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Lato w tym roku mieliśmy tylko kalendarzowe, więc trudno pisać o tym, że  
dobiega końca. Niemniej jednak kończy się okres błogiego lenistwa i korzysta-
nia z czasu wolnego od szkoły i zajęć. Trzeba będzie zmierzyć się z powracający-
mi obowiązkami i wyzwaniami logistycznymi, jakie stawia przed nami rodzicami 
początek roku szkolnego.

Powracają pytania: jakie zajęcia dodatkowe wybrać? Na jakie zabawy zwró-
cić uwagę, by wspomóc dzieci w późniejszej nauce? Po jakie książki sięgnąć,  
by rozwijać u dziecka chęć czytania? To wydanie magazynu jest właśnie po to, by  
pomóc znaleźć odpowiedzi.

W bliższym poznaniu oferty zajęć dodatkowych, produktów i usług skierowanych do rodzin z dziećmi  
na pewno pomoże partner tego wydania - Targi Dziecko Mama Tata, do odwiedzenia których serdecznie zachę-
cam. Szczególnie polecam artykuł „Multimedia w edukacji - korzyści i zagrożenia”, przybliżający temat bardzo  
aktualny i wzbudzający dyskusje. W numerze przedstawiamy również przegląd prostych zabaw wprowadza-
jących do nauki liczenia, a także parę pomysłów z dziedziny sensoplastyki, wspierających wszechstronnie sen-
soryczny rozwój dzieci.

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

Cieplutkiego września i udanego roku szkolnego!
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Multimedia w edukacji
W dzisiejszych czasach technologię cyfrową wykorzystujemy w każdej dziedzinie życia - w pracy, 
biznesie, a także w zabawie i edukacji.

Do przedszkoli i szkół dotarły już nie tylko kom-
putery, ale i tablety oraz tablice interaktywne. 

Czy jedno niewielkie urządzenie zastąpi wkrótce książ-
ki, zeszyty, przybory szkolne i zabawki? Czy to możli-
we i czy warto?

Tradycja i nowoczesność
Użycie multimediów w edukacji budzi wątpliwości: czy 
wczesny kontakt dzieci z technologią jest konieczny? 
Czy, ograniczając bodźce z realnego świata i zastępu-
jąc je efektami cyfrowymi, nie zubażamy ich wyobraźni, 
wrażliwości sensorycznej, kompetencji poznawczych, 
sprawności fizycznej, umiejętności społecznych? To istot-
ne pytania, a rodzice powinni mieć świadomość, że od-
powiedzi wcale nie muszą przesądzać o konieczności 
stosowania multimediów.  Z jednej strony - technolo-
gia idzie do przodu, a nasze dzieci powinny iść z nią 
w jednym tempie. Z drugiej strony, zdobywanie wie-
dzy i doświadczenia za pomocą metod tradycyjnych 
także niesie ze sobą istotne korzyści. Przydałby się zło-
ty środek, aby korzystanie z dobrodziejstw cywilizacji 
niosło naszym pociechom nie zagrożenia, lecz pożytki.

W procesie edukacji multimedialnej niezmiernie waż-
na jest rola wychowawców i nauczycieli, którzy po-
kazywać będą dzieciom, że urządzenia interaktywne  
są nie celem, ale środkiem nauki i zabawy. Tablet czy 
tablica nie mogą być rozrywką samą w sobie, która bę-
dzie dzieci jedynie ekscytować czy relaksować zamiast 
pomagać im w uczeniu się. Opieka pedagoga decydu-
je o tym, czy zabawa i edukacja będą bezpieczne i war-
tościowe. Jedno jest pewne: urządzenie interaktywne 
nie może być jedynym środkiem w zdobywaniu okre-
ślonych umiejętności podczas zajęć.

Zalety multimediów
Istnieją badania naukowe, które pokazują, że tam, gdzie 
na zajęciach edukacyjnych rozsądnie wykorzystywano 
technologię i łączono ją z innymi, niecyfrowymi forma-
mi nauczania, multimedia miały pozytywny wpływ na 
koncentrację i współpracę między uczniami. Zwiększyły 
ich zaangażowanie w lekcje, a możliwość użycia koloro-
wych wyróżnień na tablicach interaktywnych pomogła 
w skupieniu uwagi na trudniejszych zadaniach. Częst-
sze i szybsze korzystanie z Internetu ułatwiło uczniom 
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poszukiwanie wiedzy oraz przygotowanie materiałów 
na następne zajęcia. Natomiast funkcja nagrywania lek-
cji umożliwiła dokładniejsze jej zanalizowanie i przy-
swojenie oraz sprawniejszą wymianę materiałów mię-
dzy uczniami. Przełożyło się to na lepsze wyniki w na-
uce w porównaniu z dwoma poprzednimi latami, pod-
czas których przeprowadzano badania.

Ograniczenie ilości noszonych zeszytów i książek 
oraz łatwość utrzymania porządku w notatkach i in-
nych materiałach edukacyjnych to dodatkowa zale-
ta użycia sprzętu multimedialnego w edukacji. Tablet  
z odpowiednim oprogramowaniem może stać się zeszy-
tem do notowania zarówno odręcznie (rysikiem elek-
tronicznym), jak i na klawiaturze.

Zagrożenia technologii
Istnieją jednak naukowcy, którzy twierdzą, że użycie 
multimediów w edukacji, choć może wydawać się lo-
giczne, to wcale nie jest potrzebne, a wręcz może być 
szkodliwe. I tak np. pisanie na klawiaturze nie sprzy-
ja kodowaniu wiedzy w pamięci długotrwałej tak do-
brze, jak pisanie odręczne. Udowodniono też, że to 
drugie ma niebagatelne znaczenie dla usprawniania 
umiejętności czytania. Inne szeroko zakrojone bada-
nia pokazały, że multimedia w szkole wcale nie po-
prawiają wyników szkolnych, a nawet nasilają deficy-
ty uwagi. A przede wszystkim kradną uczniom czas, 
który mógłby być wykorzystany na czynności wspie-
rające rozwój za pomocą wszystkich zmysłów – dla 

przykładu: naukę liczenia wg badań wspiera najle-
piej posługiwanie się palcami; oglądanie na tablecie 
różnych roślin nie zastąpi obcowania z nimi na żywo. 
Podobnie kilkuosobowa współpraca online nigdy nie 
będzie tym samym, co praca grupowa wykonywana 
w szkolnej sali. 

Innym niebezpieczeństwem wynikającym z zasto-
sowania multimediów w szkole jest to, że mogą przy-
zwyczajać dzieci do obrazkowych form przyswaja-
nia i przekazywania wiedzy, co z kolei utrudnia na-
bycie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz 
sprawności tworzenia tekstów. Ponadto stała obec-
ność urządzeń w szkole może powodować u uczniów 
ciągłą chęć korzystania z nich również w domu,  
co niesie negatywne skutki w postaci braku ru-
chu, nadwagi, uzależnienia od świata wirtualnego,  
samotności i izolacji.

Dostrzeganie niebezpieczeństw cyfrowego świa-
ta oraz samodyscyplina to klucz do zdrowego wyko-
rzystania osiągnięć technologicznych. Oby każdy ro-
dzic, wychowawca czy nauczyciel, zanim wprowadzi 
dzieciom multimedialne pomoce do nauki i zabawy,  
zadał sobie pytanie: w czym im to pomoże, a czego ich 
może pozbawić? n

Warto przeczytać:
Manfred Spitzer „Cyfrowa demencja. W jaki sposób po-
zbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci”, Wydawnictwo  
Dobra Literatura 2013
Przesłanie autora „Cyfrowej demencji” jest dla wielu czy-
telników niewygodne i stawia ich przed koniecznością 
zadania sobie kilku ważnych pytań, np. o to, jak konsola  
do gier, którą właśnie obdarowali 
dziecko, wpłynie na sposób, w jaki 
spędza ono czas. Wiele z tych pytań 
dotyczy spraw zdawałoby się oczy-
wistych, a te zazwyczaj należą do 
najtrudniejszych. Bo czy łatwo wąt-
pić w to, że wyposażenie pierwszo-
klasistów w tablety jest przejawem 
postępu i zwiększa efektywność 
nauczania, a zakup laptopów dla 
przedszkolaków jest gwarancją 
ich edukacyjnego sukcesu?
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Przedszkole niepubliczne? Jak najbardziej!
Pomimo wielu rodzicielskich obaw szczecińskie władze doskonale poradziły sobie z zapewnieniem 
miejsc przedszkolnych na rok 2017/18. Powstały dodatkowe oddziały w przedszkolach oraz oddziały 
przedszkolne przy szkołach podstawowych. Dla większości dzieci znalazły się jakieś miejsca. Pytanie 
tylko: czy każdy rodzic szuka dla swojego dziecka „jakiegoś miejsca”?

I stnieje wielu rodziców, dla których lokalizacja 
i niskie opłaty nie są wystarczającymi powodami, 

by posłać dziecko do placówki publicznej. Szukając 
miejsca, w którym ich pociecha ma spędzić najbliż-
sze trzy lata, kierują się nie tylko ceną, ale i jakością 
opieki oraz zajęć proponowanych przez przedszkole.
 
Dla tych rodziców swoją ofertę przygotowało Hip-
ciowe Przedszkole przy ulicy Łukasińskiego 110.  
To nowe przedszkole o profilu ruchowo-językowym 
powstało na bazie doświadczeń i partnerstwa znanych 
od lat żłobków Hipcio oraz Grupy Edukacyjnej Expert.
 
Małe grupy
Placówka funkcjonuje już od wiosny 2017 roku, ofe-
rując wysoki standard opieki i edukacji przedszkol-
nej dzieciom 3- i 4-letnim. W kameralnych grupach 
zarówno ich potrzeby, jak i talenty są szybko rozpo-
znawane, a wiadomości z zakresu otaczającego świa-
ta - szybciej i łatwiej przekazywane niż w standardo-
wo licznych grupach przedszkolnych.

Zajęcia dodatkowe w cenie
Przedszkole w ramach czesnego poza podstawą 
programową ma bogatą ofertę zajęć. Każde z nich  
są wliczone w cenę i dostępne dla wszystkich dzie-
ci. Rodzice decydujący się na tę placówkę znają wy-
sokość opłaty i pozostaje ona niezmienna. Ewentu-
alne ograniczenia budżetowe rodziców nie wpłyną 
na to, że ich dziecko nie weźmie udziału w angiel-
skim czy gimnastyce.
 
Nauczanie języków
Dzieci codziennie uczestniczą w zajęciach językowych. 
Są one prowadzone przez doświadczonych lekto-
rów realizujących ogólnopolskie prestiżowe progra-
my nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Zaję-
cia oparte są na muzyce i ruchu (program Musical 
English) oraz polisensorycznym nauczaniu z udzia-
łem eksperymentów plastycznych, naukowych, kuli-
narnych (Program Creative! Early English). Dodatko-
wym atutem jest prowadzenie zajęć w podgrupach, 
co wpływa na podniesienie uzyskiwanych efektów.
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Ruch
Z uwagi na swój profil przedszkole zapewnia dzieciom 
potężną dawkę ruchu przy każdej możliwej okazji. 
Oprócz tego, że jest on podstawą zajęć językowych, 
obecny jest również codziennie w zajęciach kierun-
kowych. Gimnastyka korekcyjna, zajęcia ogólnoro-
zwojowe kanGO! oraz rytmika mają nie tylko wpły-
nąć profilaktycznie na prawidłowy rozwój motorycz-
ny dzieci, ale także zaszczepić w nich zamiłowanie 
do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Na 
życzenie rodziców przedszkole organizuje również 
udział dzieci w zajęciach na basenie.

Opieka specjalistów
Oprócz wykwalifikowanej i doświadczonej kadry 
nauczycieli realizujących nauczanie przedszkolne 
z zaangażowaniem i podejściem do dzieci, przed-
szkole współpracuje ze specjalistami. Dzieci objęte  
są opieką logopedy, a w razie potrzeby mają też za-
jęcia z psychologiem.
 
Jednym słowem, w trakcie pobytu w Hipciowym 
Przedszkolu dzieci otrzymują wszystko, czego im po-

trzeba. Rodzice po odebraniu ich z przedszkola nie 
muszą już jeździć na zajęcia dodatkowe, tracąc czas 
na dojazdy i wydając pieniądze. Popołudnia rodzina 
spędza razem na zwykłym byciu ze sobą, zabawach 
domowych czy podwórkowych, spotkaniach z przyja-
ciółmi. Wartość tego czasu nie zastąpi najlepszej na-
wet edukacji i wychowania instytucjonalnego. I wła-
śnie dlatego z całym przekonaniem polecamy to roz-
wiązanie, jeśli tylko pozwala na nie domowy budżet!

www. przedszkole.hipcio-szczecin.pl
tel. 660 444 313 

PRZEDSZKOLA

Zapraszamy dzieci od 2 do 5 lat

Expercik Warszewo
ul. Morenowa 22
tel. 535 064 005 

Expercik Osowo
os. Skarbówek 125
tel. 732 732 609 

R E K L A M A
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Przedszkolak  i matematyka
zabawy wspomagające naukę liczenia
MateMatyka to przedmiot, który wielu uczniom wydaje się trudny do opanowania. Już na etapie 
szkoły podstawowej u dzieci pojawiają się kłopoty z liczeniem, co szybko doprowadza do zniechęcenia 
oraz zaległości, ciągnących się za uczniami do samej matury. Jak temu zapobiec? Ucząc poprzez 
zabawę, łącząc przyjemne z pożytecznym!

aby wykonywać podstawowe działania matema-
tyczne, takie jak dodawanie, odejmowanie, mno-

żenie i dzielenie, trzeba nauczyć się budować, wnio-
skować i myśleć abstrakcyjnie. To oczywiście nie przy-
chodzi od razu, lecz wykształca się w ciągu kilku pierw-
szych lat życia człowieka. Jeśli chcemy, aby nasze dziec-
ko umiało wnioskować i myśleć abstrakcyjnie, najpierw 
powinniśmy rozwinąć u niego umiejętność klasyfiko-
wania.  Rozwój tej zdolności wiąże się z lepszym rozu-
mieniem rzeczywistości, sprawniejszym jej porządkowa-
niem i nazywaniem. Wszystko to brzmi bardzo skom-
plikowanie, jednak w praktyce może być prostą i przy-
jemną zabawą, którą jest w stanie przeprowadzić każ-

dy rodzic. Przedstawiamy parę pomysłów, które reali-
zować można z dziećmi wieku od 2,5 lat.

Zabawy dla dzieci w wieku 2,5-4 lat
Czynności domowe:
-  porządki w szafkach i szufladach: wyjmowanie 

przedmiotów i wspólne zastanawianie się, gdzie 
je umieścić, np. talerze do talerzy, pudełka do pu-
dełek, skarpetki do skarpetek.

-  dbanie o porządek w swoim pokoju – odkładanie 
na miejsce i segregowanie zabawek

- rozpakowywanie zakupów
-  segregowanie ubrań przed praniem czy prasowa-

niem
-  odkładanie ubrań we właściwe miejsca po upra-

sowaniu
Warto zachęcić dziecko do omówienia, w jaki sposób  

i dlaczego właśnie tak ułożono poszczególne przedmioty.
Para – nie para
Należy zgromadzić kilka par takich samych przedmio-

tów oraz kilka rzeczy bez pary. Rodzic rozkłada sześć kar-
tek papieru. Na czterech z nich stawia po jednym przed-
miocie mającym parę, na dwóch pozostałych - po jed-
nym przedmiocie bez pary. Pozostałe przedmioty wkła-
da do pudełka. Zadaniem dziecka jest znaleźć parę do 
każdego przedmiotu z pudełka. Jeśli dany przedmiot 
będzie posiadał parę, dziecko powinno wyjąc go z pu-
dełka i położyć na odpowiedniej kartce. 

Zabawy z małymi elementami
Mogą to być klocki, guziki, nakrętki od butelek, pa-

tyczki, kredki, klamerki itp. Dziecko może je segrego-
wać zależnie od koloru, kształtu, wielkości czy długo-
ści, rozdzielając je do osobnych miseczek lub na tacki.

Geometria z kamyków
Układamy z dzieckiem kółka z kamyków, nazywa-

my je i pytamy: „Które jest większe, moje czy twoje?”. 
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Następnie układamy trójkąty i kwadraty i odliczamy 
ilość figur w zakresie do 10 (dla dwulatków do 3, dla 
trzylatków do 5, dla czterolatków do 7 lub 10). Czte-
rolatkom można też odliczać ilość kamyków składają-
cych się na figurę.

Zabawy dla dzieci w wieku 4-6 lat
Sklep z darami natury
Znalezione na jesiennym spacerze kolorowe liście, 

patyki, kamienie, żołędzie czy kasztany należy najpierw 
posegregować w celu przygotowania do „sprzedaży”, 
a następnie odliczać, odmierzać czy odważać „klien-
tom” odpowiednią ilość „towaru”. 

Zabawa w zbiory
Zgromadzić na stole patyczki lub inne małe elementy. 

Niech dziecko tworzy zbiory (pętle z włóczki lub sznur-
ka) wg własnego kryterium. Stopniowo dodajemy inne 
kryteria, np. 1) podziel guziki na małe i duże; 2) spo-
śród dużych wydziel te czarne; 3) wśród czarnych znajdź  
te z czterema dziurkami.

Załadunek i rozładunek pociągu
Przygotować nieduże pudełka (np. po herbacie) z od-

ciętymi wieczkami (aby można było wkładać i wyjmo-
wać przedmioty). Ustawić je na „bocznicy”, przy każ-
dym umieszczając obrazek lub karteczkę z informa-
cją o przeznaczeniu wagonu, np. na klocki, na spinki,  
na cukierki, tylko na czerwone przedmioty. Dziecko do-
konuje załadunku zgodnie z informacją. Rozładunek 
odbywa się do oznaczonych karteczkami lub obrazka-
mi punktów w różnych miejscach podłogi.

Kształty z patyków
Układajcie z patyków proste figury geometryczne,  

a następnie bardziej skomplikowane kształty, np. ułóż-
cie trójkąt, a potem zastanówcie się, jak stworzyć z nie-
go domek. Z patyków można też układać cyfry, a po-
tem dokładać do nich kamyki wg odpowiedniej ilości.

Więcej pomysłów znajdziesz na:
www.rozwinskrzydla.info
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Szklarska Porêba i SKIREGION.CZ

*cena nie zawiera op³at za karnety oraz wypo¿yczenie sprzêtu

R E K L A M A
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kompetentnie, efektywnie, bezpiecznie i od 
A do Z. Umiejętność pływania to zbyt waż-

na sprawa, by pozwolić sobie na jakiekolwiek skró-
ty. Uniwersytet Pływacki od lat wyznacza najwyższe 
standardy nauki pływania w Szczecinie i Policach  
w każdej grupie wiekowej, począwszy od nauki pły-
wania niemowląt, po naukę i doskonalenie pływa-
nia dorosłych.

Nowoczesny i kompleksowy program nauczania 
gwarantuje efektywność nauki. Pływanie elementar-
ne, stylowe, ukierunkowane, specjalistyczne – dzię-
ki zróżnicowanej formie zajęć przyswajanie nowych 
elementów podczas kolejnych stopni nauczania przy-
chodzi u nas łatwo i przyjemnie.

Najlepsza kadra – Uniwersytet  Pływacki to po-
nad 10 instruktorów - trenerów, doskonale wyszko-
lonych fachowców, którzy regularnie uczestniczą  
w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i posze-
rzających kompetencje.

Własna metodologia szkoleniowa – zajęcia pro-
wadzimy według programu opierającego się na naj-
lepszych wzorcach.

Wysoka efektywność nauczania – jesteśmy sku-
teczni, czego potwierdzeniem są pozytywne opinie 
klientów, a przede wszystkim postępy naszych pod-
opiecznych.

Podział na grupy – zajęcia prowadzimy z podzia-
łem ze względu na wiek i umiejętności.

Komunikacja z rodzicami – na bieżąco informu-
jemy o postępach dzieci w nauce.

Dogodne warunki – umożliwiamy płatności 
w ratach i odrabianie zajęć.

Szkoła inna niż wszystkie – zajęcia odbywają 
się 7 dni w tygodniu, począwszy od nauki pływa-
nia niemowląt, skończywszy na osobach dorosłych.

Lokalizacja – 3 obiekty pływackie: Szczecin (Pły-
walnia Akademii Morskiej i Pływalnia Szczecińskie-
go Domu Sportu) i Police (Pływalnia Zespołu Szkół  
im. I. Łukasiewicza) są do Państwa dyspozycji.

Bezpieczeństwo – niezależnie od szczebla szko-
lenia, podczas którego prowadzimy zajęcia, kieru-
jemy się zawsze jedną nadrzędną zasadą – ryzy-
ko wypadku czy kontuzji musi być zniwelowane  
do zera. n

Każdego nauczymy pływać! 
NaUka PłyWaNia to niemałe wyzwanie. Dlatego szkoła pływania Uniwersytet Pływacki stawia 
na najwyższe standardy.

SZCZECIN
pływalnia Akademii 

Morskiej, pływalnia SDS

POLICE
pływalnia Zespołu Szkół

Informacje i zapisy:
tel. 691668027

www.uniwersytetplywacki.pl

info@uniwersytetplywacki.pl
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Najtrudniejszy pierwszy krok
Doświadczony i kochający rodzic wie, że czym 

skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci. Dlatego już od pierwszych miesięcy życia sta-
ra się mu dostarczać nowych bodźców, nieustan-
nie stymulując do rozwoju, aby mogło z łatwością 
wejść w życie.

Jedną z najczęściej wybieranych dziedzin przez ro-
dziców jest muzyka.  Od kiedy zacząć edukację mu-
zyczną i jak mądrze wykorzystać potencjał drzemiący 
w naszym dziecku? Im prędzej tym lepiej. Większość 
mam, już w życiu płodowym dziecka karmi je kojący-
mi dźwiękami Mozarta czy Bacha głęboko wierząc, że 
wspiera tym procesy komórkowe i kształci jego słuch. 

A od czego zacząć, kiedy dziecko jest już z nami?  
W momencie, gdy pociecha kończy rok, warto zaintere-
sować się zajęciami rytmicznymi. Mądrze prowadzone 
mają zbawienny wpływ na rozwój malca. Pozwalają roz-
winąć koordynację, kształtować poczucie rytmu, estetykę  

i gust muzyczny oraz uczą świadomie reagować  
na bodźce słuchowe. 

Kolejnym krokiem w muzycznej edukacji może być 
czas, kiedy dziecko osiąga wiek przedszkolny. Śmiało 
można mu zaproponować zajęcia gry na instrumen-
cie. Niewątpliwie nauka gry na pianinie czy skrzypcach 
rozbudza kreatywność i wyobraźnię, uczy koncentracji, 
poprawia koordynację ruchową i pamięć, ułatwia na-
ukę oraz buduje pewność siebie i przynosi satysfakcję. 

Przed podjęciem decyzji o wyborze placówki,  
w której będzie się uczyło nasze dziecko, warto po-
czytać, zasięgnąć opinii u znajomych, odwiedzić daną 
placówkę, poznać nauczycieli i zobaczyć, jak wyglą-
dają zajęcia. Nie powierzajmy edukacji muzycznej na-
szej pociechy przypadkowym osobom, samoukom 
lub multiinstrumentalistom. Pamiętajmy, że pierwsze  
zetknięcie malca z nowym jest niezwykle ważne, war-
to więc zaufać w tej kwestii profesjonalistom.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y
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Zachodniopomorskie święto branży dziecięcej i nie tylko!

Już 9 i 10 września w hali Azoty Arena w Szczecinie odbędą się największe w wojewódz-
twie zachodniopomorskim targi rodzinne. 

Targi DZIECKO Mama Tata to ponad 100 wystawców, którzy zaprezentują swoje ofer-
ty z zakresu szeroko rozumianej branży dziecięcej. Zaczynając od niezbędnych artyku-
łów, wózków czy odzieży,  na odwiedzających czekają propozycje z zakresu edukacji, 
medycyny, a także bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Jak sama nazwa wskazuje, na  Targach każdy znajdzie coś dla siebie - zarówno Mama, 
Tata, jak i Dziecko – całe rodziny!

Mnóstwo zabawy, bezpłatne konsultacje,  porady specjalistów, ciekawe panele dys-
kusyjne, atrakcyjne warsztaty dla dzieci i rodziców, obecność  bohaterów z bajek, wy-
dzielone megastrefy dmuchańców, to jedne z wielu atrakcji przygotowanych z myślą  
o wrześniowym rodzinnym weekendzie w Azoty Arena.

Targi DZIECKO Mama Tata to już druga edycja imprezy. Zeszłoroczne wydarzenie przy-
ciągnęło 11 000 odwiedzających, którzy skorzystali z atrakcyjnej oferty Wystawców,  
a także rozrywek i aktywności przygotowanych na terenie hali Azoty Arena. 

Targi 
DZIECKO Mama Tata

Partnerem Tytularnym tegorocznej edycji imprezy 
jest Salon Artykułów Dziecięcych Oleńka.

Partnerami imprezy są: Niepubliczne Przedszko-
le Specjalne Dzieńdoberek, Klinika Zawodny, 
Centrum Medyczne Sonomed, Fantastyczny 
Świat Zabaw.

Wstęp na Targi oraz parking będzie bezpłatny!
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O WA N Y

Od września bieżącego roku działalność swoją roz-
pocznie jedyne w Szczecinie, całkowicie bezpłat-

ne, niepubliczne przedszkole specjalne Dzieńdoberek. 
Przedszkole przygotowało i kieruje swoją ofertę do dzie-
ci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczegól-
ności dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 
zespołu Aspergera, afazją rozwojową oraz innymi nie-
pełnosprawnościami.

Placówka mieści się przy ulicy Żubrów 3, w najlepiej 
skomunikowanym punkcie Szczecina, tuż obok Parku 
Żeromskiego i Galaxy. Będzie czynna od 7:30 do 18:00 
(od poniedziałku do piątku).

Dzieńdoberek to przede wszystkim doskonale zor-
ganizowane środowisko terapeutyczne, gdzie dzieci 
w optymalnych warunkach będą mogły korzystać 
z pomocy specjalistów. Przedszkole wyposażone będzie 
w kameralne sale, własną salę do Integracji Senso-
rycznej, a także własną Salę Doświadczania Świata.  
Placówka zapewni dzieciom oraz pedagogom prace na 
najnowszych pomocach dydaktycznych, między inny-
mi: tablicach interaktywnych w salach, magicznym dy-
wanie, komputerowych programach edukacyjnych czy 
stolikach do komunikacji alternatywnej.

Przedszkole przygotowało bogatą ofertę terapeutycz-
ną, zindywidualizowaną do potrzeb każdego dziecka, 
wśród nich: terapia przez zabawę GPS, rozszerzenie  
terapii integracji sensorycznej poprzez terapię HANDLE, 
terapię Knillów, Metodę Dobrego Startu, Metodę Ru-
chu Rozwijającego Weroniki Sherborne, plany aktyw-
ności,  Trening Umiejętności Społecznych, muzykotera-
pię czy uwielbianą przez maluchów dogoterapię. Każdy 
przedszkolak, oprócz terapii stosowanych w grupie, ko-
rzystać będzie z bogatej oferty terapii indywidualnych,  
w szczególności terapii logopedii – prowadzonej 
w nurcie Metody Krakowskiej – terapii komunikacji  
alternatywnej PECS, terapii ręki, integracji sensorycznej 
SI, kinezjologii edukacyjnej, terapii ABA.

Korzystając z najnowszych badań, proces terapeutycz-
ny wzmacniany będzie dodatkowo stosowaniem zbilan-
sowanej diety. Dzieńdoberek to przedszkole, które za-
pewni każdemu dziecku indywidualnie dobrane posił-
ki, układane przez dietetyka, ze szczególnym uwzględ-

nieniem uczuleń i nietolerancji pokarmowych (nieto-
lerancja glutenu, laktozy, ograniczenie przyjmowania 
cukrów). Powyższe działania będą możliwe dzięki bez-
płatnemu cateringowi, przygotowywanemu na pod-
stawie wcześniej opracowanego planu dietetycznego.

W przedszkolu dzieci otrzymają wsparcie ściśle  
ze sobą współpracującego zespołu specjalistów: psy-
chologa, pedagoga, logopedy, dietetyka, fizjoterapeu-
ty, terapeuty SI. 

Oprócz działań terapeutycznych odbywających się na 
terenie placówki, nacisk położony będzie na wdrażanie 
terapii TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Prze-
kładać się to będzie na lepsze funkcjonowanie dzieci  
w rzeczywistym środowisku. W ramach powyższych dzia-
łań organizowane będą cykliczne bezpłatne wycieczki, 
wyjazdy na basen, hipoterapia,  wyjścia do kina, do Te-
atru Lalek Pleciuga i w wiele innych miejsc, w tym tak-
że użyteczności publicznej.

Przedszkole Dzieńdoberek to również punkt konsul-
tacyjny dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu. Centrum Informacji i Wsparcia Rodzica będzie 
bezpłatną formą udzielenia pomocy z zakresu terapii, 
a także diagnozy rozwojowej. Grupa specjalistów peł-
niących dyżury pomoże odpowiedzieć na pojawiające 
się pytania oraz wskaże, jakie metody wdrożyć w do-
mowej terapii z dzieckiem.  

Z Centrum będą mogli korzystać zarówno rodzice 
dzieńdoberkowych przedszkolaków (wzmacniając tym 
samym odziaływania terapeutyczne w domu), jak i ro-
dzice dzieci uczęszczających do innych placówek, po-
trzebujących w danym momencie wsparcia. 

Zapraszamy do zapisów wszystkie dzieci powyżej  
3. roku życia z orzeczeniami o potrzebie kształce-
nia specjalnego oraz opiniami dotyczącymi potrzeby 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR). Ilość miejsc  
w przedszkolu jest ograniczona. 

Więcej informacji na www.dziendoberek.pl
Projekt zostanie zrealizowany dzięki wsparciu finan-

sowemu budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Placówki 
Joanna Rejmann-Stawarczyk

Trwa nabór do bezpłatnego niepublicznego 
przedszkola specjalnego Dzieńdoberek!
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Darmowa 
lekcja próbna!

ARA
SZKOŁA JĘZYKOWA

Twoja Szkoła Językowa
na Warszewie

Informacje i zapisy:
tel. 502 224 002     www.ara.edu.pl

R E K L A M A
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Twórcza Cytrynka 
Szczecińska Manufaktura z Pomysłem
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Sensoplastyka,
czyli zabawy wszystkimi zmysłami

ZaJęcia seNsorycZNo-PoZNaWcZe  stały się ostatnio bardzo popularne. są one nie tylko 
ciekawą alternatywą dla zabawy i rozrywki z użyciem multimediów, ale i odpowiedzią na problemy 
rozwojowe dzieci. To fantastyczna stymulacja rozwoju małego człowieka, a do tego – świetna zabawa!

Zabawy sensoryczne nastawione są na pobu-
dzanie zmysłów u dzieci, by nauczyły się one 

odbierać świat i otoczenie poprzez wzrok, dotyk, 
słuch, węch. Stymulacja przez zabawę pobudza obie 
półkule mózgu do działania, zwiększa możliwości 
rozwojowe u dzieci, umożliwia odkrycie przez nie 
nowych struktur i metod zabawy, używania całego 
ciała, poznawania zabawek i przestrzeni.

Najbardziej ciekawe świata są dzieci do 3. roku 
życia – zainteresuje je wiele przyrządów i materia-
łów, które nie są wyprodukowanymi zabawkami, 
lecz przedmiotami codziennego użytku. Zabawa nimi 
pobudzi ich wyobraźnię. Inspiracji do zabaw szukać 
można podczas codziennych, domowych czynno-
ści – odpowiednie będzie to, co da się przesypać, 
podeptać, przykleić, poczuć, zgnieść itp.

Co można wykorzystać na co dzień w domu?
Paluszki Zabawy paluszkowe (np. „En-
ce-pence, w której ręce”, „Kosi kosi łapki”) 
rozwijają małą motorykę, uczą używa-
nia własnego ciała, rymowanki wspo-
magają pamięć.

Piłki Pluszowe, styropianowe, plasti-
kowe, gumowe, z grzechotką w środ-
ku, z wypustkami itp. – do podrzuca-
nia, toczenia i masowania.

Butelki Wypełnione przeróżny-
mi środkami: wodą, pociętym pa-
pierem, brokatem, kulkami, piórka-
mi, grochem, piaskiem itp. Dzieci 
poznają różne materiały poprzez 
wzrok, sprawdzają też ich ciężar  
i odgłos podczas potrząsania. Woreczki 

Z grochem, piaskiem, kaszą, fasolą.
Przenoszenie paluszkami stóp wo-
reczków z miejsca na miejsce, spa-
cery z woreczkami na głowie, prze-
rzucanie z jednej rączki do drugiej. 
Jeśli nie mamy pod ręką woreczka, 
można wsypać materiały do chu-
steczki czy ściereczki i dobrze za-
wiązać rogi.

Koce Zawijanie dzieci w koc, bujanie 
w kocu, tworzenie „ubrania” z koca.

Słomki Dmuchanie, uży-
wanie ich jak instrumen-
tów (trąbienie, uderzanie), 
układanie na podłodze  
figur.

Bańki mydlane Łapanie ich 
i dmuchanie.
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Pomysły podpowiedziała Joanna Balcer z Fifilandu

Tunele Przechodzenie przez tunele (tekstyl-
ne lub z tworzywa) czy przeciskanie się przez 
wąskie kartony stymuluje całe ciało dziecka  
i rozwija jego odwagę.

Gniotki Do balonów wsypujemy ka-
szę, mąkę lub piasek, zawiązujemy i ry-
sujemy oczka.

Farby i kredki Malujemy 
i rysujemy na różnych struk-
turach, np. farbą na folii 
stretch, kredkami po papie-
rze ściernym, kredą po arku-
szach papieru.

Woda Przelewanie, nale-
wanie, zatapianie przed-
miotów, mieszanie piasku  
z wodą, chlapanie, podlewa-
nie konewką.

Dary natury Wąchanie, 
dotykanie, smakowanie  
z zamkniętymi oczami – ziół, 
owoców, warzyw, kwiatów  
i innych roślin.

Światło i odbicie Zabawy z lustrem, 
„zajączki” z lusterek, zabawa z cienia-
mi na ścianie.

Ścieżka sensoryczna Można zro-
bić ją w prosty sposób: na puzzle 
podłogowe nakleić różne struktury:  
folię bąbelkową i aluminiową, kawał-
ki gąbki, sztucznej trawy, dywanu,  
kożucha. Dzieci mogą nie tylko ba-
dać materiały rączkami, ale i chodzić  
po nich bosymi stópkami.
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Zdrowe słodycze
coraz więcej rodziców decyduje się ograniczać ilość słodyczy w diecie dzieci. Niekiedy jest to wręcz 
konieczne ze względu na alergie pokarmowe. Tym, którzy mają ochotę na małe co nieco w zdrowszej 
wersji, proponujemy parę przepisów na wypieki. Nadają się na drugie śniadanie do szkoły czy  
na dziecięce przyjęcie. ich składniki znajdziecie w każdym sklepie ze zdrową żywnością.

Ciasteczka bananowe
2 lub 3 dojrzałe banany, 1/2 szkl. oleju, 1/2 szkl. brązo-
wego cukru, 1 łyżeczka aromatu waniliowego, 1 szkl. 
mąki, 1 łyżeczka sody, po 1 szklance wiórków kokoso-
wych i płatków owsianych, garść posiekanych migdałów

Banany rozgnieść, dodać olej, cukier i aromat wani-
liowy. Zmiksować na papkę. Dodać mąkę z sodą, wy-
mieszać. W osobnej misce połączyć ze sobą wiórki  
i płatki oraz migdały. Wsypać do papki bananowej i ca-
łość dobrze połączyć. Nakładać na blachę łyżką stoło-
wą. Masa nie powinna się rozpływać – w razie potrze-
by dodać więcej wiórków lub płatków. Piec w tempe-
raturze 180°C przez 15 min.

Źródło: wegedzieciak.pl

Brownie z czerwonej fasoli
2 puszki czerwonej fasoli, 2 banany, 3/4 szkl. cukru 
trzcinowego nierafinowanego, cukru palmowego lub 

ksylitolu, ziarna z 1 laski wanilii lub 2 łyżeczki cukru 
z prawdziwą wanilią, 4 jajka, 4 czubate łyżki ciemne-
go kakao, 3 łyżki oleju kokosowego, 2 łyżeczki prosz-
ku do pieczenia

Fasolę przepłukać na sicie pod silnym strumieniem 
wody. Wszystkie składniki ciasta miksować w blenderze 
przez około 8 minut, do czasu aż masa będzie gładka 
i jednolita. Keksówkę o wymiarach 15x25 cm wyłożyć 
papierem do pieczenia (spód i boki) i przelać do niej 
ciasto. Piec w temp. 180°C piekarnika przez 60 minut. 
Podczas pieczenia ciasto wyrośnie i pęknie, lecz w trak-
cie studzenia opadnie i wyrówna się.

Źródło: http://gotowaniecieszy.blox.pl

Ciasto marchewkowe
Składniki na tortownicę o średnicy 25 cm:

300 g mąki, 250 g brązowego cukru, 300 g marchwi, 
225 ml oleju, 80 g posiekanych orzechów laskowych, 3 
łyżki zmielonego siemienia lnianego, 3/4 szklanki cie-
płej wody, 1 i 1/2 łyżeczki cynamonu, 1 łyżeczka im-
biru, 1/2 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej, 1 ły-
żeczka soli, 1 i 1/2 łyżeczki sody.

Marchew obrać i zetrzeć na grubych oczkach tarki. 
Siemię lniane zalać ciepłą wodą i odstawić na kilka mi-
nut. W dużej misce wymieszać mąkę, sodę i przypra-
wy. W mniejszej utrzeć olej, cukier i spęczniałe siemię, 
następnie połączyć suche składniki z mokrymi i wymie-
szać. Wylać do tortownicy wyłożonej papierem do pie-
czenia i piec w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez 
ok. 40-45 minut.

Źródło: jadlonomia.com

Ciasteczka owsiane: 
1 i 1/3 szkl. oleju, 1 i 1/2 szkl. wody lub mleka, 1/2 szkl. 
melasy lub miodu, 1/2 łyżeczki soli, 4 szkl. płatków 
owsianych, 4 szkl. mąki pszennej razowej, 2 szkl. rodzy-
nek, 2 szkl. siekanych orzechów lub nasion słonecznika
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Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Kłaść nie-
wielkie "placuszki" na blaszkę i piec w temp. 180°C przez 
20 min.

Źródło: wegedzieciak.pl

Bezglutenowe muffinki czekoladowe  
z gruszką
Składniki Na 10 babeczek:

1 banan, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 łyżka 
cukru waniliowego, 1 jajko, 3 łyżki miodu, 3 czubate 
łyżki masła orzechowego, garść pokruszonej czekola-
dy mlecznej, garść migdałów w słupkach, ½ pokrojo-
nej w kostkę gruszki

Do blendera włożyć składniki w kolejności jak wyżej 
podano, na maśle orzechowym kończąc. Zmiksować 
na gładką masę. Dodać migdały oraz kawałki grusz-
ki i całość dokładnie wymieszać. Rozlać masę do fore-
mek na muffinki. Piec w 220°C przez 10 minut. Następ-
nie wyłączyć piekarnik i uchylić drzwiczki, aby tempe-
ratura powoli spadała. Po 5 minutach wyjąć babecz-
ki z piekarnika.

Źródło: wprostysposob.pl

Ciasteczka korzenne 
1 szkl. mąki pszennej razowej, 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia, 1 szkl. mąki kukurydzianej, 1/2 szkl. oleju 
lub 3/4 kostki masła, 3 łyżki miodu, słodu lub melasy, 

odrobina cynamonu, 1 szklanka mąki owsianej, imbir, 
mielone goździki, sól, zimna woda

Połączyć wszystkie składniki, sukcesywnie dolewając 
tyle wody, aby zlepić ciasto. Odstawić na 30 minut do 
lodówki. Rozwałkować na grubość 0,5 cm. Wykrawać 
foremką ciasteczka i piec 10 min. w 180°C.

Źródło: wegedzieciak.pl

Bezy wegańskie
1/2 szkl. wody odlanej z puszki ciecierzycy, 1/2 szkl.  
+ 2–3 łyżki drobnego cukru pudru

Wodę po ciecierzycy przelać do misy i ubić mikse-
rem na sztywną pianę. Następnie bardzo powoli doda-
wać cukier, w sporych odstępach czasu – miksując da-
lej, aby się rozpuścił i dobrze rozprowadził. Ze sztyw-
nej i lśniącej piany formować bezy łyżką bądź za pomo-
cą rękawa cukierniczego na blaszce wyłożonej papie-
rem do pieczenia. Wstawić do piekarnika nagrzanego 
do 100–130°C (z włączoną funkcją termoobiegu). Bezy 
suszyć około godzinę, a w razie potrzeby dłużej (zależ-
nie od ich rozmiaru). Gdy bezy będą powoli odchodzić 
od papieru, wyłączyć piekarnik, uchylić drzwiczki i zo-
stawić do powolnego ostygnięcia.

Źródło: http://ervegan.com

Więcej przepisów na zdrowe słodycze znajdziecie 
na portalu Rozwiń Skrzydła.
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Baśnie i opowieści z różnych stron świata
Już niebawem nastaną jesienne wieczory, a wraz z nimi – 
czas na różnorakie opowieści. Kopciuszka i Czerwonego 
Kapturka już znamy, Śpiącą Królewnę i Tomcia Palucha 
też… Nuda? Nie! Przecież baśnie braci Grimm, Anderse-
na czy Perraulta to zaledwie kropla w oceanie baśni, po-
dań i legend wszystkich narodów świata. Warto przybliżyć 
dzieciom te mniej znane, lecz wcale nie mniej ciekawe. 

Nakładem Wydawnictwa Media Rodzina ukazało się 
12 tomów, przedstawiających opowieści z różnych stron 
świata. Są wśród nich baśnie: polskie, węgierskie, nor-
weskie, celtyckie, rosyjskie, afrykańskie, arabskie, indiań-
skie, hinduskie, tybetańskie, chińskie, japońskie. Pięknie 
ilustrowana kolekcja to prawdziwa gratka dla młodych 
miłośników baśni. Na kartach książek przeczytacie m.in. 
o walkach smoków, zaczarowanych ptakach, poławia-
czach pereł, groźnych trollach i sprytnych zwierzętach. 
Każdy tom otworzy przed wami podwoje nieznanych do-
tąd kultur wraz z ich charakterystycznymi postaciami. Do-
stępne również w wersji audio.

 K ąC i K C Z yT e l N i C Z y

 

R E K L A M A
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