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Od redakcji
Nadejście maja, a wraz z nim tak wyczekiwanych ciepłych dni, przywołuje myśl
o tym, że wielkimi krokami zbliża się lato i upragnione wakacje. To już ostatnia
prosta przed końcem roku szkolnego. W nastroju ogromnej radości oddaję do Waszych rąk kolejne wydanie magazynu.
Nadchodzi czas planowania urlopów, wybierania idealnych miejsc i form wypoczynku, rozglądania się za ofertami półkolonii. Mam nadzieję, że zamieszczone
artykuły staną się dla Państwa wskazówką i inspiracją.
Z myślą o zacieśnianiu więzi rodzinnych i letniej aktywności przedstawiamy propozycję wakacji pod żaglami i zachęcamy do rejsów rodzinnych. Zwracamy uwagę
na wartość wspólnego gotowania oraz na uroki urlopu spędzanego w domach wakacyjnych. Miłośnikom wyjazdów zagranicznych podpowiadamy, gdzie i dlaczego jest naprawdę bezpiecznie. Tym, którzy lato spędzają
w mieście, prezentujemy oferty półkolonii oraz przedstawiamy pomysły na gry i zabawy letnie.
Z okazji Dni Mamy, Taty i Dziecka życzymy Wam samych radosnych chwil spędzonych razem, dużo uśmiechów
i świetnej zabawy! A przede wszystkim wspaniałych wakacji, pełnych pozytywnych wrażeń i atrakcji, podczas
których wszyscy nabierzecie nowych sił na kolejny rok szkolny :-)

Monika Adamska-Hamrol,
redaktorka naczelna
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8 w komunikacji z dzieckiem
rodzicielskich błędów

Dlaczego to dziecko mnie w ogóle nie słucha? Czy dzisiejszy poranek znowu będzie jedną wielką
kłótnią? – po raz kolejny zadajesz sobie te pytania. Patrzysz na zachowanie swojej pociechy i wydaje
ci się, że z wiekiem jest coraz gorzej. „Tak nie może dalej być!” – myślisz. A jednocześnie robisz
wszystko, by dziecko utwierdziło się w przekonaniu, że nie warto reagować na Twoje gadanie.
Poniżej przedstawiamy 10 strategii, które skutecznie uczą dzieci, że ani ich, ani Twoje potrzeby nie
są ważne. Że rodzice nigdy nie zrozumieją dzieci. Że życie w rodzinie to walka – a ten, kto ustąpi, jest słabszy. Dziecko motywowane przez poniższe komunikaty nie będzie uczyło się współpracy,

nie będzie starało się wyrażać własnych myśli ani
szukać rozwiązań biorących pod uwagę potrzeby
innych członków rodziny. Będzie za to starało się
przeforsować własne poglądy, a jeśli mu się nie
uda – będzie rozdrażnione i agresywne lub zasmucone i wycofane.

1

Tyle razy mówię, żebyś posprzątał! Jak zwykle nie
słuchasz! Zawsze jest to samo! Czy to takie trudne: zrobić chociaż raz to, o co proszę?!
Jak działasz? Obwiniasz i oskarżasz.
Dziecko myśli: „Po co mam słuchać, skoro i tak uważasz, że nigdy tego nie robię?”, „Pokój jest ważniejszy niż ja”, „Ty na mnie nastajesz, więc ja będę robił to samo!”.
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Jeżeli nie posprzątasz pokoju, to
nie dostaniesz nic słodkiego! Liczę
do trzech, a jak nie zaczniesz sprzątać,
to zobaczysz!
Jak działasz? Straszysz, szantażujesz.
Dziecko myśli: „Boję się kary”, „Jestem
bezsilny, to niesprawiedliwe”, „Zawsze
przegrywam”, „Skoro mnie do czegoś
zmuszają, ja też będę wymuszał”.

Opracowano na podstawie książki:
A. Faber, E. Mazlich „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do
nas mówiły".
4
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Jak możesz być takim flejtuchem! Ten pokój wygląda jak chlew! Jesteś wstrętnym
bałaganiarzem!
Jak działasz? Obrażasz, ubliżasz.
Dziecko myśli: „Skoro jestem taki zły, to i tak
nie będę się starał”, „Jestem beznadziejny”,
„Znowu zaczyna swoje krzyki”, „Nienawidzę,
jak mnie obraża – zaraz też powiem, co o tym
wszystkim myślę”.
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W tej chwili sprzątnij pokój! Ruszaj się!
Jak działasz? Rozkazujesz.
Dziecko myśli: „Spróbuj mnie zmusić”, „Zawsze tak gada”, „Nienawidzę, jak mi rozkazuje”, „Moje zdanie nic nie znaczy”.
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Czy sądzisz, że Twoje postępowanie jest dobre? Widzę, że
nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak ważny jest porządek.
Posłuchaj: ludziom, którzy utrzymują porządek, żyje się łatwiej!
Rozumna osoba zawsze sprząta swoje rzeczy!
Jak działasz? Moralizujesz, pouczasz.
Dziecko myśli: „Nuda, kto by tego słuchał?”, „Chciałbym być
gdzie indziej”, „Jestem głupi, niczego nie wiem”.

www.rozwinskrzydla.info
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Rób tak dalej, a nigdy nie nauczysz
się porządku. Wyrośnie z ciebie bałaganiarz. Nikt nie będzie się chciał bawić ani pracować z takim człowiekiem.
Jak działasz? Prorokujesz.
Dziecko myśli: „Racja – do niczego się
nie nadaję”, „Nigdy nie będzie ze mnie
pociechy, więc nie ma sensu się starać”.
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Dlaczego doprowadzasz mnie do szału? Wpędzisz mnie do grobu! Zobaczysz, jak kiedyś sam
będziesz miał dzieci i one nie będą cię słuchać!
Jak działasz? Przybierasz postawę męczennika,
przerzucasz na dziecko odpowiedzialność za swoje emocje.
Dziecko myśli: „To moja wina”, „Jestem zły”,
„A właściwie to co mnie to obchodzi?”
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Inne dzieci sprzątają swoje zabawki. Twój brat sprząta – bierz z niego
przykład!
Jak działasz? Porównujesz.
Dziecko myśli: „Inni są lepsi ode mnie”,
„Nienawidzę brata”, „Zawsze jestem najgorszy”, „Nikt mnie nie kocha”.

www.rozwinskrzydla.info

Przepis na dobrą współpracę z dzieckiem
Zamiast wymagać posłuszeństwa, naucz się motywować dzieci do samodzielnego myślenia.
1. Widzę, że Twój pokój nie jest posprzątany.
Jak działasz? Opisujesz sytuację, przedstawiasz
problem.
2. Pudła są po to, by umieścić w nich zabawki.
Jak działasz? Udzielasz informacji.
3Przeszkadza mi bałagan w Twoim pokoju. Nie
lubię nieporządku w mieszkaniu. Źle się czuję
w takim otoczeniu.
Jak działasz? Mówisz o swoich uczuciach.
4. Myślisz, że lepiej jest poukładać te samochody w pudłach czy na półkach?
Jak działasz? Dajesz wybór, skłaniasz do poszukiwania rozwiązań.
5. Bardzo byś pomógł, gdybyś sprzątnął ten
pokój. Myślę, że mógłbyś wykorzystać swoją umiejętność układania zabawek w pudłach.
Jak działasz? Pokazujesz dziecku jego możliwości.
A jeśli dziecko i tak nie posłucha?
Na to też są sposoby!
Zapraszamy na stronę:
www.rozwinskrzydla.info, gdzie przeczytacie
o tym, jakie działania zastosować wobec dziecka zamiast kar.
5

K ącik czytelniczy

Myszka Galopka i tajemnica i niebezpieczny krokodyl, którego trzeba się bać? A może
kopalni soli
niespodziewany gość nie jest tym, za kogo się podaje?
Katarzyna Ewa Kozubska
Przed Wami kolejna niesamowita przygoda mysiej rodziny ze starego kredensu. Tym razem akcja książki rozgrywa
się w kopalni soli w Wieliczce. Jakie sekrety skrywa labirynt solnych korytarzy? Dlaczego myszom towarzyszy niezwykły tancerz, szczur Szuryłło?
I wreszcie: czy legendarny duch kopalni istnieje naprawdę?
Wiek: 3+; Wydawnictwo Ezop 2016

Krokodyl
Danuta Parlak
Co byście zrobili, gdyby pewnego dnia na progu Waszego
domu zjawiło się brunatnozielone stworzenie, które twierdzi, że
jest krokodylem? Jak się przekonać, czy to rzeczywiście groźny

Miętus, Kajtek i Fąfel mają do rozwiązania nie lada zagadkę, bo żaden z nich nigdy nie widział prawdziwego
krokodyla. Sprawdźcie, jak sobie poradzą!
Wiek: 3+; Wydawnictwo Ezop 2016

Nelly Rapp i Upiorna Akademia
Martin Widmark
Nelly Rapp wraz z rodziną odwiedza
dawno niewidzianego wujka Hannibala. Szukając łazienki, trafia do tajemniczego pomieszczenia na strychu, przypominającego szkolną klasę. To Upiorna
Akademia, a Nelly będzie musiała dowiedzieć się wszystkiego o zwyczajach
wampirów, by zostać jej uczennicą. W szkole trenującej
upiornych agentów, Nelly nauczy się, jak walczyć z przerażającymi stworami bez zostawania ofiarą własnego lęku.
Wiek: 7+; Wydawnictwo Mamania 2016
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Poznaję świat razem z Hipciem
Chwile spędzone z maluszkiem są piękne i niezapomniane, lecz po urlopie rodzicielskim
nadchodzi czas, gdy trzeba wrócić do pracy… Wielu rodziców martwi się o swoje pociechy,
próbując znaleźć dla nich jak najlepsze miejsce dziennej opieki. Wszystkim zatroskanym (i nie
tylko!) przedstawiamy żłobki Hipcio, w których dzieci znajdą wszystko, czego potrzeba im do
harmonijnego rozwoju.

N

iepubliczne Żłobki Hipcio stworzone są dla wymagających rodziców, którzy chcą zapewnić profesjonalną opiekę swoim pociechom. U nas każde dziecko czuje się szczęśliwe i bezpieczne. Rozwija się harmonijnie i beztrosko się bawi.
Jesteśmy miejscem, w którym można pozostawić swoje dziecko w godzinach od 7:00 do 17:30. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanej kadry. Nasz zespół tworzą profesjonalni i zaangażowani specjaliści, dla których praca z dziećmi jest czystą przyjemnością. Mając
na uwadze to, iż każde dziecko jest inne, podchodzimy do maluchów indywidualnie, z pełną życzliwością
i zrozumieniem, tak, aby sprostać oczekiwaniom dzieci i ich rodziców.
Ważną cechą "Hipcia" - w przeciwieństwie do publicznych żłobków i przedszkoli, jest kameralna atmosfera. Dzieci bawią się i odpoczywają w małych grupach,
dzięki czemu ich potrzeby są szybko rozpoznawane
i zaspokajane. Staramy się, aby w "Hipciu" warunki były
zbliżone do tych, jakie dziecko posiada w domu. Dzięki
temu pociechy są rozumiane i szanowane. Poprzez sze-

reg zabaw z elementami edukacji i kontakt z rówieśnikami rozwijają swoje zmysły i umiejętności.
Żłobki Hipcio powstają zgodnie z zapisami Ustawy
Żłobkowej z 2011 r. Obiekty spełniają wszelkie wymogi, zarówno te sanitarne, jak i te z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Posiadają też wpis do rejestru
żłobków niepublicznych miasta Szczecin, uprawniający do uzyskiwania dofinansowania z budżetu miasta.
Placówki przeznaczone są wyłącznie dla naszych podopiecznych, którzy mogą bawić się w specjalnie przystosowanych, kolorowych, jasnych pomieszczeniach
oraz na świeżym powietrzu, w bezpiecznym ogrodzie.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą
ofertą. Wierzymy, że spełnimy Państwa wymagania,
a przede wszystkim sprostamy oczekiwaniom tych najmłodszych!

Żłobki HIPCIO:
Hipcio-Pogodno
ul.Stanisława Kostki 12 f
tel. 91 85232 14

Hipcio-Bukova
ul.Łukasińskiego 110d
tel. 795 975 444

w w w. h i p c i o - s z c z e c i n . p l
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Półkolonie

z klockami…i nie tylko
Rodzice, wybierając ofertę półkolonii dla dziecka, zwracają uwagę na jego zainteresowania,
ale co ważniejsze – sprawdzają, czy dana instytucja jest odpowiednia, aby sprawować opiekę nad
dzieckiem. Na co warto zwrócić uwagę?

F

irma Baw się i buduj organizuje półkolonie po raz
czwarty, i zawsze zgłasza ten fakt do Kuratorium
Oświaty. Takie zgłoszenie obliguje do spełnienia szeregu wymagań dotyczących wykształcenia pedagogicznego kadry, odpowiednich warunków bezpieczeństwa,
czy w końcu wyżywienia. Te wszystkie elementy dają
rodzicowi pewność, że instytucja organizująca półkolonie jest do tego przygotowana zarówno pod względem merytorycznym, jak i logistycznym.
Gdy niezbędny warunek w postaci zgłoszenia do Kuratorium Oświaty zostanie spełniony, należy wybrać półkolonie, które będą miały ciekawy program. W Baw się
i buduj półkolonie są tak opracowywane, aby po pierwsze były jeszcze ciekawsze od poprzednich, a po drugie, by osoby biorące udział w poprzednich turnusach
www.rozwinskrzydla.info

odnalazły coś nowego. W ten oto sposób w wakacje
w 2016 roku dzieci oprócz budowania z klocków, będą
wykonywały zadania z malutkimi robotami Ozobotami. Po raz pierwszy w tym roku wprowadzone zostaną dni tematyczne, np. Dzień motoryzacji, Dzień odkrywców i wynalazców. W ten sposób budowle i zadania z danego dnia będą ze sobą powiązane, co da
jeszcze więcej kreatywnej frajdy.
Na każdym turnusie doskonale sprawdzają się wyjścia. W Baw się i buduj dzieci otrzymują takie atrakcje codziennie, a wśród nich może być squash, kino
(obowiązkowo), ścianka wspinaczkowa, lepienie z gliny
i wiele innych. Warto obejrzeć krótki film promocyjny na stronie www.dzieciaki-buduja.pl/polkolonie, by
w skrócie zapoznać się z pełną ofertą.
9
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Helios Szczecin, Outlet Park
ul. Andrzeja Struga 42
informacje: 798 060 092

www.rozwinskrzydla.info

Helios Szczecin, CHR Kupiec
ul. Bolesława Krzywoustego 9-10
informacje: 722 382 337

www.helios.pl
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Zabawy

z wodą i piaskiem
Ani się obejrzymy, a lato zagości na dobre. Nasze dzieci w upalne dni na pewno nie
będą chciały siedzieć w domu. Niestety, my – rodzice nie możemy pozwolić sobie na luksus
dwumiesięcznego wypoczynku nad wodą. Co zatem robić, by pociechy zaznały miłych wrażeń na
łonie natury w samym środku miasta? Proponujemy kilka stymuluiących sensorycznie zabaw
z wodą i piaskiem.

I

dealnym miejscem dla poniższych zabaw będzie ogródek bądź działka – wtedy podobne pomysły można
wcielać w życie codziennie, eksperymentując i rozwijając
je według dziecięcego upodobania. Jeśli jednak nie dysponujecie własnym kawałkiem terenu, zawsze można pomysły te wykorzystać nad jeziorem, na biwaku, na wspólnym podwórku, a nawet na balkonie! Podstawowe wyposażenie to: wielkie wiadro (do kupienia w sklepie budowlanym), woda, lód i piasek.

Magiczna zupa
Wszystkie dzieci uwielbiają gotować zupę z dowolnych,
nawet niejadalnych składników. W jej skład mogą wejść
kwiaty, liście, trawa, patyki, kawałki owoców i warzyw, przyprawy naturalne, a nawet farby wodne, piasek i ziemia.
Wykorzystać można to, co nam zbywa w kuchni lub lodówce (np. napoczęty jogurt, garstka mąki). Dzieci będą
przeszczęśliwe, jeśli pozwolimy im wszystko to mieszać
we wiadrze czy sporym garnku, najlepiej przy pomocy dużej chochli. Pamiętajmy tylko, by składniki zupy były naturalne, niezepsute i bezpieczne zarówno dla dzieci, jak
i dla środowiska. Zupę można potem porcjować do miseczek – jedzenia jednak nie polecamy ;-)

Na tak zaimprowizowanych statkach marynarzami mogą
być gumowe i plastikowe zabawki oraz ludziki z małych
butelek pet.

Podwodny świat
Na dnie wiadra układamy pejzaż podwodnego świata.
Świetnie nadadzą się do tego kolorowe kamienie, żwir,
rośliny liściaste, muszle, gumowe i plastikowe zabawki.
Podwodny świat należy zalać wodą, a następnie obserwować zmiany, jakie w nim zaszły. Podczas tej zabawy dziecko dowie się, czym jest prawo wyporu, i z pewnością będzie eksperymentowało z myślą o pokonaniu praw fizyki.

Statki i marynarze
Zabawa, polegająca na zanurzaniu i puszczaniu po powierzchni wody różnych przedmiotów, spodoba się każdemu dziecku. Można wykorzystać do niej przecięte wzdłuż
na pół plastikowe butelki, naczynia (np. talerzyki, sitka, foremki) oraz formy ze styropianu. Możemy oczywiście dorobić do nich żagiel z patyka i papieru. Niektóre z butelek
można w różny sposób podziurawić – dzieci z przyjemnością obserwować będą efekty przelewania się wody.
12
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Malowanie lodem
Należy przygotować bryłki lodu z wody zabarwionej farbą wodną lub barwnikiem spożywczym. Nada się też sok
z buraka, kurkuma bądź papryka w proszku. Tak przygotowanymi bryłkami malujemy po brystolu lub kartonie. Dzieło upiększyć można oczywiście farbami, błotem, a nawet
roztopioną na słońcu plasteliną. Odrywanie jej od tektury
będzie kolejną zabawą po przeschnięciu pracy.

Zamrożone skarby
W pojemnikach zamrozić można plastikowe zabawki lub
przedmioty pochodzenia naturalnego – kamyki, gałązki,
kwiaty, liście. Jeśli dysponujemy duża zamrażarką, możemy przygotować nawet kilkukilogramowe, lodowe skarby. Dzieci z ochotą będą je wydostawać z lodu na różne
sposoby. Pozwólmy im eksperymentować! Co okaże się
najskuteczniejsze? Duża ilość zimnej czy mała ilość ciepłej wody? A może sól? Lub młotek?

Piaskowe wariacje
Większość dzieci lubi bawić się w piasku. Możemy nieco
urozmaicić taką zabawę, proponując dziecku piasek kinewww.rozwinskrzydla.info

tyczny, czyli piaskową, dobrze formującą się masę, z której
wyczarowywać można różne kształty. Do tego celu potrzebujemy zmieszać ze sobą 5 szklanek drobnego piasku, 3
szklanki mąki kukurydzianej oraz szklankę oleju roślinnego. Samo wyrabianie masy już będzie niezłą zabawą. Piasku kinetycznego możemy użyć do budowania budowli,
odciskania różnego rodzaju form i stempli, sporządzania
napisów na podłożu.
Więcej pomysłów znajdziesz na:
www.rozwinskrzydla.info
Pozwól dziecku się pobrudzić!
Zabawy sensoryczne, bazujące na wykorzystaniu
zmysłów, są niezwykle istotne w rozwoju dziecka.
Dzięki nim kształtuje się zdolność postrzegania otoczenia, a także rozwija się koordynacja wzrokowosłuchowo-ruchowa. Zabawy te wyzwalają ciekawość
i odkrywczość, pobudzają wyobraźnię i rozwijają
sprawności manualne. A ponadto są niezwykle lubiane przez dzieci, gdyż wzbogacają ich wrażenia
zmysłowe i dostarczają wielu informacji o świecie.
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Rodzinne wakacje na jachcie,
czyli jak zarazić dzieci pasją do żeglowania?

Dobrze zorganizowany rejs wakacyjny z udziałem dzieci łączy w sobie aktywny wypoczynek
i niezapomnianą żeglarską przygodę. Pomaga wzmacniać więzi między członkami rodziny oraz
zapewnia fantastyczne doznania. To również niepowtarzalna okazja, by zobaczyć atrakcje niedostępne
z lądu. Dlaczego warto zabrać na pokład jachtu swoje pociechy?

Rodzinne żeglowanie ma wiele zalet
Przede wszystkim wzmacnia więzi między członkami
rodziny, pomaga budować wspólne doświadczenia
i wspomnienia, umożliwia dziecku właściwe spożytkowanie energii, u starszych neutralizuje stresy i przeciążenia psychiczne. Wspólne żeglowanie pomaga także
w wychowaniu i kształtowaniu osobowości, rozwija wyobraźnię i chęć poznania świata u maluchów. Ponadto
dzieci przyzwyczają się do aktywnego spędzania czasu,
ucząc się dobrych nawyków już od najmłodszych lat.

Dlaczego właśnie Chorwacja?
Chorwackie wybrzeże to istny raj do żeglowania z dziećmi. Sezon na rejsy rodzinne rozpoczyna się już maju
i trwa do końca września. Różnorodność krajobrazu, łagodne wiatry, sprzyjająca pogoda, ciepłe i czyste morze, a oprócz tego urozmaicone, pełne zatok i wysepek
wybrzeże – to tylko kilka z argumentów przemawiających za żeglowaniem w Chorwacji. Tutaj każda z wysp
jest inna i na swój sposób fascynująca, ponieważ ma
swoją historię. Różnorodność terenu oferuje nieograniczone możliwości wypoczynku. W Chorwacji znajdą
14

dla siebie miejsce miłośnicy dalekich wyspiarskich wiosek, a także osoby pragnące poczuć energetyczny klimat nowoczesnych portów. Podczas rejsu dzieci spotkają nietypowe stworzenia morskie. Mają okazję wędkować i przyrządzić to, co zostało wcześniej złowione. Do tego w prawie każdym porcie korzystać można
z licznych atrakcji dodatkowych, takich jak surfing, narty wodne czy nurkowanie.

Odpoczynek od cywilizacji
Mimo, że z roku na rok przybywa miłośników rodzinnego żeglowania w Chorwacji, rejs jachtem umożliwia
spokojny odpoczynek z dala od cywilizacji i natłoku turystów. Rozbudowana linia brzegowa zapewnia bezpieczny i atrakcyjny rejs, ale też możliwość relaksu na
morzu, któremu towarzyszy otwarta przestrzeń, wiatr
w żaglach i morska bryza.

Zabytki kulturalne i przyrodnicze
Kolejnym atutem żeglowania w Chorwacji jest możliwość
zwiedzenia bardzo różnych zakątków. Podczas żadnej innej podróży lądem nie da się zobaczyć aż tylu pięknych zawww.rozwinskrzydla.info
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bytków pochodzących z różnych okresów, poczynając od
czasów rzymskich. Piękno zabytków potwierdza wpisanie
ich na listę UNESCO, na której znajdują się pojedyncze budowle, jak i całe miasta np. Dubrownik czy Trogir. Prócz
zabytków kulturalnych, Chorwację charakteryzuje wiele
obiektów przyrodniczych i krajobrazowych. Właśnie tutaj
znajduje się aż osiem parków narodowych, z czego cztery w rejonie nadmorskim (Brijuni, Kornaty, Krka i Mljet).

Wysoki standard portów

stój, dlatego nie zostawiajmy tej kwestii przypadkowi. Dobrze, by mariny nadawały się do pływania, zabawy i spacerów.

Fachowość ponad wszystko
Przy wyborze rejsu wakacyjnego z udziałem dzieci należy zwrócić szczególną uwagę na organizatora. Profesjonalną firmę poznać po tym, że na jej stronie internetowej bez problemu znajdziemy informację o wpisie zezwalającym na organizowanie usług turystycznych, nie wspominając o takich „drobiazgach”, jak
wszystkie dane firmy. Dobry organizator szczegółowo odpowiada na zadawane pytania, nawet te niewygodne. Ponadto musi być wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych znajduje się pod adresem www.
turystyka.gov.pl.

Duża część marin w Chorwacji została zbudowana
w ciągu ostatnich trzydziestu lat.
Są one bardzo dobrze wyposażone i świetnie zlokalizowane. Większość portów charakteryzuje wysoki standard, dlatego idealnie nadają się do żeglowania z dziećmi. Cechuje je wysoki poziom bezpieczeństwa nawet w czasie niepogody. Większość
z nich oferuje zaplecze sanitarne o wysokim standardzie, a także liczne atrakcje dla dzieci, takie jak parki
rozrywki, ogrody zoologiczne, centra edukacyjno-ba- Sprawdź opinie
dawcze czy muzea.
Internet to bardzo dobre źródło informacji na temat
organizatorów rejsów wakacyjnych. Miłośnicy żegloPrzyjaźnie nastawieni mieszkańcy
wania z dziećmi chętnie dzielą się swoją wiedzą na foWielką zaletą pływania jachtem w Chorwacji jest moż- rach czy blogach. Warto zatem zaczerpnąć wśród nich
liwość cumowania w różnych portach, w których nie- opinii na temat danej firmy, a nawet poprosić o ocerzadko obcujemy z miejscową ludnością. Chorwaci są nę jakości usług.
niezwykle życzliwi i bardzo przyjaźnie nastawieni do obcokrajowców, szczególnie Polaków. Ze względu na swo- Komfort i wygoda
je usposobienie chętnie podejmują rozmowy na temat Ogólny stan jachtu ma wielkie znaczenie dla komforkraju, jego historii, zabytków czy kultury. Nie unikają tu i bezpieczeństwa żeglowania, szczególnie z dziećmi.
również opowieści na temat życia i rodziny.
Poszukując organizatora rejsów rodzinnych w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy posiada on właTrasa rejsu ma wielkie znaczenie
sne jachty i ile jednostek wchodzi w skład floty. DlaPrzy planowaniu trasy należy wziąć pod uwagę naj- czego? Sprzęt użytkowany przez firmę czarterową jest
młodszych uczestników rejsu. Im dzieci młodsze, tym w dużo gorszym stanie niż jacht z tego samego roczprzeloty między poszczególnymi wyspami powinny być nika wykorzystywany przez jego właściciela. Klient ma
krótsze. Pamiętajmy, że dzieci są bardzo ruchliwe, do również prawo poprosić o przesłanie aktualnych zdjęć
tego szybko się nudzą. Dziennie żeglowanie nie po- jachtów oraz szczegółowego spisu podstawowego
winno przekraczać więc 4-5 godzin. Weźmy też pod i dodatkowego wyposażenia.
uwagę nie tylko odległość między poszczególnymi wyspami, ale i ich malowniczość. Im ciekawsze widoki, tym lepiej. W czasie trwania rejsu warto również
zadbać o atrakcje dla najmłodszych. Jeśli dziecko jest
na tyle duże i może uczestniczyć w pracach pokładowych, powinniśmy dać mu taką możliwość. WielPaulina Wasiluk
kie znaczenie mają również miejsca wybierane na powww.bosforrejsy.pl
www.rozwinskrzydla.info
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Rodzinne wakacje
w domu wakacyjnym

Ryby z własnego połowu, sałatka grecka z kupionych na targu warzyw, sera i lokalnych
oliwek, pyszne wino pite na tarasie domu, a wokół cisza i przestrzeń…

U

kochany pies odpoczywa u naszych stóp, a dzieci bawią się na prywatnym placu zabaw. Polacy coraz częściej doceniają urlop w domach wakacyjnych, szczególnie rodziny z dziećmi preferują taką formę wypoczynku. Dlaczego? Po hałasie i bieganinie na
co dzień, w wakacje szukamy spokoju i prywatności.
Tego nie zapewnią nam hotele, gdzie także będziemy
przebywać w tłumie, a mały hotelowy pokój na jedną
rodzinę nie da nam komfortu spokojnego odpoczynku.
Tymczasem dom wakacyjny oferuje nam przestrzeń
– dzieci mają swój pokój, rodzice swoją sypialnię, do

www.rozwinskrzydla.info

tego salon, taras i podwórko, a niejednokrotnie także
nasz własny basen. To często więcej niż nasze prywatne mieszkania! Dodatkowo jesteśmy w pięknej okolicy, bo domy wakacyjne są zlokalizowane w wyjątkowo malowniczych miejscach.
Zapytacie o cenę, czy za taki luksus nie trzeba zapłacić dwa razy więcej niż za hotel? Otóż wcale nie, w zależności od standardu możemy znaleźć domy i apartamenty już od 40 zł za osobę na dobę, a w cenie 80
zł możemy się spodziewać naprawdę wysokiego standardu. Szukając oszczędności, szczególnie przy wypoczynku z małymi dziećmi, które nie chodzą jeszcze do
szkoły, możemy pomyśleć o wypoczynku poza sezonem, wtedy ceny są niższe o połowę. W niektórych
krajach (Skandynawia), wakacje kończą się w połowie
sierpnia i wtedy tam także ceny spadają. Możemy się
też wybrać w dwie rodziny i znaleźć dla siebie odpowiedni dom, co także obniży cenę.

www.novasol.pl
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Przychodzi klient

do biura turystycznego…
- Dzień dobry, chciałbym wyjechać z rodziną na
wakacje, tylko żeby było tanio, ciepło i bezpiecznie.
- Rozumiem. Polska czy zagranica?
- Przecież powiedziałem: tanio, ciepło i bezpiecznie! Bezpiecznie może i będzie, ale pięknej pogody
to mi pani nie zagwarantuje. Więc ja wolę dołożyć
parę stów i jechać tam, gdzie mam słońce, krajobrazy, jakąś odmienność – rozumie pani?
- Jak najbardziej. Skoro nie Polska, to może Riwiera
Turecka? Piękne plaże, bogata baza hotelowa – w sam
raz dla rodziny.
- Aha! Z bombą w pakiecie?! Nie słyszała pani
o starciach przy granicy turecko-syryjskiej?
- Granica turecko-syryjska znajduje się na południowym wschodzie Turcji, zaś Riwiera Turecka to południowy zachód. Jeśli zaś chodzi o zamieszki wewnętrzne
w kraju, to sytuacja jest niebezpieczna w rejonie Stambułu, czyli na północnym zachodzie. To 3000 km od Riwiery, na której nic się nie dzieje. Hotelarze w tym regionie obniżyli ceny o 20-30%, żeby zachęcić do powrotu strachliwych turystów. Teraz Riwiera Turecka to jedna z najkorzystniejszych cenowo ofert, zwłaszcza dla
rodzin z dziećmi.
- Ale przecież na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ostrzegają przed podróżowaniem po Turcji.
- Komunikaty MSZ są skierowane głównie do turystów indywidualnych, których sposób podróżowania
i spędzania czasu jest mniej bezpieczny niż w grupach
zorganizowanych. Turyści indywidualni nie mają np. wyczarterowanego samolotu na wypadek, gdyby konieczny był powrót wycieczki; nie mają dostatecznej ochrony
i przewodników, którzy będą dbać o ich bezpieczeństwo.
- Właściwie to myślałem o Egipcie, ale tam też są
zamachy…
- Ależ do Egiptu z rodziną można jechać! Miejsca, w
których przebywają turyści, są bardzo dobrze strzeżone.
Na szlakach są bramki i strażnicy, a wycieczki idą w konwojach. Podobnie hotele posiadają solidną ochronę. Jest
to idealne miejsce dla tych, którzy stawiają na spokojny, leniwy wręcz wypoczynek w ramach tego, co oferuje hotel i jego otoczenie.
www.rozwinskrzydla.info

- Jednak wolę więcej przestrzeni… Może Grecja..? A nie,
tam jest problem z uchodźcami…. To może Chorwacja?
- A tu się pan zdziwi. W tej chwili grecka wyspa Kos,
tak niedawno oblegana przez uciekających Syryjczyków,
jest już wolna od uchodźców, a hotelarze zachęcają urlopowiczów obniżonymi cenami. Cała Grecja (oprócz wysp
Lesbos i Samos) jest bezpieczna dla turystów. Natomiast
w Chorwacji też są imigranci, ale to jakoś nie psuje jej
popularności – nadal jest droga i oblegana. Zresztą, skąd
ten strach przed uchodźcami? Oni nie atakują turystów,
nie sprawiają problemów. Jeśli jednak chce pan ominąć
ich szlak, to może pan wybrać np. Bułgarię – nie jest
droga, a ma sporo uroków i duże zaplecze turystyczne.
Podobnie Węgry, ale trzeba przygotować się na dłuższą
podróż, bo nie ma tu ruchu lotniczego.
- A jakieś inne, bezpieczne i słoneczne kraje, wyspy?
- Spośród krajów arabskich polecić mogę Maroko –
królestwo dobrze chronione, wprawdzie dość konserwatywne jeśli chodzi o religię muzułmańską, ale niemające
problemu z islamskim fanatyzmem. U wybrzeży Afryki:
Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Zielonego Przylądka. W Europie: Hiszpania, Portugalia , Baleary, Cypr. Ale tam nie
będzie tak tanio. Nowym kierunkiem jest piękna, ciepła
i tania Albania, jednak ma ona mierną bazę hotelową.
- A Tunezja?
- Zastanawiałabym się. Wprawdzie władze tego kraju
zapewniają, że panują nad sytuacją, jednak ze względu
na warunki naturalne nie ma możliwości wprowadzenia
tam takiej ochrony jak w Egipcie.
- Trochę mi pani rozjaśniła sytuację, dziękuję. Pogadam z żoną i dziećmi, chociaż one to by chciały na safari!
- Polecam Kenię - jest piękna, niezbyt droga, nadaje
się dla rodzin, ale niech pan poczeka do listopada, aż
skończy się pora deszczowa. Do zobaczenia!
Z klientem rozmawiała
Ewa Sobczak
z biura turystycznego
Nonstop Travel
w Gdańsku
19
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F

amilijni zostali stworzeni z myślą o rodzinach z dziećmi. Ośrodki usytuowane pośród lasów sosnowych,
blisko morza z szerokimi, piaszczystymi plażami oraz unikatowym mikroklimatem. Nie bez powodu otrzymały odznakę Rodzinnego Miejsca, Hotelu Przyjaznego Rodzinie
oraz programu Gufik Select. Pyszna, domowa kuchnia
oraz jadalnia wyposażona w krzesełka dla dzieci sprawią, że poczujemy się jak w domu. Familijni posiadają
wszelkie atrakcje i udogodnienia dla dzieci zarówno maluchów, jak i większych. Nowoczesne, atestowane place zabaw, boiska, park siatkowy, wewnętrzne bawialnie, strefy rozrywki dla dzieci i dorosłych (cymbergaj, tenis stołowy, dart, bilard). Basen oraz brodzik dla dzieci,
zjeżdżalnie, spray park pod opieką ratownika, zapewniają wszelkie bezpieczeństwo. Na rodziców czekają relaksujące kąpiele w jacuzzi. Posiadamy również sale dyskotekowe oraz multimedialne. Na terenie całego obiektu
znajduje się monitoring, dzięki któremu rodzice mogą
na bieżąco, nie wychodząc z pokoju kontrolować, gdzie
znajdują się ich pociechy. Posiadamy wszelkie udogodnienia dla dzieci: krzesełka, łóżeczka, akcesoria łazienkowe,
zabezpieczenia kontaktów oraz mebli. Dzięki całodzien-

nym animacjom pod opieką profesjonalnego animatora nie musimy się martwić o niepogodę, a rodzice mogą
trochę odetchnąć. Wieczorami zapraszamy na pieczenie kiełbasek przy ognisku oraz rodzinne biesiadowanie.

• Dziwnówek: ow@familijni.com, tel. 91 38 11 081
• Pogorzelica: pogorzelica@familijni.com, tel. 91 38 63 161
www.rozwinskrzydla.info
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Przemytnicy zdrowej żywności,
czyli desery pełne skarbów
Kto z nas nie pragnie, aby dziecko chętnie zjadało warzywa, owoce i kasze? Powinny one być
obecne w codziennej diecie pociechy, ale co zrobić, gdy młodzież nie chce ich jeść? Jak przemycić
zdrowe produkty? Mamy dla Was kilka pomysłów!

Awokado Owoc ten jest niezwykle zasobny w wartości odżywcze: zawiera sporo dobrego tłuszczu (bogatego w cenny kwas oleinowy), witaminy z grupy B oraz
A, C i E, a także potas i luteinę. Na nasze nieszczęście
– jest zielony. Mało które dziecko chętnie sięgnie po
awokado, zwłaszcza, że samo w sobie jest dość mdłe
w smaku. Ale jest sposób na to, by pociecha zjadła nawet cały owoc!

kostrawna, nie zawiera glutenu, a ponadto jest bogata
w witaminę E i lecytynę oraz krzem. Jej smak nie jest
zbyt wyrazisty, dlatego też nie wszystkie dzieci chętnie ją jedzą. Na szczęście z kaszy tej można wyczarować sporo smakowitych deserów!

Sernik jaglany na zimno

2 szklanki kaszy jaglanej podprażyć na suchej patelni (do momentu, aż staną się sypkie i zaczną wydzieKrem czekoladowy z awokado
lać lekki zapach), następnie przelać wrzątkiem na sicie.
Miękki owoc awokado przekroić wzdłuż na pół, usunąć Dzięki temu pozbędziemy się goryczki. Przepłukaną kapestkę, wydrążyć miąższ, a następnie zblendować go szę zalać 4 szklankami mleka (krowiego lub roślinnelub dobrze rozetrzeć z dwoma łyżkami miodu i dwoma go) i gotować na małym ogniu, aż wchłonie płyn i bęłyżkami kakao. Można serwować na pełnoziarnistych dzie miękka (ok. 15 minut). Nie mieszać! Po ugotowabułeczkach lub w pucharku jako deser czekoladowy. niu lekko przestudzić, osłodzić 5 łyżkami miodu, dodać
Dla urozmaicenia można posypać siekanymi orzecha- 300 ml jogurtu greckiego czy bałkańskiego i ekstrakt
mi czy wiórkami kokosowymi.
lub olejek waniliowy dla zapachu, a następnie dokładnie zblendować na gładką masę. Wyłożyć ją na herbatSzpinak Zielone listki rzadko znajdują amatorów wśród niki i wstawić na kilka godzin do lodówki. Na wierzch
młodzieży, a szkoda, bo – podobnie jak inne zielono- można wylać galaretkę.
listne warzywa – są kopalnią cennych składników: witaminy A i C, żelaza i kwasu foliowego. Jeśli na talerzu Trufle jaglano-kokosowe
nie cieszą się powodzeniem, to może spodobają się 2 szklanki kaszy ugotować jak w poprzednim przepisie,
w formie koktajlu? Szpinaku naprawdę nie będzie czuć! używając wody zamiast mleka. 200 g wiórków kokosowych uprażyć na suchej patelni na złoty kolor. NastępSzejk Shreka
nie zmieszać je z lekko przestudzoną kaszą, osłodzić
W blenderze połączyć: 2 szklanki liści szpinaku (bez 5 łyżkami miodu, dodać zapach rumowy, waniliowy
zgrubiałych łodyżek), banana, obrane i wypestkowa- lub arakowy. Z ciepłej kaszy formować kulki, obtaczać
ne jabłko, miąższ z jednej pomarańczy. Dopełnić wodą je w kakao i wiórkach kokosowych. Najlepiej smakują
mineralną i gotowe! Możemy użyć również miękkiego po odstaniu kilku godzin w lodówce.
miąższu mango, mandarynki czy gruszki.
Komosa ryżowa (quinoa) Ta roślina z gatunku pseuKasza jaglana Drobne, żółte ziarenka prosa to jedyna dozbóż jest prawdziwą bombą cennych składników:
kasza, która nie zakwasza naszego organizmu. Jest lek- białka roślinnego zawierającego wszystkie niezbęd22
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ne aminokwasy, a także wapnia, wielu innych mikroi makroelementów i witamin. Najpopularniejsza i najtańsza w Polsce jest quinoa biała – ma charakterystyczny, lekko orzechowy smak. Sama w sobie może
nie jest zbyt zachęcająca dla dzieci, jednak w połączeniu z naturalnymi, słodkimi dodatkami na pewno zniknie z talerza!

proporcji oraz sporą ilość błonnika, białka i minerałów. Nie posiadają swojego smaku, lecz przejmują go
od płynu bądź masy, w których są zanurzone. Pęcznieją aż dziewięciokrotnie, dzięki czemu mała porcja jest
w stanie nasycić organizm i dodać mu energii. Stosujemy je do koktajli czy owsianki.

Szybki deser makowy z komosy

2 łyżki nasion chia zalać szklanką jogurtu. Odstawić na
noc, mieszając kilkukrotnie w ciągu pierwszych 30 minut. Przed podaniem dodać świeże owoce – np. maliny, truskawki, jagody.

3/4 szklanki mielonego maku (dostępny w handlu)
i garść rodzynek lub innych suszonych owoców namoczyć w niewielkiej ilości wrzątku. 1 szklankę komosy zalać 2 szklankami wrzącej wody, gotować 10-15
minut. Przestudzoną quinoę zmieszać z masą makową, osłodzić 3 łyżkami miodu, dodać siekane orzechy
lub migdały i skórkę pomarańczową. Tak przygotowany deser można urozmaicić dodatkiem pokrojonych
w plasterki bananów.
Szałwia hiszpańska (chia) Nasiona tej rośliny zawierają kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6 w idealnej
www.rozwinskrzydla.info

Deser jogurtowy z chia i owocami

A jak zachęcić do jedzenia owoców? Może postarajmy się po prostu włączyć dzieci w ich krojenie – przygotowanie sałatki owocowej na pewno będzie świetną zabawą. Można też pokusić się o zrobienie owocowych szaszłyków bądź nawet motylków czy jeżyków.
Pomysły na owocowe przekąski znajdziecie na portalu www.rozwinskrzydla.info
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Zbijak i zośka,

czyli stare dobre gry podwórkowe
Na myśl o lecie wracają do nas wspomnienia z dzieciństwa. Gra w klasy, guma, skakanka,
kapsle… Wieczory ciepłe i jasne… Oj, nie chciało się wracać do domu… A jak jest dzisiaj? Czy
nasze dzieci równie chętnie bawią się z rówieśnikami na podwórku lub w ogrodzie? Czy może wolą
przesiadywać przed komputerem albo telewizorem?

Ż

adne elektroniczne zabawki nie zastąpią interakcji z rówieśnikami – wspólnych rozmów, sojuszy,
działania w grupie. Podobnie też nie zapewnią odpowiedniej dawki ruchu oraz kontaktu ze środowiskiem.
Warto, byśmy my, rodzice - spędzający w dzieciństwie
czas bez cyfrowych mediów i gadżetów - przekazali
dzieciom przekonanie, że podwórko czy inna wspólna
przestrzeń są miejscem, gdzie rozwija się wyobraźnia
i talent, nawiązuje koleżeńska współpraca, umacnia
przyjaźń. Zaproponujmy pociechom kilka starych, dobrych zabaw podwórkowych! Jeśli nie posiadacie podwórka, możecie bawić się w nie w ogrodzie.

Figurki

Krowa
Jedna osoba („krowa”) staje z rękami wyciągniętymi
po bokach. Uczestnicy łapią ją za palce jak za wymiona. Pytają po kolei: Jakie krowa daje mleko? Krowa
odpowiada, wymieniając kolory. Sygnałem do ucieczki
będzie kolor biały. Wtedy to uczestnicy rozbiegają się
w różnych kierunkach, a „krowa” usiłuje ich złapać. Gdy
dotknie któregoś z nich, musi on stanąć z rozstawionymi nogami i nie ruszać się z miejsca. Może on jednak zostać wybawiony, jeśli inny uczestnik przejdzie mu
pod nogami. Gra kończy się, gdy na placu boju oprócz
„krowy” pozostanie tylko jeden uczestnik – wtedy to
on staje się „krową”.

Jedna osoba pełni funkcję czarodzieja, który wypowiada zaklęcia poprzez słowa „Figurki, figurki zmieńcie się
w…” Czarodziej może kazać zamienić się np. w ptaki,
samochody czy kosmonautów – według własnego uznania. Zadaniem uczestników jest naśladowanie wymienionych zwierząt, postaci czy rzeczy. W pewnym momencie czarodziej mówi: Stop! Dzieci muszą zatrzymać się w bezruchu. Ten, kto straci równowagę, odpada. Nowym czarodziejem zostanie ten, kto pozostał
ostatni na placu boju.

Zbijak

Mamo, mamo, jesteś w niebie….

Gra polega na podbijaniu nogą zośki, czyli lotki wykonanej z włóczki, związanej kawałkiem drutu w kształt
pompona. Uczestnicy gry ustawiają się w kręgu i przekazują sobie zośkę za pomocą stopy. Można też celować zośką do bramek (jak w piłkę nożną) lub do okręgu
(narysowanego kredą lub wyznaczonego sznurkiem),
bronionego przez przeciwnika. Najważniejsze jest to,
by lotka nie spadła na ziemię.

… ile kroków mam do ciebie? Takie pytanie zadają ustawieni w rzędzie uczestnicy osobie, stojącej po drugiej
stronie podwórka czy ogrodu. „Mama” odpowiada każdemu z nich, wyznaczając ruchy do wykonania, wśród
których znajdować się mogą: kroki słoniowe (duże),
tip-topki (stopa za stopą), żabki duże lub małe (skoki),
parasolki (obroty). Odpowiedź „mamy” może brzmieć
np. „Masz do mnie dwa kroki słoniowe i trzy parasolki”. Wygrywa uczestnik, który pierwszy dojdzie do
„mamy”. Może ją wtedy zastąpić.
www.rozwinskrzydla.info

Uczestnicy gry dzielą się na dwa zespoły, które rywalizować będą na wyznaczonych linią (kredą bądź taśmą)
połowach podwórka czy ogrodu. Zadaniem zespołów
jest zbicie piłką zawodników z przeciwnej drużyny. Za
zbitego będzie uznany ten, kogo piłka uderzy i spadnie na ziemię lub kto wypuści ją z rąk. Zbita osoba odpada z gry. Wygrywa drużyna, która wybije wszystkich przeciwników.

Zośka

Więcej gier i zabaw podwórkowych znajdziesz na
portalu www.rozwinskrzydla.info!
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Potęga wyobraźni

Wielu z nas z rozrzewnieniem wspomina ten czas, kiedy każdy kijek znaleziony w parku
stawał się mieczem, kawałek kory łódką, a źdźbło trawy zabawną piszczałką. Na podwórkach
toczyliśmy zacięte walki pomiędzy kowbojami a Indianami, pasjonowaliśmy się wyścigami kapsli,
zaczytywaliśmy się w powieściach Nienackiego, Bahdaja i Niziurskiego. Do dobrej zabawy wystarczyły
patyki, kawałki papieru, szyszki czy szklane kulki. Przygody były w zasięgu ręki, a wszystko to
umożliwiał jeden najważniejszy i podstawowy element – wyobraźnia.

N

asze dzieci mają trudniej. Ze wszystkich stron
bombardowane przez technologię, pozostawione same sobie, nie potrafią zorganizować sobie czasu. Bez tabletu, komórki czy konsoli nudzą się i marudzą. A wcale tak być nie musi, ba! nawet nie może!
To już nasza – rodziców – rola, żeby dzieciństwo naszych dzieci było doświadczeniem, które kształtuje
wszechstronnie, które stanowi bazę rozwoju i które
będzie procentować, kiedy nasze pociechy przekroczą próg dorosłości. Bogata fantazja wykształca takie
cechy jak kreatywność i elastyczność – tak pożądane
w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

rozwinie się na wielu płaszczyznach, być może odkryje w sobie uśpiony do tej pory talent.

Ciekawe półkolonie

Grupa Edukacyjna „Expert”, od lat działająca na szczecińskim rynku, także w tym roku wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających rodziców. Wiemy, jak pomóc dzieciom rozwinąć wyobraźnię, wykorzystując naturalną dla ich wieku ciekawość świata, bujną fantazję i odwagę. Nasze autorskie i niepowtarzalne programy co roku cieszą się
popularnością, a każde dziecko wychodzi od nas odmienione, tryskające energią i zaskakujące pomysłoĆwicz wyobraźnię na wakacjach
wością. Wkładamy dużo pracy w projektowanie doWyobraźnię, podobnie jak mięśnie czy pamięć, trze- świadczeń, które nie tylko bawią i uczą, lecz także
ba ćwiczyć. Wozimy nasze dzieci na basen, piłkę czy bezboleśnie „hartują” do dorosłego życia.
karate, lecz często zapominamy „inwestować” w to,
W tym roku przygotowaliśmy dwa nietuzinkowe
co najważniejsze. O rozwój wyobraźni trzeba dbać programy. „Smaki lata” to sekretna misja ratunkood początku edukacji, a nawet wcześniej. Szkoła nie- wa, eksplorowanie lata oraz wszystkich jego smaków
stety nie najlepiej wywiązuje się z tego obowiązku i kolorów – uczta dla zmysłów. Z kolei „Ciepło – zim- uczy myślenia schematycznego, wzorcowego, pa- no” to program specjalnie dla nienasyconych umymięciowego.
słów, które zawsze chcą wiedzieć więcej, które poDlatego świetną okazją do skierowania wyobraźni ciągają przeciwieństwa, skrajności, nic nie jest czarnaszego dziecka na dobre tory są wakacje. Jeśli de- no-białe, a każde zagadnienie posiada drugie dno.
cydujemy się na obozy i kolonie wyjazdowe czy półOprócz tego przygotowaliśmy specjalny turnus
kolonie w mieście to wybierajmy dobrze! Postawmy Summertime dla wielbicieli języków, podczas któna zaufaną firmę z doświadczeniem i renomą, z ka- rego skupiamy się na umiejętnościach językowych.
drą, która nie jest zbieraniną przypadkowych ludzi. Jak zwykle nie zapomnieliśmy również o najmłodPrzejrzyjmy oferty: dobrze ułożony program i spójna szych, dla których w naszym punkcie przedszkolnym
wizja wypoczynku to podstawa. Jeśli zależy nam na na Warszewie przygotowaliśmy pełne niespodzianek
wszechstronności, szukajmy programów autorskich „Bajeczne lato”.
i oryginalnych, których nie oferuje nikt inny. Zamiast
wysyłać dziecko na kolejny piłkarski obóz czy taneczne
Lato z „Expertem” to gwarancja niezapomniapółkolonie, pozwólmy dziecku przeżyć coś nowego,
nej, jedynej w swoim rodzaju przygody, a przede
coś, co będzie pamiętało i wspominało z uśmiechem
wszystkim 100% wyobraźni!
na buzi. Bawiąc się, angażując w warsztaty i zajęcia
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