w chłodniejszy czas – gotowane, duszone i pieczone. Zapewnijmy codzienną daw-
kę ruchu – jak mówią w Norwegii: nie ma nieodpowiedniej pogody, są tylko nie-
odpowiednie ubrania. Nie przegrzewajmy dzieci – jeśli wracają ze spaceru mokre, 
to znaczy, że są za grubo ubrane. Zdrowa, naturalna kuchnia, obfitująca w pełno-
wartościowe produkty oraz codzienna aktywność to najlepszy, długofalowy spo-
sób na budowanie odporności. Pamiętajmy o tym, zanim sięgniemy po syntetycz-
ne witaminowe drażetki czy żelki.  n

Dziecko odporne 
na choroby
Nadchodzi jesień, a wraz z nią deszcze, plucha, wiatry i… znienawidzony 
przez rodziców „sezon chorobowy”. Niektóre pociechy co kilka tygodni łapią 
przeziębienia, a kataru czy kaszlu nie są w stanie pozbyć się nawet przez miesiąc. 
Jak się bronić przed wirusami i bakteriami? Przedstawiamy sprzymierzeńców 
w budowaniu odporności.
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Tymczasem uczelnie techniczne to niedoścignione ma-

rzenie wielu absolwentów liceów. Po części jest to spo-

wodowane kiepskimi wynikami maturalnymi z przed-

miotów ścisłych. Skąd ten problem?

W głowach uczniów kształtuje się od najmłodszych lat 

stereotyp, że nauki ścisłe są trudne. To zniechęca ich już 

na starcie. Problem ten został zauważony w USA, gdzie 

od kilku lat obserwuje się ważny trend w edukacji dzie-

ci i młodzieży: od przedszkola zachęca się najmłodszych 

do eksplorowania zjawisk, do porównywania, robienia 

własnych notatek, tworzenia doświadczeń i wyciągania 

wniosków. Działanie, działanie i jeszcze raz działanie, 

a dopiero później teoria!

Powyższa idea nazywana jest STEM – od angielskich 

słów: Science, Technology, Engineering, Math. O tym, 

że ta idea już niedługo będzie także polskim trendem edu-

kacyjnym, niech świadczy fakt, że miesięcznik Perspek-

tywy w czerwcu tego roku ogłosił pierwszy ogólnopolski 

Ranking Liceów STEM, w którym ósme miejsce zajęło 

XIII LO ze Szczecina. Najwięksi producenci zestawów 

edukacyjnych tworzą specjalne serie, które mają wspo-

móc dzieci i młodzież w rozwijaniu idei STEM. Wśród 

nich prym wiodą producenci klocków, bo co, jak nie kloc-

ki, nauczy dzieci tworzenia, konstruowania, sprawdza-

nia teorii w praktyce?

Szczecińska firma Baw się i buduj podjęła się zadania 

przeniesienia idei STEM na edukację dzieci w Polsce. 

Przygotowała 3 rodzaje rocznych kursów dla dzieci od  

5 do 12 lat. W trakcie zajęć „Einsteiny z ferajny”, „Budo-

wanie to Wyzwanie” oraz „Pstryk, klik i energia” wyko-

rzystywane są znane na całym świecie klocki K'nex, Gigo 

Green Energy, Lego, a także inne edukacyjne zestawy.

Uczestnicy kursów budują maszyny proste, modele so-

larne, zdalnie sterowane pojazdy, konstruują dźwignie, 

przekładnie, mosty – po prostu próbują i eksperymen-

tują. Dzieci po zakończeniu danego bloku tematyczne-

go tworzą własny projekt, który prezentują w trakcie na-

grania wideo. W ten sposób rodzic może obserwować 

realne postępy dziecka, a instruktorzy otrzymują mate-

riał dydaktyczny do analizy. Warto zainteresować dziec-

ko ideą STEM, póki jeszcze nie zraziło się do przedmio-

tów ścisłych. W końcu STEM oznacza lepszą przyszłość!

Podane w artykule dane dotyczące wynagrodzeń pochodzą z Ogólnopol-
skiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y

W Polsce absolwenci studiów technicznych zarabia-
ją o 50% więcej od osób z wykształceniem humani-
stycznym i o 40% więcej od osób z wykształceniem 
medycznym. Dobry start w dorosłość, atrakcyjna 
praca – kto by tego nie chciał dla swojego dziecka? 
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C zytanie zachęca dzieci do refleksji nad konsekwencjami ich czynów, 
uczy postaw uważanych przez społeczeństwo za moralne i pożąda-
ne, pomaga odróżnić dobro od zła. W czasach gdy bajki, książki i fil-

my bezrefleksyjnie epatują coraz większą agresją, wydaje się to szczególnie 
ważne. Rolą rodzica jest dokonywać selekcji. Jak wybrać mądrze, a czego na-
wet nie brać pod uwagę? Podpowiadamy!

Uwaga na treści!
Chyba każdy pamięta z dzieciństwa rymowankę o kotku, wciąż popularną 
w przedszkolach:

W pokoiku na stoliku, stało mleczko i jajeczko
przyszedł kotek, wypił mleczko, a ogonkiem stłukł jajeczko
przyszła mama, kotka zbiła, a skorupki wyrzuciła

Fakt, że rymowanka niesie ze sobą raczej niepedagogiczne przesłanie – bicie 
za nieumyślne spowodowanie szkody – jakoś nam umyka, prawda? Wiele po-
dobnych utworów wciąż funkcjonuje w literaturze dla dzieci, jak choćby słyn-
ne moralizatorskie wiersze Heinricha Hoffmana, przetłumaczone przez Stani-
sława Jachowicza:  „O Juleczku, który ssał palec”, w którym chłopca czeka kara 
zupełnie niewspółmierna do przewinienia – obcięcie palców przez krawca; 
„O Michale, co nie chciał jeść zupy”, więc umarł z głodu; o nadpobudliwej Basi 
pokaleczonej przez roztrzaskaną lampę czy też o małym amatorze orzechów, 
który wyłamał sobie wszystkie zęby. Nie są to zdecydowanie treści, którymi 
powinniśmy karmić wyobraźnię naszych dzieci.
Z podobnymi zarzutami często spotykają się dzieła Jana Brzechwy. Lis Witalis 
czy Pchła Szachrajka to postaci sympatyczne, ale jednocześnie moralnie dwu-
znaczne. Wierszykom Brzechwy zarzuca się brak jednoznacznej oceny bohate-
rów, nie ma w nich morału – ale może dlatego wciąż tak podobają się dzieciom?

Grafika też jest ważna
Nie tylko jednak treść może źle wpłynąć na kształtujący się umysł. Wiele wy-
dawnictw oferuje książki, których estetyka woła o pomstę do nieba: kiczowa-
te i niedbałe ilustracje, rażące błędy oraz złej jakości wydruk to tylko niektóre 
grzechy. Często w parze z brakiem estetyki idzie równie infantylna treść, bez-
refleksyjnie powtarzane złe wzorce, stereotypowa wizja świata. 
Dyskusja nad wydawanymi przez MEN darmowymi podręcznikami pokazuje, 
że rodzice są coraz bardziej świadomi i czuwają nad tym, z czym na co dzień 
obcują ich dzieci.
Odnalezienie się w gąszczu literatury dziecięcej jest dla rodzica nie lada wy-
zwaniem. Warto jednak podjąć trud i kontrolować to, co czytają nasze dzieci. 
To niezaprzeczalnie ogromna inwestycja w przyszłość, a radość z posiadania 
mądrego i świadomego dziecka jest bezcenna. Warto szukać, bo choć złej li-
teratury jest więcej, tej dobrej wcale nie jest tak mało. n

Propozycje dobrych lektur dla dzieci znajdziecie w Kąciku Czytelniczym 
na portalu www.rozwinskrzydla.info

Kto nie je zupy, 
ten umrzeć musi
Jak ważne jest kształtowanie nawyku czytania od najmłodszych lat, wie już chyba każdy rodzic.  
Czytanie dziecku i z dzieckiem rozwija zdolności, wyobraźnię, ćwiczy pamięć, wzbogaca język i umiejętności logicznego 
myślenia, a także stymuluje młody umysł do rozwoju na wielu innych płaszczyznach.

Na tropie złych książek dla dzieci
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Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko
opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo Mind
Wszyscy rodzice złoszczą się czasem na swoje dzieci. 
Niekiedy problem wymyka się jednak spod kontroli, kie-
dy krzyk, pretensje, oskarżenia, a nawet klapsy stają się 
stałym elementem relacji między rodzicami a dzieckiem. 
Książka pomaga dorosłym radzić sobie z uczuciem zło-
ści wobec dziecka w różnych sytuacjach. Autorzy ujaw-
niają proste mechanizmy powstawania rodzicielskiej fru-

stracji, która kulminuje wybuchem złości. Najczęściej ma ona źródło w niezro-
zumieniu zachowania dziecka i błędnej interpretacji motywów jego działania. 
Książka oferuje skuteczne rozwiązania w walce z rodzicielskim gniewem, poma-
ga być bardziej skutecznym rodzicem i znaleźć nić porozumienia z dzieckiem.

Toksyczni rodzice
Susan Forward, Craig Buick
Wydawnictwo Czarna Owca
Książka przedstawiająca sylwetki pacjentów Susan For-
ward. Niewielu z nich przed podjęciem terapii zdawało 
sobie sprawę z tego, że zostali zniszczeni destrukcyjnym 
wpływem „toksycznych” rodziców, umiejętnie zaszcze-
piających w dziecku wieczną traumę, poczucie zniewa-
żenia i poniżenia. Mają zachwiane poczucie własnej war-
tości, prowadzące do samoniszczących zachowań. Jako 

dorośli nie potrafią zrzucić tego ciężaru, co odbija się na każdym aspekcie ich 
życia. Warto przeczytać, by wiedzieć, jakim rodzicem nie być dla swoich dzieci.

Wychowanie bez porażek
Thomas Gordon
Instytut Wydawniczy PAX
W światowym bestsellerze autor proponuje nową, 
skuteczną metodę rozwiązywania konfliktów po-
wstających miedzy rodzicami a dziećmi. Krytykując 
dotychczasowe modele, oparte na błędnym sche-
macie „zwycięzca – pokonany", zachęca do zasto-
sowania metody bez pokonanych. Dąży do wpro-
wadzenia takich zasad komunikacji, które w sytu-

acji konfliktowej pozwolą znaleźć rozwiązanie kompromisowe, zado-
walające obie strony. Choć książka odnosi się przede wszystkim do sto-
sunków miedzy rodzicami a dziećmi, może być wykorzystywana także 
w innych międzyludzkich sytuacjach konfliktowych.

Wychowanie w duchu empatii
Marshall B. Rosenberg
Wydawnictwo Mind
Twórca Porozumienia bez Przemocy – komunikacji opar-
tej na wzajemnym zaufaniu i szacunku – dzieli się oso-
bistymi doświadczeniami i refleksjami na temat rodzi-
cielstwa. Pokazuje, że oprócz wychowania opresyjne-
go, wykorzystującego kary i przymus, oraz całkowitej 
bierności i permisywizmu wobec tego, co robią dzie-
ci, możliwe jest jeszcze inne podejście. Jego podstawą 

są empatia i szacunek. Wbrew pozorom te proste środki pomagają odnaleźć 
równowagę między potrzebami rodzica i potrzebami dziecka oraz zbudować 
wewnętrzną motywację dziecka do współdziałania.

Tajemnice kobiet. Z matki na córkę
Bertrand Cramer
Wydawnictwo Nisza
Każda matka od pierwszych chwil uczy córkę, jak być 
kobietą i jak budować relacje z mężczyznami. Nie zda-
jąc sobie z tego sprawy, powierza dziewczynce ukryty 
przekaz tworzony w rodzinie przez pokolenia. Ów prze-
kaz nie zawsze jest dobroczynny, bywa też źródłem pro-
blemów. Jak uwolnić się od złych skutków spuścizny po-
koleń? Bertrand Cramer nie daje instrukcji. Uczy raczej 
obserwować i rozumieć, co naprawdę dzieje się między 

matką a dzieckiem. Pokazuje, ile w życiu zależy od tego zrozumienia.

Mocni ojcowie, mocne córki
Meg Meeker
Wydawnictwo M
Jest to książka dla każdego ojca. Zarówno takiego, który 
ma dobre mniemanie o swoim ojcostwie i chce się udo-
skonalić w swojej roli – jak i takiego, który ma poczucie 
winy i uważa, że się w tej roli nie sprawdza. Autorka dzie-
li się mądrością, którą zdobywała przez lata. Sama była 
córką, ma trzy własne córki i jako pediatra pomaga wielu 
młodym dziewczętom. Świetnie pokazuje, co jest waż-
ne w ojcostwie z perspektywy córki. Za co córka będzie 

ojcu wdzięczna jako kobieta, mimo że na to samo złościła się jako dziecko czy 
nastolatka. Na co musi uważać ojciec, żeby nie zostawić w córce trwałej rany. 
Jak powinien ją kochać, jak chronić i w jakim stopniu ufać.

Wygraj książkę 
dla dziecka!
Historia Poznana
Magdalena Sprenger
Historia z czasów księcia Mieszka o chłop-
cu imieniem Poznan, któremu los wyzna-
czył ważne zadanie. Poddani księcia Miesz-
ka żyją w strachu i niepewności. Co noc w ich 
gospodarstwach zjawia się dziwny stwór, któ-
ry zabija zwierzęta. Zostaje on w końcu pokonany przez Poznana, 
ale od tego momentu w życiu chłopaka zaczynają dziać się dziwne rze-
czy... Czy Poznan spełni swoje marzenie, by dostać się do drużyny księcia?

Konkurs z wydawnictwem Zysk i S-ka! Mamy dla Was 5 egzemplarzy książ-
ki. Otrzymają ją osoby, które w dniach 24-27 września wyślą do nas ma-
ila o treści: Poznan. Szczegóły konkursu na www.rozwinskrzydla.info.

Biblioteczka rodzica
Każdy rodzic chce, by jego dziecko wyrosło na człowieka samodzielnego, rozsądnego, pełnego poczucia własnej 
wartości, radzącego sobie w życiu. I do tego jeszcze, żeby wspominało rodziców z miłością i wdzięcznością.  
Niełatwe to zadanie… Zwłaszcza, że sami nie jesteśmy wolni od rodzicielskich schematów i nie zawsze miłych 
doświadczeń. Jak się ustrzec błędów w wychowaniu? Z pomocą przychodzi wartościowa lektura!
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podaruj Twojemu 

dziecku radość

:) 

do

PRZYJDŹ I SPRÓBUJ! PIERWSZE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

JUŻ DOSTĘPNY W SZCZECINIE
 

p
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