


www.rozwinskrzydla.info2

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y



www.rozwinskrzydla.info 3

Ostatnie dni przywołują jeszcze odrobinę smaku lata, niemniej wakacje dobiegły 
już końca. Rozleniwieni, skąpani w słońcu, musimy ze zwolnionych obrotów prze-
stawić się na stawienie czoła obowiązkom szkolnym.

Przed nami pytania: jak wspomóc nasze dzieci w szkolnym starcie? Jakie zajęcia 
dodatkowe wybrać? Czy metody pracy na nich będą odpowiednie dla naszych 
pociech? W tym trudnym dla Rodzica momencie roku szkolnego oddaję w Pań-
stwa ręce kolejne wydanie magazynu, które powstało po to, by Was wspomóc 
i zainspirować.

W numerze podpowiadamy, jak świadomie wspierać dziecko w szkole. Dr Mo-
nika Toczyńska w artykule „Każdym zmysłem” radzi, jak efektywnie edukować przedszkolaki. Anna Ratten-
bury w materiale „An apple pie czy szarlotka? ” pisze, kiedy i jak inicjować nauczanie języków, by owocowa-
ło w przyszłości. Szczególnie polecamy artykuł „ Rodzic na zajęciach”, który zwraca uwagę na rolę opiekuna 
na zajęciach dla dzieci.

Zachęcam jednocześnie do korzystania z artykułów oraz propozycji wydarzeń rodzinnych zamieszczanych na por-
talu www.rozwinskrzydla.info oraz na Facebooku w profilu ROZWIŃ SKRZYDŁA.

Pięknego września i udanego roku szkolnego!
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Jaki będzie ten nowy rok szkolny?  Jak moje dziecko odnajdzie się w obliczu nowych 
wyzwań? Chyba nie ma rodzica, który nie zadawałby sobie takich pytań. niezależnie od tego, na 
jakim etapie edukacji jest dziecko, potrzebuje ono naszego wsparcia. Jak go mądrze udzielać?

2 Masz genialny mózg! Każdy mózg jest genial-
ny - został stworzony do uczenia się i niczego 

innego nie robi lepiej. Skrócenie czasu reakcji mó-
zgu na zadanie da się wypracować.
Co może zrobić rodzic: Zachęcić dziecko, żeby 
przed odrabianiem lekcji ćwiczyło zliczanie oczek 
na 10 kościach. Wtedy również poprawia się kon-
centracja. Można położyć kości w kuchni obok 
czajnika i bawić się z dzieckiem za każdym ra-
zem, gdy czekamy, aż zagotuje się woda  Po-
mocne będzie też zliczanie sumy cyfr rejestracji 
w drodze do szkoły.
(szczegółowy opis zabaw na portalu
www.rozwinskrzydla.info) 

1 Pociąg do czytania Najlepsi uczniowie najle-
piej czytają. To od tempa i efektywności czyta-

nia w dużej mierze zależy funkcjonowanie dziec-
ka w szkole.
Co może zrobić rodzic: Zaopiekować się doskona-
leniem techniki czytania dziecka - pomocne będą 
rozwiązania proponowane przez Fundację ABC 
XXI Cała Polska Czyta Dzieciom lub kursy szyb-
kiego czytania.

3 STAR WARS Czasami sytuacja jest trudna, a dziecko nie ma doświad-
czenia, żeby sobie z nią poradzić. Wtedy Moc jest po stronie sytuacji. 

Jeżeli zaś dziecko ma świadomość tego, co się dzieje i ma narzędzia, da-
jące poczucie sprawczości, to Moc jest po stronie dziecka 
Co może zrobić rodzic: Dać dziecku takie wsparcie, które pomoże zbu-
dować przekonanie „poradzę sobie, jestem wystarczająco dobry”. Nawią-
zanie do Gwiezdnych Wojen z reguły otwiera komunikację  

4 Uczenie się „do przodu” W niektórych sytu-
acjach pomocne może być uczenie się o 2, 3 

lekcje wcześniej niż w szkole. Temat pojawiający 
się na lekcji jest wtedy dla dziecka powtórzeniem 
bądź przypomnieniem.
Co może zrobić rodzic: Wytłumaczyć, że każ-
dy uczy się w swoim tempie. Mocno nie fair wo-
bec dzieci jest oczekiwać, że 30 różnych mózgów 
nauczy się tego samego w takim samym czasie.

5 Załatać dziury Historia ma liniowy układ treści 
kształcenia (można mieć jedynkę z Polski Pia-

stów, a mimo to na szóstkę zaliczyć II wojnę świa-
tową), a matematyka i języki - spiralny (to, co było 
potrzebne 3 miesiące temu będzie potrzebne w ko-
lejnych miesiącach). Dlatego „dziury” w tych przed-
miotach się mszczą...
Co może zrobić rodzic: Zapolować na dziury
i je zlikwidować.

Nie ma jednej uniwersalnej recepty, dlatego nale-
ży stosować po kolei wszystkie dostępne narzędzia 
i jeżeli nie ma efektów, zmieniać je do skutku. Warto 
zatem mieć dużą skrzynkę z narzędziami 
A oto garść luźnych inspiracji do skrzynki:

10sposobów
wspieranie dziecka w szkole

 na świadome 
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6 Energia idzie za uwagą Jeżeli pojawią się 
problemy szkolne, należy im poświęcić tyl-

ko tyle uwagi, ile to konieczne. W przeciwnym 
razie może powstać wtórne napięcie, które za-
blokuje dziecko. 
Co może zrobić rodzic: Poszukać czegoś,
w czym dziecko może osiągać sukcesy (rów-
nież poza szkołą). Okazywać mu uznanie.

7 Lekcja wspinaczki Nie wszystkie zwierzę-
ta muszą umieć wspinać się na drzewa. Nie 

ma uzasadnienia męczenie tą czynnością kacz-
ki, bo będzie na tyle wyczerpana, że także w 
pływaniu nie wypadnie najlepiej. Chociaż mia-
łaby duże szanse na medal, gdyby nie marno-
wała czasu na wspinanie  
Co może zrobić rodzic: Zamiast koncentro-
wać się na deficytach - wzmacniać również 
te przedmioty, w których dziecko radzi so-
bie dobrze.

8 Krzysztof Kolumb Wyruszył na zachód, 
żeby dotrzeć na wschód  Zamiast stra-

tegii „zrób więcej zadań” może lepiej spraw-
dzić się strategia „ kombinuj”, którą możemy 
realizować w oparciu o ćwiczenia, zagadki.
Co może zrobić rodzic: Przygotować dziec-
ku pojedyncze ćwiczenia - karteczki do kie-
szeni czy piórnika z hasłem „Wyzwanie dla 
Ciebie”.

9 Szkoła szkodzi Szkoła ocenia, a ocena ta buduje dzieciom 
tożsamość. Nikt nie uczy dzieci oddzielania oceny postę-

pów w nauce od oceny człowieka. Skutek? Dziecko myśli o so-
bie „jestem słabym uczniem” zamiast „jestem wartościowym 
człowiekiem, który zaliczył wpadkę z matmy”. W konsekwen-
cji jako dorośli też myślimy o sobie w ten sposób: „jestem głu-
pi” zamiast „jestem wartościowym człowiekiem, któremu przy-
darzają się głupie rzeczy”.
Co może zrobić rodzic: Nauczyć dziecko oddzielania oceny 
postępów w szkole od jego obrazu samego siebie. Mówić: 
„Nie jesteś głupi, tylko głupio napisałeś.”

10 Gorąca herbata Jak studzimy 
gorącą herbatę? Przelewamy, 

dodajemy zimnej wody, mieszamy... 
A dlaczego nie wylewamy na płytki 
talerz? Działają tu neurony lustrza-
ne. Studzimy herbatę tak, jak nasza 
mama lub babcia. A przecież każ-
dy z nas miał w szkole fizykę i uczył 
się, że ciecz oddaje ciepło przez po-
wierzchnię...
Co może zrobić rodzic: Zastano-
wić się, jakie ma przekonania na 
temat nauki; jakimi słowami że-
gna dziecko przed wyjściem do 
szkoły. Bądź grzeczny? Słuchaj, co 
Pani mówi? Uważaj na matematy-
ce? Lepiej zatroszczyć się o pozy-
tywne emocje i powiedzieć: Baw 
się dobrze i miej milion wrażeń!

Wyzwanie dla Czytelników:
Przyjrzyj się i znajdź literę znajdującą się bez-
pośrednio pod literą, która znajduje się po-
między literą stojącą tuż za literą znajdują-
cą się ponad K, a literą znajdującą się przed 
literą umiejscowioną tuż pod N.

A B C D E
F G H I J
K L Ł M N
O P R S T
U W Y Z Ź

Za: M. Szurawski Pamięć i intelekt
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Pomóż nam oczyścić 
nasze wybrzeża 
i ochronić nasze oceany!
Każdy Europejczyk wyrzuca średnio ponad 100 kg 

plastiku rocznie. Ogromna część tych śmieci lą-
duje w morzach i oceanach. Stanowi to ogromne za-
grożenie zarówno dla ludzi, jak i morskiej fauny i flory. 

Na szczęście jest nadzieja. Każdego dnia naukowcy 
oraz wolontariusze ciężko pracują, aby oczyścić i chro-
nić oceany na całym świecie, a także by zapobiec lądo-
waniu plastiku w naszych wodach. 

Również NOVASOL chce być częścią tych działań  
i w tym celu potrzebujemy także Waszej pomocy! Po-
móżcie nam posprzątać nasze wybrzeża i przyczyńcie 
się do zmniejszenia zanieczyszczenia światowych mórz 
i oceanów!

Gdzie, kiedy i Jak?

W Polsce finał akcji NOVASOL Coastal Care 2016 odbę-
dzie się na plaży nad Jeziorem Głębokim w Szczecinie 
w dniu 17.09.2016. Zostaną wręczone Wam rękawicz-
ki, worki na śmieci oraz formularz, na którym będziecie 
mogli notować zebrane odpady. Następnie wszyscy ra-
zem weźmiemy się do sprzątania terenu. Na uczestni-

ków akcji czeka wiele atrakcji. Prowadzony będzie rów-
nież konkurs – zwycięzcy otrzymają vouchery na pobyt 
w domach wakacyjnych NOVASOL. 

Chętnych do wzięcia udziału w akcji zapraszamy 
do mailowej rejestracji: 
lilia.brzozowska@novasol.com



www.rozwinskrzydla.info 7

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y



www.rozwinskrzydla.info8

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y

Mamo, tato ja pływam
Jedyny basen dla dzieCi i niemowląt na Prawobrzeżu to basen „kacper” w załomiu. 
Powstał, aby ułatwić małym dzieciom z tego rejonu kontakt z wodą pod okiem profesjonalistów. 
Celem kadry jest nie tylko nauczanie pływania, ale i przyzwyczajanie dzieci do aktywności fizycznej 
oraz wdrażanie ich do prawidłowych i bezpiecznych zachowań w wodzie. a wszystko w radosnej 
atmosferze, przy odpowiednim wsparciu sprzętowym.

Jest system
Dzieci uczą się przez zabawę, dla-
tego zajęcia na basenie „Kacper” 
to dla najmłodszych - plac zabaw, 
a dla nieco starszych - tor prze-
szkód. Do dyspozycji jest szero-
ka gama zabawek, akcesoriów 
i sprzętów, które wspomagają 
proces adaptacji i szkolenia w 
wodzie, a jednocześnie są nie-
zwykle atrakcyjne dla dzieci. Każ-
da aktywność wodna pozwala za-
równo nabywać nowe umiejęt-
ności, jak i wykorzystuje i rozwi-
ja te już zdobyte. I tak, krok po 
kroku, w tempie odpowiednim 
dla danej grupy dzieci, osiąga-

ne są cele założone w Systemie 
Szkolenia „Kacper”.

Bez stresu, 
ale nie bezstresowo
O atrakcyjności zajęć decyduje 
nie tylko zaplecze sprzętowe, ale 
i dobre metody pracy. Podczas 
zajęć pojawiają się m.in. konkur-
sy i elementy rywalizacji, a in-
struktorzy zachęcają do aktyw-
ności. Na zajęciach z niemow-
lętami rodzice śpiewają, dekla-
mują wierszyki, a dzieci są czę-
sto chwalone. Nauka pływania 
i nurkowania jest rozłożona w 
czasie tak, aby stawiać wyzwa-

nia, a jednocześnie gwarantować 
komfort ich realizacji. Instrukto-
rzy budują dobre relacje z dzieć-
mi, bo są one podstawą do stop-
niowego zwiększania wymagań 
i pomagają pociechom pokony-
wać własne ograniczenia.

Podążanie za dzieckiem
Grupy na basenie dobierane są 
zarówno wiekowo, jak i pod ką-
tem umiejętności dzieci. Dlate-
go nawet w środku roku możli-
wa jest zmiana grupy, jeśli dziec-
ko dokona dużych postępów lub 
przeciwnie, z różnych powodów, 
nastąpi w jego umiejętnościach 
regres. Decyzje w kwestii wy-
boru lub zmiany grupy zawsze 
są konsultowane z rodzicem. 
Zajęcia na basenie „Kacper” mają 
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być przyjemnością dla dziecka 
i rodzica, dlatego jeśli trudności 
z adaptacją przedłużają się, in-
struktorzy nie naciskają na kon-
tynuację zajęć, lecz proszą rodzi-
ców o rozważenie odłożenia ini-
cjacji wodnej na później. Szanu-
jemy indywidualny rytm rozwo-
jowy dziecka.

Ludzie to podstawa
- Instruktorzy na Basenie Kacper 
są doświadczeni i mają świetne 
podejście do dzieci. Widać, że 
lubią dzieci, a to dla nas bar-
dzo ważne; z każdym malusz-
kiem nawiązują kontakt. Służą 
też dobrą radą i pomocą. (...) Ba-
sen Kacper gwarantuje relaks 
dziecka i rodzica, a nie stres. W 
szatniach są przewijak i buja-
czek, a także fotelik do nakar-
mienia dziecka. Rodzic może ob-
serwować zajęcia zza szyby i ma-
chać do swojej pociechy, a na-
wet, przy zachowaniu zasad hi-
gieny, wejść na basen i np. zro-
bić zdjęcia. - Katarzyna Jurkow-
ska (Maluch w Podróży)

Dobrze wpływamy  
na wszystko
- Pragniemy, by wzmacniała się 
więź pomiędzy dzieckiem a rodzi-
cami – wbrew pozorom nie tak czę-
sto dotykamy się wzajemnie skórą z 
naszymi dziećmi (tzw. kontakt skin-
to-skin), a jest to przecież wyjątko-

wa forma kontaktu. Woda wpły-
wa pozytywnie na rozwój fizyczny 
i emocjonalny niemowląt, wspo-
maga regulację wrażliwości senso-
rycznej, rozwija zmysł równowagi, 
stymuluje rozwój umysłowy oraz 
wzmacnia odporność organizmu. 
Podobne korzyści obserwujemy w 
przypadku starszych dzieci. Ponad-
to dzieciaki uczą się współdziała-
nia w grupie, a także dyscypliny 
w oparciu o autorytet instrukto-
ra. Z wiekiem rośnie ich samooce-
na i pewność siebie. - Agnieszka 
Łęcka (właściciel Basenu)
Na zajęcia zapraszamy już od 
1 września br., zapisy pod nume-
rem telefonu 728 33 88 61. 

Informacje na temat organiza-
cji roku szkolnego znajdują się 
na stronie www.kacper.edu.pl, 
natomiast zdjęcia z zajęć można 
obejrzeć na naszym funpage’u
www.facebook.com/kacperbasen.
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Każdym zmysłem 
- o efektywnej edukacji małych dzieci
JednoCzesna aktywizaCJa różnorodnych zmysłów dziecka sprawia, że uczenie się jest nie 
tylko produktywne, ale także niezwykle twórcze i zabawne. na czym polega efektywna edukacja 
i w jaki sposób towarzyszyć dziecku w odkrywaniu świata?

Poczucie bezpieczeństwa zamiast stresu
Wielu badaczy zgodnie twierdzi, iż wyeliminowa-
nie zewnętrznych czynników stresowych oraz blo-
kad tkwiących w umyśle uczącego się stanowi naj-
ważniejszy czynnik sprzyjający uczeniu się. Bezstre-
sowa, radosna atmosfera oraz poczucie bezpieczeń-
stwa w znacznym stopniu zwiększają tempo oraz ja-
kość zapamiętywanych informacji. W sytuacji relak-
su i odprężenia produkowane są fale mózgowe alfa, 
co stanowi najkorzystniejszy dla mózgu stan przy-
swajania i kodowania informacji. Często rodzice nie 
mają świadomości, że odpytywanie, pospieszanie czy 
bezkompromisowe oczekiwanie efektów od dziecka 
zaburza funkcjonowanie jego układu nerwowego, 
w konsekwencji zmniejszając efektywność uczenia się.

Wsparcie społeczne zamiast samotności
Kolejnym czynnikiem wskazywanym jako determinant 
efektywnej edukacji wczesnodziecięcej jest wsparcie 
społeczne. Środowisko rodzinne czy opiekuńcze o bli-
skich emocjonalnie więziach stwarza dziecku opty-
malne warunki wszechstronnego rozwoju. Najnow-
sze badania potwierdzają tezę wybitnego psycholo-
ga rozwojowego Brunera, iż jedną z najbardziej efek-
tywnych technik nauczania jest scaffolding. Polega 
on na budowaniu przez osobę dorosłą „rusztowań”, 
umożliwiając dziecku osiąganie konkretnych celów, 
niemożliwych do uzyskania samodzielnie. W jaki jed-
nak sposób tworzyć takie wsparcie?

Wielozmysłowość zamiast monotonii
Odkrycia amerykańskiego neuropsychologa, laureata 
Nagrody Nobla – Rogera Sperry’ego spopularyzowa-

ły tezę, iż efektywność uczenia się wzrasta wraz ak-
tywizacją większej powierzchni obszaru mózgu oraz 
koordynacją obu półkul mózgowych. Lewa półkula 
odpowiedzialna jest za myślenie logiczne oraz przy-
swajanie języka. Półkula prawa to ośrodek reakcji 
emocjonalnych, intuicyjnych, powiązanych ze sztu-
ką, muzyką oraz kreatywnością. Włączenie w pro-
ces nauczania obu półkul mózgowych oraz jedno-
czesna aktywizacja różnorodnych zmysłów sprawia, 
że uczenie się jest nie tylko produktywne, ale także 
niezwykle twórcze i zabawne.

Polisensoryczne działania twórcze
zamiast nudy
Aby dziecko efektywnie przyswoiło nazwy kolorów 
w języku angielskim bezcelowym wydaje się naprze-
mienne powtarzanie określeń i wskazywanie przed-
miotów w danym kolorze. Słowa zostaną z większym 
prawdopodobieństwem zapisane w pamięci długo-
trwałej dziecka, jeśli zostaną połączone aktywnościa-
mi angażującymi wszelkie kanały percepcyjne dziec-
ka. Oprócz wzbudzenia naturalnej ciekawości po-
znawczej, zwiększenia poziomu koncentracji i po-
dzielności uwagi, działania polisensoryczne przyczy-
niają się do tworzenia nowych połączeń neuronal-
nych, co ma ogromne znaczenie dla procesów ucze-
nia się zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

Kreatywność zamiast gotowych rozwiązań
Zamiast tradycyjnych form uczenia się i bezmyślne-
go powtarzania możemy skorzystać z niekonwen-
cjonalnych materiałów dydaktycznych aktywizują-
cych zmysły wzroku, dotyku, zapachu, smaku, wę-

 



www.rozwinskrzydla.info 11

chu i słuchu. Poznawanie nowych zwrotów w ję-
zyku obcym może odbywać się poprzez tworzenie 
tętniących barwami bezpiecznych eksperymentów 
naukowych, kreatywnych prac plastycznych, kuli-
narnych obrazów – połączonych ze słuchaniem od-
powiednio dobranej muzyki. Alfred Tomatis po se-
rii eksperymentów wskazał na zasadę, iż aby przy-
spieszyć proces uczenia się mózg powinien percy-
pować częstotliwości adekwatne do jego profilu ko-
munikacji, biorąc pod uwagę dominujące w syste-
mie neurotransmitery o odpowiednich dla słuchu 
częstotliwościach (m.in. muzyka baroku czy autor-
stwa Mozarta).

Prostota materiałów
zamiast interaktywnych gadżetów
Predyspozycje neurologiczne małego dziecka spra-
wiają, że jest ono szczególnie wrażliwe na różnorod-
ne bodźce, dlatego warto dobierać je umiejętnie. 
Dla wielu rodziców zaskoczeniem może być fakt, 
iż dziecko mając do dyspozycji śpiewający, świecą-
cy i ruszający się bębenek większym zainteresowa-

niem obdarzy stary garnek i drewnianą łyżkę jako 
zestaw do muzykowania. Proste, naturalne mate-
riały stanowią pewnego rodzaju obowiązek rodzi-
ca w towarzyszeniu małemu dziecku w jego dro-
dze rozwojowej. Plastikowe, interaktywne gadże-
ty to gotowe rozwiązanie, które absorbuje dziec-
ko na pewien czas, bez konieczności aktywnego 
włączania się w jego działania. Faktem jest, że ro-
dzic potrzebuje chwili wytchnienia, dlatego “elek-
troniczne pastuchy” niekiedy okazują się wybawie-
niem. Warto jednak pamiętać, że mózg dziecka do 6. 
roku życia rozwija się najbardziej dynamicznie, dla-
tego już od najmłodszych lat warto wziąć odpowie-
dzialność za jego stymulację oraz odkryć drzemią-
ce w dziecku talenty. n

dr Monika Toczyńska
doktorat z zakresu: "Psychologicznych uwarunko-
wań uczenia się języka angielskiego przez dzieci 
w wieku przedszkolnym"; staż naukowo-badawczy 
w Carousel Day Nursery (Braintree, Anglia); wykła-
dowca w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lu-
blinie; absolwentka Szkoły Muzycznej.
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„An apple pie”czy „szarlotka”?
o tym, dlaCzeGo warto zaCząć PrzyGodę z Językiem anGielskim Jak naJwCześnieJ. 

Jako rodzice małych dzieci często stajemy przed dylematem rozpoczęcia nauki języka angielskiego. 
zastanawiamy się, kiedy najlepiej to uczynić i jaką metodą?

P rzyjęło się niefortunnie, że najlepszym wiekiem do roz-
poczęcia nauki języka obcego jest wiek przedszkolny. 

Niestety - nic bardziej mylnego! W tym wieku dziecko posia-
da już usystematyzowany zasób języka ojczystego i w trak-
cie uczenia się języka obcego niejako „podkłada” język obcy 
pod znane mu już znaczenia w swoim języku. Taka akwizy-
cja języka jest oczywiście efektywna, ale można uczyć się 
jeszcze lepiej i bardziej naturalnie.

W krainie niuansów
Nie każde słowo ma swój idealny odpowiednik w drugim 
języku. Na przykład w języku polskim nie ma odpowiedni-
ka tytułowego „an apple pie”. Polska szarlotka również nie 
ma odpowiednika w języku angielskim. „ An apple pie” to 
apple pie, a „szarlotka” to szarlotka - i tyle. Można je opisać, 
ale nigdy nie znajdziemy dokładnego odpowiednika. To jest 
ten niuans, i właśnie na tym polega prawdziwe przyswoje-
nie języka obcego.

Dzieci dwujęzyczne uczą się dwóch języków naturalnie,  
z ich odmienną wymową, sposobem tworzenia zdań, grama-
tyką. Dla nich „an apple pie” nigdy nie będzie „szarlotką”. Ta-
kie dzieci posiadają niezwykłą łatwość w późniejszym przy-
swajaniu kolejnych języków obcych.

Wczesne poznawanie języka
Aby dziecko w przyszłości posiadało właśnie taką czuj-
ność językową, potrzeba zacząć nabywanie drugiego ję-
zyka jak najwcześniej, najlepiej od urodzenia. Niemowlę-
ta bowiem mają prawdopodobnie słuch absolutny, co po-
zwala im na przyswojenie, a następnie nauczenie się ję-
zyka ojczystego. Dziecko uczy się języka, które słyszy naj-
pierw, czyli języka matki. Potem uczy się od niej i pozosta-
łych osób. W ciągu 2-3 lat poznaje większość zbioru języ-
kowego - czyż to nie jest istny ekspres w uczeniu się, ba, 
właściwie Pendolino?!

Skoro dziecko ma słuch absolutny, a tonalność, intonacja 
zdaniowa to tak naprawdę nic innego jak melodia, to naj-
lepiej jest uczyć maluszki za pomocą muzyki. Język pozna-
ny poprzez piosenki i rymowanki jest po prostu niewyma-
zywalny z naszej pamięci.

Na efekty musimy oczywiście poczekać, i to nie miesiąc 
czy dwa, ale dłużej. I przede wszystkim dać dziecku czas i po-
czucie bezpieczeństwa. Nie chodzi zupełnie o to, aby dziec-
ku „wkładać” do głowy dziesiątki słówek, tylko o to, aby je 
pozytywnie nastawić do języka obcego, wykształcić u nie-
go prawidłową wymowę i intonację, dać mu narzędzia do 
rozwijania umiejętności językowych.

Nauka bez stresu
Małe dzieci najlepiej uwrażliwiać na język obcy tak, by nie 
zdawały sobie z tego sprawy. One - w odróżnieniu od do-
rosłych - nie mają potrzeby nauki np. ze względu na lepszą 
pracę. Dla nich nauka jest w rzeczywistości czystą abstrak-
cją. I tak bezwzględnie powinno być! Dzieci mają po pro-
stu bawić się i poznawać język obcy w sposób jak najbar-
dziej zbliżony do poznania języka ojczystego - bez potrze-
by tłumaczenia sobie nowych treści na znany już język. Mają 
przyswoić go sobie jako odrębny system z jego charaktery-
styczną wymową, leksyką i strukturą.

Nie liczba słówek jest kluczowa w nauczaniu małych dzie-
ci, ale ich trwałość w pamięci. Jeżeli dziecko zapamięta z za-
jęć tylko trzy słowa, ale po długim czasie będzie w stanie je 
nadal odtworzyć, to właśnie zrealizowany został nadrzęd-
ny  cel procesu poznawczego.

Prowadzący Musical Babies i Musical English przynosi na 
zajęcia prawdziwe ziemniaki do powąchania i dotknięcia, 
trzęsącą się galaretkę, w którą można włożyć palec, spusz-
cza z parapetu jajko. Robi to właśnie po to, by te parę słó-
wek zapadło dzieciom na zawsze w pamięci. Liczy na bez-
pośredni efekt tzw. postrzegania polisensorycznego, czyli 
wielozmysłowego – za pomocą słuchu, węchu, dotyku, wzro-
ku i… smaku! Tylko w taki sposób uczą się dzieci - wszystki-
mi dostępnymi zmysłami, które odpowiednio stymulowane 
przynoszą całościowy, końcowy efekt, ale przede wszystkim 
niosą ze sobą radość z obcowania z językiem obcym i chęć 
do następnych, wspaniałych, językowych podróży.

Tego właśnie życzę wszystkim dzieciom z okazji zbliża-
jącego się nowego roku szkolnego. I aby zawsze odróżniły 
„an apple pie” od „szarlotki”!

 Anna Rattenbury, autorka metody Musical Babies
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Być czy nie być
… oto jest pytanie, które zadaje niejeden rodzic. Zosta-
wić dziecko w sali i wyjść? A może potowarzyszyć chwi-
lę, a potem się ulotnić? Czy też cały czas brać udział  
w zajęciach z dzieckiem? Każdy scenariusz może być 
dobry, w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko  
i jaką formułę zajęć przewiduje prowadzący. Jeśli w ofer-
cie zajęć nie zostało to opisane, należy po prostu zapy-
tać. Na rynku znajdziemy różnego rodzaju propozycje. 

Jedną z nich są te zakładające aktywną obecność ro-
dzica. Najczęściej są one opisane jako „zajęcia rodzin-
ne” lub „zajęcia dla dzieci wraz z opiekunami”. Tę for-
mułę zajęć stosuje się zawsze przy dzieciach najmłod-
szych, czyli tych poniżej 3 lat. Dziecko w tym wieku ma 
rozwojową potrzebę bliskości i poczucia bezpieczeń-
stwa, a jej zaspokojenie jest podstawą dla jakiegokol-

wiek zaangażowania w przeznaczoną dla malucha ak-
tywność. Zatem jeśli masz dziecko w tym wieku, nie 
ma szans, żebyś na zajęciach miał święty spokój – ono 
potrzebuje Twojego towarzystwa zarówno w sferze fi-
zycznej, jak i emocjonalnej.

Obecność to nie wszystko
„Czy nie wystarczy, jeśli tam po prostu będę?” – zapy-
ta niejeden rodzic szkraba. Nie, nie wystarczy. Zajęcia 
edukacyjne dla maluchów są organizowane z uwzględ-
nieniem ich możliwości rozwojowych – a możliwości 
są takie, że:
-  uczę się, gdy jestem bezpieczne (ze znanym opie-

kunem); 
-  uczę się, jeśli widzę zaangażowanie mamy/taty  

w daną czynność; 

 

Rodzic na zajęciach.
Przyjemność czy obowiązek? 
wrzesień - wybieramy zajęcia dla dzieci! zewsząd otaczają nas oferty reklamowe firm edukacyjnych, 
a wraz z nimi spływają zaproszenia na zajęcia pokazowe, również takie z udziałem rodziców – dla 
uczniów, przedszkolaków, a nawet i młodszych pociech. śmiało ruszamy, by w nich uczestniczyć, 
ale czy na pewno wiemy, po co i jak?
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-  jeśli mama/tata robi cokolwiek, ja też robię cokolwiek.
Sama obecność rodzica na tego typu zajęciach to za 

mało. Potrzebne jest też współdziałanie z dzieckiem – 
wiedzą o tym prowadzący, którzy układają swoje pro-
gramy w taki sposób, by z pomocą rodzica jak najle-
piej zaktywizować dziecko i wykorzystać maksimum 
jego zdolności poznawczych.

 Jeśli właśnie zapisałeś malucha (i siebie) na zajęcia, 
oto parę wskazówek:
-  uczestnicz aktywnie w zajęciach z dzieckiem, zgodnie 

z zaleceniami prowadzącego – nie wymyślaj swoich 
poleceń i zabaw, nie wychodź „po piciu” i „po papu”. 
Daj prowadzącemu coś powiedzieć, zamiast bez prze-
rwy mówić do dziecka. Usłyszysz wtedy więcej i przy-
najmniej będziesz wiedział, co się dzieje na zajęciach. 

-  nie zostawiaj dziecka samemu sobie i nie oddawaj 
go pod opiekę prowadzącemu. Być może wolałbyś  
w tym czasie pograć na telefonie, ale weź pod uwagę, 
że zamieszanie generowane przez nazbyt swobodne-
go malucha utrudnia uczestnictwo wszystkim innym. 
Zwłaszcza, gdy w ślad za nim będą chciały pójść po-
zostałe szkraby. Raczej niewiele wyniosą wtedy z ta-
kich zajęć (nie licząc przypadkowych przedmiotów).

-  sala zajęciowa to nie kawiarenka dla rodziców. Lepiej 
dla dziecka będzie, jeśli skupisz się na jego aktywizacji 
niż na rozmowach o kupkach, obiadkach czy czymkol-
wiek innym (dotyczy również dyskusji telefonicznych).
Termos z kawą i ciastka to też nie jest niezbędny sprzęt.

Zajęcia dla starszaków
Wśród zajęć dla dzieci przedszkolnych znaleźć można 
zarówno zajęcia rodzinne, jak i te bez udziału rodzica. 
Które wybrać? To zależy od Waszych potrzeb i możli-
wości dziecka.

Jeśli na co dzień nie macie zbyt wiele czasu na wspól-
ną aktywność (np. artystyczną czy sportową), zajęcia 
rodzinne stanowić będą okazję do zacieśnienia waszych 
więzi. Często odbywają się one w weekendy i mają cha-
rakter międzypokoleniowy. Warto z nich skorzystać, by 
podtrzymywać ciepłe relacje w rodzinie – razem ucząc 
się i bawiąc. Obserwacja dzieci podczas tworzenia i za-
bawy daje mnóstwo radości rodzicom, dzieci zaś mogą 
korzystać z większego doświadczenia opiekunów, co 
jest dla nich cenną lekcją. Zajęcia rodzinne są dobrym 
sposobem na wprowadzanie dzieci nieśmiałych w świat 
kontaktów społecznych.

Rodzice dzieci dość odważnych i samodzielnych mogą 
wybrać dla nich zajęcia, na których pracować one będą 
jedynie z prowadzącym. Jeśli jesteś rodzicem, który nie 
przepada za aktywnością skierowaną do milusińskich, 
to propozycja dla Ciebie – będziesz miał wolną godzi-
nę, podczas gdy pociecha będzie odpowiednio akty-
wizowana przez kogoś innego.

Nauczyciele i wychowawcy wiedzą o tym, że przed-
szkolaki i dzieci starsze potrafią być o wiele bardziej wy-
dajne i kreatywne, gdy nie ma w pobliżu rodzica. Wte-
dy dzieci same wpadają na pewne rozwiązania, są bar-
dziej samodzielne w pracach manualnych, a także bar-
dziej skupione na przedmiocie zajęć. Nikt nie poucza, 
nie wyręcza, nie zagaduje, nie obserwuje czy komentu-
je. Nie ma obiektu, przy którym można marudzić, roz-
tkliwiać się, jęczeć… Więc się pracuje.

Jeśli miewasz wyrzuty sumienia, że zostawiłeś dziec-
ko samo – pomyśl o tym, że ono właśnie o wiele efek-
tywniej tworzy i uczy się, i prawdopodobnie wcale nie 
tęskni, bo jest zajęte czymś innym. Ono może wcale 
nie mieć problemu z tym, że jest tam bez Ciebie. Czas,  
w którym przebywa na zajęciach, wykorzystaj na kawę czy 
książkę. I nie wchodź co 10 minut, żeby zrobić zdjęcie. n
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y

do„Eco Kids” mogą uczęszczać dzieci w wieku 
2,5 – 7 lat. W nowej placówce realizowany 

jest program edukacyjny zatwierdzony przez MEN oraz 
szereg zajęć dodatkowych, co zapewnia wysoki poziom 
edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym. Każdego 
dnia staramy się, by pociechy czuły się u nas bezpiecz-
nie i otaczamy je ciepłą oraz życzliwą opieką. Dążymy 
do tego, aby z pomocą nauczycieli pełnych pasji i otwar-
tości, dzieci rozwijały swoje zdolności i zainteresowania, 
wykorzystując potencjał, jaki drzemie w każdym z nich.

Nasze przedszkole dysponuje dużymi i przestronny-
mi salami, przeznaczonymi do zabawy i zajęć dydak-
tycznych, a także realizacji zajęć dodatkowych, w tym 
ruchowo-tanecznych. Sale te wyposażone są w różno-
rodne zabawki (również dydaktyczne) oraz kąciki za-
interesowań, a także materiały rozwijające wyobraź-
nię i kreatywność dzieci (eko-produkty, surowce wtór-
ne). Oddzielona szatnia oraz estetyczna i jasna łazien-
ka są dodatkowym atutem. Posiadamy także mniejszą 
salkę do relaksacji oraz „Kawiarenkę na piętrze”, utwo-
rzoną na potrzeby rodziców. Cicha i spokojna lokaliza-
cja (okolice Pogodna, Parku Kasprowicza i Lasu Arkoń-
skiego) sprzyja spacerom poza teren przedszkola, po-
zwalając na bezpośredni kontakt z przyrodą.

Zapewniamy:
–  opiekę wykwalifikowanej, pełnej pasji i entuzjazmu 

kadry pedagogicznej
–  realizację podstawy programowej wychowania przed-

szkolnego
–  indywidualne podejście do każdego dziecka, w tym 

indywidualizację stopnia trudności w prowadzonych 
zajęciach dydaktycznych i zajęciach dodatkowych

Oferujemy:
• zajęcia:

–  dydaktyczno-wychowawcze zgodne z programem 
MEN

–  plastyczne (elementy sensoplastyki, wykorzystywa-
nie surowców wtórnych)

– muzyczno-ruchowe i taneczne
–  językowe (język angielski nauczany poprzez zaba-

wę – program „Musical Babies”)
• profilaktykę

–  opieka logopedy, współpraca ze stomatologiem 
i dietetykiem

•  promocję zasad zdrowego odżywiania od najmłod-
szych lat
– renomowany catering na wysokim poziomie

Przedszkole „eCo kids” to nowe przedszkole, w którym twoje dziecko otoczone zostanie 
profesjonalną opieką wykwalifikowanej kadry w rodzinnej i miłej atmosferze.

Dołącz do drużyny 

„Eko-Dzieciaków”! 

Przedszkole Eco Kids
ul. Rodakowskiego 

1/3A, tel.: 516 757 586
Opieka w godz. 

6.00-19.00
Czesne na rok 

2016/2017: 700 zł /mc.
Jednorazowe wpisowe: 

300 zł.
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Jesienią na straganach wszystkiego w bród! Jarzyn i owoców wybór wielki, pytanie tylko – czy 
nasze dzieci będą je jeść? warzywa gotowane nie zawsze cieszą się uznaniem dziatwy, popularne 
zupy też się już znudziły… Co wymyślić, by było zdrowo i smacznie? Podajemy kilka przepisów, 
które na pewno spodobają się dzieciakom.

Leczo z soczewicą
To jednogarnkowe danie ma sporo zalet – nie wyma-
ga wielkich umiejętności kulinarnych, składniki moż-
na łatwo wymienić na inne (w zależności od tego, 
co akurat mamy pod ręką), jest bezmięsnym, lek-
kim i pożywnym źródłem białka, no i oczywiście… 
jest pomidorowe!
1 cebulę lub białą część pora pokroić w kostkę, sma-
żyć chwilę na niewielkiej ilości oleju lub oliwy, wsy-
pać sproszkowaną paprykę słodką i ostrą, odrobi-
nę pieprzu i imbiru oraz zmielonego kminu rzym-
skiego. Zamieszać, dodać 1 świeżą paprykę pokrojo-
ną w kostkę oraz 1 startą marchewkę. Smażyć jesz-
cze przez chwilę, a następnie wsypać ¾ szklanki su-
chej, przepłukanej soczewicy czerwonej (może być 
też inna, lecz czerwona najszybciej się gotuje i nada-
je kremową konsystencję), podlać wodą tak, by przy-
kryła warzywa i dusić na małym ogniu ok. 15 min. 
aż soczewica zmięknie i wchłonie płyn. Zalać poło-
wą szklanki przecieru pomidorowego, zagotować, 
przyprawić suszonym lubczykiem i kurkumą, osolić. 
Podawać z ryżem, kaszami, kluskami, pieczywem.

Zupa z gruszki i z pietruszki
Ta słodka zupa może być podawana na pierwsze 
danie przy wykwintnym obiedzie, na co dzień jed-
nak proponujemy podać ją dzieciom na lekką ko-
lację. Jeśli zostanie z poprzedniego dnia, doskona-
ła będzie też na rozgrzewające śniadanie. Dzieciaki 
może nawet nie domyślą się, że jest tam jakaś „prze-
brzydła pietruszka”.
1 gruszkę obrać, pokroić w grube kawałki, skarme-
lizować z łyżką masła i odrobiną miodu, brązowego 
cukru lub dowolnego słodu. 3 średnie korzenie pie-
truszki lub pasternaku pokroić w kostkę, przesma-
żyć z gruszkami. Zalać 2 szklankami mleka (może 
być roślinne) i gotować pod przykryciem do mięk-
kości. Zmiksować, w razie potrzeby dolać przego-
towanej wody, przyprawić solą, cynamonem i su-
szonym imbirem. Podawać z grzankami lub grosz-
kiem ptysiowym.

Gołąbki… bez kapusty
 „Lubię gołąbki, ale bez kapusty!” Znamy to, znamy, 
i wykłócamy się o tę kapustę zostawioną na brze-
gu talerza… A może by tak odpuścić i zaserwować 
dzieciakom danie bardzo podobne w smaku, bez 
znienawidzonego warzywa, zasobne w inne jarzy-
ny, a i dla nas mniej pracochłonne?
Do pół kilograma mielonego mięsa z szynki dodać 
jedno jajo, 3 łyżki bułki tartej wymieszanej z wodą 
lub mlekiem na papkę, sól, pieprz, paprykę ostrą 
i suszony lubczyk. Wyrobić. 3 cukinie i 3 marchewki 
obrać, zetrzeć na dużych oczkach tarki, osolić, od-
stawić na 20 min. W tym czasie z mięsa uformować 
klopsiki oraz zeszklić w garnku na oleju jedną cebulę. 
Dodać do niej odciśniętą z soku cukinię z marchew-
ką, przesmażyć ze słodką i ostrą papryką, wrzucić 
klopsiki i podlać wodą. Dusić do miękkości, pod ko-
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niec dodać pół szklanki pulpy pomidorowej, osolić, 
przyprawić pieprzem. Podawać z ryżem.

Curry z kalafiora
To popularne warzywo podajemy najczęściej w zu-
pie lub z bułką tartą zrumienioną na maśle. Tymcza-
sem kalafior komponuje się rewelacyjnie z przypra-
wą curry i właśnie w tym połączeniu serwowany jest 
w Indiach. Spróbujcie, a nie pożałujecie!
1 cebulę lub białą część pora pokroić w kostkę, sma-
żyć chwilę na niewielkiej ilości oleju lub oliwy, wsypać 
przyprawę curry, dodać surowe różyczki z połowy ma-
łego kalafiora, 1 startą pietruszkę lub pół selera oraz 
zmiażdżony ząbek czosnku. Smażyć przez chwilę, po 
czym zalać wodą tak, by zakryła kalafiora do połowy. 
Dusić na małym ogniu, aż kalafior zmięknie (ok. 15 
min.). Następnie dodać pół szklanki gęstego jogurtu 
wymieszanego z 2 łyżkami mąki kukurydzianej lub pół 
szklanki pulpy pomidorowej, zagotować, osolić, dodać 
posiekaną świeżą kolendrę lub miętę. Podawać z ryżem.

Kokosowa 
zupa krem z dyni
Ta pożywna zupa to bogactwo karotenoidów. Do-
skonale rozgrzewa w chłodne dni, jest lekka i aro-
matyczna oraz nieco słodka. Będzie miłą odmia-
ną dla naszych dzieci. Proponujemy użyć dyni pie-
czonej – wtedy jej smak będzie bardziej wyrazisty.
Ćwiartkę średniej dyni pokroić na mniejsze kawał-
ki, piec w temp. ok. 200 st. przez 20 min. Ostudzić, 
obrać ze skórki, pokroić w kostkę i zmiksować na 
krem. Na oliwie podsmażyć jedną cebulę szalot-
kę, wsypać odrobinę imbiru i bardzo oszczędnie 
cynamonu. Dodać pulpę dyniową, zalać połową 
szklanki wody i szklanką mleka kokosowego, za-
gotować, dosolić do smaku. Podawać z grzanka-
mi czosnkowymi.

Więcej przepisów 
na jesienne dania dla dzieci znajdziesz na portalu 
www.rozwinskrzydla.info!
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www.bajkolandia-szczecin.pl

www.facebook.com/BajkolandiaSzczecin

501 149 551
ul. Komuny Paryskiej 40

- 2 poziomowa konstrukcja 
- basen z piłkami dla najmłodszych 
- trampolina 
- ścianka wspinaczkowa 
- zjeżdżalnie 
- piłkarzyki 
- XBOX Kinect dla wszystkich 
- jeździki 
- rollercoaster 
- i mnóstwo innych zabawek 

- duża salka urodzinowa 
- mnóstwo łakoci 
- 3 wersje urodzin do wyboru 
- malowanie buziek 
- animacje 
- urodzinowa zastawa 
- trąbki i czapeczki 
- smakowite torty + świeczka fontanna 
- tylko jedne urodzinki w jednym czasie 
- przy wersji do 16 osób imprezka zamknięta 
       (całkowita Rezerwacja bawialni) 
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Matematyka ze sznurka
i guzika
Kristin Dahl
Matematycznego myślenia dzieci naj-
lepiej uczą się poprzez zabawę oraz 
podczas wykonywania codziennych 
czynności. Magda i Kuba pokażą nam 

mnóstwo ciekawych matematycznych zabaw i doświad-
czeń, które możemy bez trudu przeprowadzić w domu. 
Mierzenie, ważenie, układanie i sortowanie okażą się 
wielką frajdą. Kto powie, ile rolek papieru toaletowe-
go zużywa się w domu w ciągu tygodnia? No i właści-
wie jak długi jest papier w takiej rolce?
4-8 lat, Wydawnictwo Zakamarki

Mapy
Aleksandra i Daniel Mizielińscy
Obrazkowa podróż po lądach, mo-
rzach i kulturach świata. 51 ogrom-
nych map poprowadzi was przez 
42 kraje i 6 kontynentów. Na każ-
dej z nich znajdziecie szczegóły i cie-

kawostki, które przeniosą was w wyjątkowe miejsca. 
Ta książka zabierze was w niezwykłą podróż dookoła 
świata. Zobaczycie m.in. gejzery w Islandii, karawany 
na egipskiej pustyni i miasta Majów w Meksyku. W An-
glii zagracie w krykieta, w Indiach poćwiczycie jogę, 
a w Chinach skosztujecie stuletnich jaj.

Powyżej 4 lat, Wydawnictwo Dwie Siostry

Pod ziemią, pod wodą
Aleksandra i Daniel Mizielińscy
Naładowana informacjami księga pełna 
ogromnych ilustracji i szczegółowych 
przekrojów. Poprowadzą was one 
w głąb planety, pokazując, co kryje się 
pod powierzchnią lądów i wód. Znaj-

dziecie tam zwierzęta żyjące pod ziemią i dziwne głębino-
we stworzenia, korzenie i plątaniny podziemnych rur, wy-
kopaliska i skamieniałości dinozaurów. Zajrzycie do pod-
ziemnych nor i jaskiń oraz na dno najgłębszej kopalni świa-
ta. Wypróbujecie zabytkowe okręty podwodne, zanurku-
jecie w podmorskiej studni i odwiedzicie wrak Titanica.

Powyżej 7 lat, Wydawnictwo Dwie Siostry
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y 



ekspert kids - Michal


