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  Dlaczego nie pozwalamy dzieciom na samodzielność ?

Dziecko żyje w relacji z innymi ludźmi , dorośli są mu
potrzebni do rozwoju i od nich zależy , czy będzie
miało okazję doświadczyć różnych sytuacji , a tym
samym nauczyć się jak w nich postępować.Niestety
widzimy często, iż dorośli zamiast wspierać dzieci w
dążeniu do samodzielności, wyręczają je. Jest to
spowodowane tym, iż we współczesnych czasach
żyjemy w ciągłym pośpiechu, nie mamy czasu , aby
czekać na dziecko, aby pozwolić mu wykonać dane
zadanie metodą prób i błędów. Pośród innych
czynników , które nie sprzyjają rozwijaniu
samodzielności u dzieci jest również strach o
bezpieczeństwo dziecka, w sytuacji, gdy pozwolimy
mu wykonać daną czynność samodzielnie, obawa, że
dziecko coś popsuje, pewność , że my wykonamy
daną czynność lepiej, przekonanie, że dziecko jest
jeszcze małe i nie musi nic robić.

Myślę, że wielu z nas widziało już sytuacje, kiedy
rodzic nie pozwala dziecku na samodzielność ,
kierując się różnymi pobudkami. Dla przykładu rodzic
w szatni przedszkolnej ubiera swoje dziecko od stóp
do głów a przedszkolak stoi w tym czasie nieruchomo.
Przykład ten dotyczy czynności samoobsługowych
dziecka. Inny przykład dotyka samodzielnego
poszukiwania rozwiązań własnych problemów – rodzic
zamiast pozwolić dziecku samodzielnie rozwiązać
konflikt, problem, bierze sprawę w swoje ręce i dzwoni
do rodziców koleżanek/kolegów i wyjaśnia spory
między dziećmi. Wokół nas daje się zaobserwować
wielu trzylatków, którzy wciąż chodzą w pampersach,
czterolatków karmionych przez mamy. Jest to wynik
wychowania przez dorosłych do „ bycia
niesamodzielnym”. 

Niestety takie wyręczanie dzieci we wszystkich
czynnościach nie doprowadzi do tego, że staną się one
samodzielne. Musimy pamiętać , że z samodzielnego
dziecka wyrośnie samodzielny dorosły. Wszystko, co
dziecko wykona swoimi rękami, co przeżyje,
samodzielnie rozwiąże buduje jego umiejętności i
wiedzę o świecie. Wystarczy zapewnić dziecku
warunki do samodzielnego wykonywania codziennych
, zwykłych czynności, zachęcać, wspierać gdy zajdzie
taka potrzeba. Rodzice w tym okresie są znaczącymi
osobami w życiu dziecka , dlatego ich  pochwała,
zainteresowanie , szacunek dla zmagań dziecka jest

Zapewne wielu rodziców zadaje sobie pytanie , co
robić , aby wspierać  dziecko w drodze do
samodzielności? Po pierwsze należy zgadzać się na
tą samodzielność. Dzieci w sytuacji ,gdy próbują być
samodzielne, zrobić coś same, często są strofowane
przez dorosłych. Powoduje to ich zniechęcenie do
podejmowania dalszych prób bycia samodzielnymi .
Musimy zatem pozwolić dzieciom być niezależnymi od
nas dorosłych. Po drugie obserwować dziecko i
podążać za nim. Przyglądać się jak na swój sposób 
wykonuje daną czynność , jak na swój własny sposób
bawi się zabawką i zastanowić się , dlaczego dokonało
takiego wyboru i jaką może to dla niego przynieść
korzyść. Po trzecie pamiętać o neurobiologicznych
uwarunkowaniach dziecka. Mózg uczy się poprzez
samodzielne odkrywanie i eksperymentowanie. Gdy
dziecko działa zgodnie z własnymi potrzebami , w jego
umyśle zachodzą zmiany korzystnie wpływające na
proces uczenia się i zapamiętywania. Po czwarte nie
oceniać i nie wywierać presji na dziecko. Oceny i
porównania z innymi dziećmi, nie wpływają dobrze na
wzrost motywacji wewnętrznej. Należy pamiętać , że
nie każde dziecko nabędzie daną umiejętność w tym
samym czasie, gdyż każde jest inne, niepowtarzalne,
ma własne predyspozycje. Po piąte wykazywać się
szacunkiem i wyrozumiałością, pomóc dziecko,
jeśli o to prosi. Dzieci podobnie jak dorośli mają
gorsze dni, należy to zrozumieć i nie wymagać od nich
za wszelką cenę wykonywania określonej czynności.
Po szóste otwierać się każdorazowo na pomysły i
potrzeby młodego człowieka. Należy rozmawiać z
naszymi pociechami,wsłuchać się w to, co chcą nam
przekazać poprzez swój styl pracy/zabawy, ubierania
się.

. .
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Dlaczego nie pozwalamy
(...) cd.

Myślę , iż każdy rodzic chce wychować swoją
pociechę na dorosłego , który radzi sobie z
wymaganiami stawianymi przez życie,
dobrze znającego siebie,pewnego własnych
możliwości, który ma zaufanie do własnych sił,
wyborów, gotowego na zmiany, otwartego na nowe
wyzwania. Dzisiejszy świat podlega ciągłym zmianom,
którym musimy się podporządkować. Wychowujemy
nie do zastanej rzeczywistości, ale do nieznanej
przyszłości. Jeśli chcemy , aby nasze dzieci były
elastycznymi dorosłymi,gotowymi do poszukiwania
wyjaśnień,nowych rozwiązań , twórczych, musimy o to
zadbać już dziś. 

Pamiętajmy o tym, że pierwszym i najważniejszym
miejscem, w którym dziecko rozpoczyna swoją drogę
ku samodzielności jest dom rodzinny. Zatem ,drodzy
rodzice, pozwólmy dzieciom na bycie
samodzielnymi,na popełnianie błędów,na odkrywanie
świata!

Opracowała :
Woźny Justyna

Źródło:
1. E. Śliwa, „Rozwijanie samodzielności u dzieci –
jedno z podstawowych założeń Friedricha Froebla” [w:]
Bliżej Przedszkola 2016/02.
2.  Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i
trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je
wychowywać i uczyć, Centrum Edukacyjne Bliżej
Przedszkola, Kraków 2012.
3. Liwak A., Samodzielność dziecka, „Bliżej
Przedszkola” 2008, nr 6.

.

Pewnie niektórym z Państwa, zdarza się jak to inni
rodzice opowiadają, że uczą swoje pociechy uczyć
pisać, albo jak zachwalają swoje dzieci mówiąc że
umieją już pięknie pisać. A jak nie to w Internecie
znajdzie się wiele takich wypowiedzi. Wszyscy
chcielibyśmy mieć bardzo mądre dzieci, które byłyby
tak zdolne jak ich rówieśnicy, a może i jeszcze
bardziej. Jednak z pisaniem jest tak jak z budową
domu. Aby dom był wytrzymały i stał równo, musi
mieć solidne podstawy, czyli fundamenty. Dla
umiejętności pisania są to m.in. orientacja w
przestrzeni i na kartce papieru, rozpoznawanie
kierunków prawo-lewo,  określenie lateralizacji,
usprawnienie ręki, rozwijanie pamięci ruchowej,
koordynacja wzrokowo-ruchowa, słuch fonematyczny.

O tym czym jest pisanie, bardzo dobrze sprecyzowała
M. Tyszkowa:
„skomplikowany proces angażujący wielorako
różnorodne czynności dziecka: sensoryczne
(wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne), ruchowe
(artykulacyjne oraz złożone manualne), poznawcze
(pamięciowe, spostrzeżeniowe itp.), a przede
wszystkim złożone czynności umysłowe” 

Tak więc proces nauki pisania zaczyna się bardzo
wcześniej („budując fundamenty”) już w pierwszych
grupach przedszkolnych. Jeśli pominiemy
wcześniejsze etapy i przejdziemy od razu do pisania,
nie możemy się dziwić, że dziecko obraza litery, pisze
od prawej do lewej, nie może zapamiętać obrazu litery,
myli je ze sobą.

Tak więc, najlepiej skupić się na podstawach, które
przygotowują do pisania. Oczywiście nie możemy
zabraniać dzieciom pisania. Dzieci bardzo chętnie
podejmują pierwsze próby, widzą piszących rodziców,
widzą litery w książkach, na tabletach i są
zainteresowane czytelnictwem. Dotyczy to zarówno
dzieci 6-letnich, 5-letnich, jak i młodszych. Ale my jako
dorośli nie wymagajmy od nich poprawnego pisania. To
że dziecko jest tym zainteresowane nie oznacza, że
musimy uczyć dziecko czytać i pisać (nawet w dniach
kiedy nie ma na to ochoty). Dzieci w przedszkolu
przygotowują się do nauki pisania, która nastąpi w
szkole. 

    Trudna sztuka pisania

. .
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                           Trudna sztuka pisania cd.
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Według podstawy programowej dziecko powinno:
„wykonywać własne eksperymenty graficzne farbą,
kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzyć proste i
złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywać w nich
fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i
cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśniać sposób
powstania wykreślonych, narysowanych lub
zapisanych kształtów, przetwarzać obraz ruchowy na
graficzny i odwrotnie, samodzielnie planować ruch
przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i
innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury,
określa kierunki i miejsca na kartce papieru”

I na tym warto się skupić. Na zabawie ruchowej,
rytmicznej, na rysowaniu kształtów, szlaczków, na
rozwijaniu pamięci wzrokowej, na tych wszystkich
punktach będących podstawą do nauki pisania, bo
przez nie dziecko MUSI przejść zanim zacznie naukę
pisania. Pozwoli mu to pisać sprawnie nowe litery,
dobrze je odwzorowywać, nie mylić kierunków (błędne
pisanie od prawej, od dołu), nie odwracać liter
(lustrzane odbicie) i zapamiętywać ich wygląd.
Pierwszym punktem na który na pewno rodzic może
zwrócić uwagę to orientacja w przestrzeni i na kartce
papieru. Nawet dzieci, które wydawałoby się że już
pamiętają, która ręka to prawa, a która lewa mylą
kierunki.

Warto więc z dzieckiem w domu robić zabawy
grafomotoryczne usprawniające rękę, aby w szkole
potrafiło sprawnie odwzorować szczegóły liter.
Kreślenie linii pionowych, poziomych, skośnych, fal,
pętelek przygotuje do powtórzenia ruchów pisania
poszczególnych liter w szkole. Pamiętajmy jednak, że
ćwiczenie samego nadgarstka to nie wszystko.
Spędzając czas z dzieckiem powinno się pamiętać o
zapewnieniu dziecku możliwości ruchu, zabaw na
świeżym powietrzu. Dziecko powinno być sprawne
fizycznie, a jego mózg dotleniony.

Jak dziecko mówi, tak też napisze. Pilnujmy więc, aby
dziecko poprawnie wymawiało głoski w wyrazach. Bo
czy będzie można wymagać kiedyś od dziecka, które
mówi „szeczkole” zamiast „przedszkole”, że napisze
to słowo poprawnie?

Ponadto – czytajmy dzieciom. Najlepiej codziennie
minimum 30 minut. Tak aby zainteresować je
czytelnictwem, czytaniem i pisaniem, a ich słownictwo
wzbogacać o nowe słowa.

opracowała:
Katarzyna Bartosik

bibliografia:
E. Zielińska artykuł „Wyrabianie gotowości dziecka do
nauki pisania” 
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, W-wa, 24
lutego 2017r.

. .
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1.  Co to jest lateralizacja?

Lateralizacja to funkcjonalna dominacja jednej ze stron
ciała w odniesieniu do parzystych narządów ruchu i
organów zmysłowych (rąk, nóg, oczu, uszu).
Lateralizacja czynności jest związana z
dominowaniem jednej z półkul mózgowych. Większość
szlaków nerwowych wiążących narządy ruchu i
zmysłu z mózgiem krzyżuje się, co oznacza, że drogi
nerwowe z prawej strony ciała przechodzą do lewej
półkuli, zaś z lewej połowy ciała docierają do prawej
półkuli mózgu.
Prawie każdy człowiek charakteryzuje się większą
sprawnością i precyzją oka, ręki 
i nogi po jednej stronie ciała. W przypadku, gdy
dominującą rolę przyjmuje oko prawe, ręka prawa,
noga prawa, to steruje nimi lewa półkula
mózgu. Narządy, znajdujące się po stronie przeciwnej,
używane są w znacznie mniejszym stopniu i węższym
zakresie, stanowiąc uzupełnienie dla narządu
wiodącego.

2.  W jaki sposób rozwija się lateralizacja?

Model lateralizacji uwarunkowany jest
neurobiologicznie. Lateralizacja nie jest cechą
wrodzoną. Człowiek przychodzi na świat jedynie z
uwarunkowanymi genetycznie i hormonalnie
predyspozycjami do wykształcenia się określonego
schematu lateralizacji.
Kształtowanie się lateralizacji to długi i skomplikowany
proces, w którym można wyróżnić następujące etapy:

w pierwszych sześciu miesiącach życia u
dziecka nie istnieje dominacja żadnej półkuli
mózgowej, więc ruchy dziecka są symetryczne,
pozbawione preferencji którejkolwiek strony ciała;
od szóstego do dwunastego miesiąca życia
dziecko zdobywa umiejętność chwytu
jednoręcznego, w związku z czym pojawiają się u
niego pierwsze oznaki dominacji stronnej;
pomiędzy pierwszym i drugim rokiem życia
dotychczasowy rozwój lateralizacji dziecka
słabnie, ponieważ uczy się ono chodzić, co
angażuje jednakowo obie półkule mózgowe;

od drugiego do siódmego roku życia, kiedy
dziecko ma już opanowaną czynność chodzenia,
kontynuowany jest proces rozwoju lateralizacji
w siódmym roku życia proces rozwoju
lateralizacji kończy się, czego efektem jest trwale
ustalona stronność ciała.

3.  Kto i kiedy może diagnozować lateralizację?

Wiarygodną diagnozę lateralizacji można
przeprowadzić najwcześniej w czwartym roku życia
dziecka. Wskazane jest jednak, by dokonywać jej
zawsze w okresie poprzedzającym podjęcie nauki w
szkole. Nie diagnozuje się lateralizacji u dzieci 
z wadami wzroku, słuchu, niepełnosprawnością
kończyn, gdyż z przyczyn fizjologicznych wynik
badania może być zafałszowany.
Wstępną diagnozę lateralizacji mogą przeprowadzić
sami rodzice oraz nauczyciele 
w przedszkolu. To oni jako pierwsi zauważają
dominujące u dziecka narządy ruchu 
i zmysłu. Profesjonalną diagnozę wykonuje się w
poradni psychologiczno – pedagogicznej. Może ją
również wykonać logopeda w przedszkolu. 

4.  Modele lateralizacji.

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie dziecka oraz
występowanie lub brak zaburzeń jego rozwoju
psychomotorycznego, rozróżnia się lateralizację
prawidłową oraz nieprawidłową.

a)  Lateralizacja prawidłowa to silnie ustalona,
jednorodna stronność ciała. W jej przypadku 
wszystkie narządy ruchu i zmysłów dominują po tej
samej stronie ciała. W zależności od tego, która to
strona, mówimy o lateralizacji prawostronnej lub
lewostronnej.

·  Lateralizacja jednorodna prawostronna oznacza
dominację prawego ucha, prawego oka, prawej ręki i
prawej nogi. Jest to w naszym kręgu kulturowym
najczęściej występujący i zarazem najbardziej
adekwatny model lateralizacji – ze względu na
obowiązujące zasady czytania i pisania: od strony
lewej ku prawej, z góry na dół.

                          KĄCIK LOGOPEDYCZNY
         Wpływ lateralizacji na funkcjonowanie dziecka
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·Lateralizacja jednorodna lewostronna oznacza
dominację lewego ucha, lewego oka, lewej ręki i lewej
nogi. Ten typ lateralizacji występuje w naszym kręgu
kulturowym z mniejszą częstotliwością. Najczęściej
nie towarzyszą mu żadne zaburzenia rozwojowe i nie
wymaga terapii. W przypadku osób zlateralizowanych
lewostronnie można jedynie mówić o
pewnych  technicznych problemach związanych z
obsługą urządzeń oraz utrudnieniach towarzyszących
czynności pisania (zasłanianie ręką pisanych
wyrazów, specyficzne ułożenie dłoni powodujące
wzmożenie tonusu mięśniowego, zwiększoną
męczliwość, przybieranie niewłaściwej pozycji ciała).
Lewostronność jest w większości przypadków
stanem fizjologicznym. Wcześnie i silnie ustalonej
lewostronności nie należy zwalczać, gdyż jest to
bardzo obciążające dla układu nerwowego i może
przynieść wiele szkód w postaci: wtórnych zaburzeń
emocjonalnych,  lęków, moczenia nocnego, jąkania,
obniżenia samooceny, nadpobudliwości
psychoruchowej. Zdarzają się jednak sytuacje, w
których lateralizacja lewostronna jest skutkiem
patologii w obrębie budowy i funkcjonowania mózgu.
Takiej lewostronności często towarzyszą różnego
rodzaju zaburzenia funkcji percepcyjnych i
motorycznych. W tych przypadkach wskazana jest
terapia pedagogiczna zmierzająca do usprawniania
zaburzonych funkcji.

b)  Lateralizacja nieprawidłowa może przejawiać się
na dwa sposoby: jako lateralizacja ustalona
niejednorodna (skrzyżowana) i nieustalona.

·   Lateralizacja ustalonej niejednorodnej
(skrzyżowanej, bilateralizacji) występuje w
przypadku dominacji narządów ruchu i zmysłów
znajdujących się po przeciwnych stronach ciała (np.
prawa ręka, lewe oko, prawa noga). Największym
problemem w aspekcie funkcjonowania
psychomotorycznego jest skrzyżowanie dominacji na
linii: oko–ręka, ponieważ wpływa to negatywnie na
kontrolę wzrokową pracy ręki oraz koordynację
wzrokowo–ruchową. Poza tym omawiany typ
lateralizacji może powodować trudności w nauce
czytania i pisania oraz zaburzenia orientacji w
schemacie własnego ciała i przestrzeni. W przypadku
lateralizacji skrzyżowanej, nie należy przestawiać
dziecka leworęcznego na prawą rękę, jeśli dominuje u
niego lewe oko.

·Lateralizacja nieustalona(słaba, obustronność) to
brak dominacji jednej strony ciała w zakresie
parzystych narządów ruchu i zmysłów bądź
naprzemienność ich przewagi czynnościowej. 
·  Ten model lateralizacji wiąże się z wieloma
problemami w funkcjonowaniu psychomotorycznym.
Obuoczność sprawia, że podczas czytania jedno oko
odczytuje początek, a drugie końcówkę wyrazu, z
pominięciem liter znajdujących się w środku. W efekcie
dziecko przekształca brzmienie odczytywanych słów i
nie rozumie, co czyta. Oburęczność powoduje
osłabienie sprawności grafomotorycznej, zaburzenia
koordynacji pracy rąk i ogólną niezgrabność ruchową.
Ponadto lateralizacja nieustalona generuje trudności w
zakresie orientacji w schemacie własnego ciała i
przestrzeni, odwzorowywania kształtów
geometrycznych, nauki czytania i pisania (mylenie
podobnych liter i cyfr, opuszczanie lub zamienianie
kolejności liter, sylab w wyrazie).

                           KĄCIK LOGOPEDYCZNY
      Wpływ lateralizacji na funkcjonowanie dziecka cd.

. .
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5. Czy dziecko z zaburzeniami lateralizacji wymaga terapii?

Sama w sobie nieprawidłowa lateralizacja nie wymaga
terapii. Powinno się jednak podjąć nad nią pracę, jeśli
powoduje dodatkowe zaburzenia: emocjonalne,
motoryczne, percepcji wzrokowej, orientacji w
schemacie własnego ciała i przestrzeni.

Terapia zaburzeń lateralizacji to ćwiczenia
korekcyjno–kompensacyjne obejmujące:

doskonalenie koordynacji wzrokowo–ruchowej;
utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała,
przestrzeni;
usprawnianie analizy, syntezy wzrokowej;
trening pamięci wzrokowej (symultanicznej,
sekwencyjnej);
usprawnianie motoryki ręki (precyzji ruchów);
doskonalenie technicznej strony czynności pisania
(prawidłowego chwytu narzędzia piszącego,
doboru odpowiedniej siły nacisku ręki w trakcie
pisania)
utrwalanie prawidłowych nawyków ruchowych
podczas pisania (nieodrywanie ręki od papieru,
zachowanie kierunku od strony lewej ku prawej, z
góry na dół, okrężnie: zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara).

Ćwiczenia te nie zmieniają schematu stronności
dziecka, ale usprawniają integrację pracy półkul
mózgowych, co niweluje negatywne skutki zaburzonej
lateralizacji. Ich skuteczność zależy od poziomu
funkcjonowania umysłowego dziecka, głębokości
zaburzeń oraz od tego, jak szybko zostały podjęte
oddziaływania korekcyjne, jaka jest ich częstotliwość i
intensywność.

opracowała:
Halina Jodłowska

bibliografia:
M. Bogdanowicz - Leworęczność u dzieci, Warszawa
1992
H. Spionek - Dziecko leworęczne, Warszawa 1964
H. Spionek - Psychologiczna analiza trudności i
niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1970

                           KĄCIK LOGOPEDYCZNY
      Wpływ lateralizacji na funkcjonowanie dziecka cd.

.
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                               PRZEPISY ZIMOWE
                    czyli razem dzieckiem w kuchni

CIASTECZKA OWSIANE

Będziesz potrzebować: : 
• 2 szkl. płatków owsianych, jęczmiennych, itp. 
• 0.5 szkl. miodu 
• 0,5 szkl. mąki (różnej) 
• 0,5 szkl. roztopionego masła 
• pół łyżeczki soli 
• 1 jajko • bakalie, np. suszone owoce, orzechy,
sezam, itp.
 
Wykonanie: 
Suche składniki dokładnie mieszamy, pamiętając o
tym aby przesiać mąkę. Dodajemy jajko, masło i dalej
mieszamy. Ciasto uformowane w okrągłe placuszki
kładziemy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
Całość pieczemy w piekarniku w temp. 180 C aż
będzie złote.

ZIMOWE PINGWINKI

Będziesz potrzebować: 
– kilku czarnych oliwek, 
– marchewki, 
– mini mozzarellę, 
– wykałaczek, 
– czerwoną paprykę lub skórka czerwonego jabłka. 

Wykonanie:
Obraną marchewkę kroimy na talarki, by potem
wycinać z nich małe trójkąty. Reszta będzie tworzyć
pingwinie łapki. Małe wycięte fragmenty po niewielkiej
obróbce, będą mogły tworzyć dzióbki. 
Część oliwek przecinamy wzdłuż tak, aby zmieściła
się między nimi kulka mozzarelli. W reszcie oliwek
wydrążamy dziurkę, w której zmieści się dziób. Tak
przygotowaną konstrukcję umieszczamy na
wykałaczce. 
Na wykałaczkę nadziewamy kolejno głowę (cała
oliwka), tułów (mozzarella) i nóżki (marchewka). Małgorzata

Małgorzata

Trzcińska

Trzcińska
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                               PRZEPISY ZIMOWE
                    czyli razem dzieckiem w kuchni

CZEKOLADOWE LIZAKI

Będziesz potrzebować: 
– czekoladę 
– 2 garnki różnej wielkości, takie aby można było
wstawić jeden w drugi 
– „wyciskarkę/ozdabiarkę” do tortów – żeby zrobić
różne kształty lizaków 
– patyczki od lizaków lub lodów 
– folię aluminiową wysmarowaną masłem 
– kolorowe posypki, wiórki kokosowe, mielone
orzechy 

Wykonanie: 
Do większego garnka wlej trochę wody i wstaw do
niego mniejszy garnek z czekoladą w środku, postaw
oba na ogniu i stop czekoladę. 
Przełóż czekoladę do „wyciskarki”. 
Wyciskaj na posmarowaną masłem folię aluminiową
tworząc najróżniejsze kształty – np. walentynkowe
serduszka. Włóż patyczki i obsyp posypkami. 
Poczekaj, aż zgęstnieje, smacznego! 

Małgorzata

SŁODKI DOMEK DLA MISIA

Składniki:
herbatniki Petit Beurre
ptasie mleczko
żelki misie
coś do sklejania, np. rozpuszczona biała czekolada lub
lukier
cukier puder
kolorowe draże do dekoracji

Wykonanie:
Do całego herbatnika przyklej za pomocą czekolady
lub lukru jedno ptasie mleczko, oraz żelka. Drugiego
herbatnika przełam i przyklej po skosie, jak daszek.
Można dodatkowo dla dekoracji przykleić draże na
daszek. Kiedy czekolada zastygnie, posyp wszystko
cukrem pudrem.

Katarzyna

Trzcińska

Bartosik
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                            ZABAWY Z DZIECKIEM
                          czas wolny w zimowe dni

1. Łowienie ryb
Potrzebne przedmioty: kartonowe pudełko np. po butach, kapsle od butelek, sznurek, patyk, magnes.
Usuń pokrywkę z kartonowego pudełka i ułóż w nim kilka kapsli od butelek pomalowanych na kolorowo. Weź
kawałek sznurka i na jego jednym końcu przywiąż kijek, a na drugim mały magnes. Jeśli kapsle są pomalowane,
mów dziecku, jakiego koloru rybę ma złowić. Gdy już wszystkie kapsle zostaną złapane, policzcie, ile ich jest –
zacznijcie zabawę od nowa.
Ta zabawa rozwija koordynację wzrokowo- ruchową.

2. Dmuchanie piłeczki pingpongowej
Dziec po dwóch stronach stołu starają się przedmuchać piłeczkę na przeciwną stronę (lub boczną jego krawędź
w przypadku młodszych dzieci). Uwaga! Piłka nie może spaść ze stołu, a nie można jej dotykać rękami. Jeśli
dziecko przedmucha piłkę na drugą stronę, zdobywa punkt. 

3. Zimowe pejzaże z waty lub pasty do zębów
Zachęć dziecko do wyklejania obrazka o tematyce zimowej, np. bałwanka czy pejzaż zimowy. Przyklejanie waty
sprawi dziecku na pewno wiele radości.
– Do obrazków z watą potrzebne będą: kartki z bloku (mogą być kolorowe!), wata, papier kolorowy, nożyczki,
klej.
– Do obrazków z pastą potrzebne będą: kolorowe kartony, pasta do zębów i brokat sypany. Pastę nakładamy
palcami i od razu sypiemy brokatem. Rysunek można także ozdobić wyciętymi, za pomocą dziurkaczy
ozdobnych, kolorowymi gwiazdkami albo filcowymi czy materiałowymi choinkami.

4. Masa śniegowa
Różnego rodzaju masy plastyczne są z pewnością jedną z ulubionych form zabawy wielu dzieci. Poza
najbardziej popularną masą solną w internecie znaleźć można przepisy na domową ciastolinę, piasek
kinestetyczny i wiele innych. Ciekawą alternatywą śniegu jest masa wykonana z mąki i mydła. Do wykonania jej
należy przygotować szklankę mydła w płynie oraz 0,5 kg mąki ziemniaczanej. Następnie składniki dokładnie
wymieszać i zagnieść. Część można zabarwić na inny kolor. Konsystencja przypomina śnieg i pozwala na
tworzenie różnego rodzaju kształtów. Podczas lepienia można użyć foremek,, np. do ciasteczek lub piasku. Taka
zabawa wspiera rozwój motoryki małej oraz kreatywność dziecka. Dodatkowo dostarcza wrażeń sensorycznych
i pobudza zmysł dotyku.

5.Zamek królowej lodu
Dzieci zwykle chętnie bawią się w budowanie zamków, domów i różnych kryjówek. Dlatego wykonanie zamku
królowej lodu z pewnością będzie ciekawą wersją tej zabawy. Do przygotowania go wystarczy białe
prześcieradło lub koc. Wystarczy zaczepić je o krzesła lub inne meble. Dodatkowo można urozmaicać zabawę,
tworząc rodzinę królowej przy pomocy lalek lub maskotek. Następnie urządzić w zamku lodowe przyjęcie,
podwieczorek, urodziny. Zabawę można modyfikować na wiele sposobów. Dzięki temu może być zajęciem na
cały dzień. Taka forma spędzania czasu doskonale rozwija wyobraźnię i kreatywność 
6. Bitwa na śnieżki
Inną ciekawą zabawą jest stworzenie papierowych kul śniegowych i zorganizowanie bitwy na śnieżki. Można
wykonać je z kartek papieru lub gazet. Wystarczy zgnieść je tak, aby powstała kula. Zabawę można urozmaicać
na wiele sposobów, tak jak tylko pozwala na to wyobraźnia. Jest to także dobry sposób na naukę nowych
umiejętności np. Można poprosić dziecko o przeliczenie swojej amunicji, poćwiczyć rzucanie do celu czy zagrać
w dwa ognie, wykorzystują właśnie papierowe kule.

opracowała
Agnieszka Szumlańska



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 6 01/2019 | Strona 12 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBajkowa

„Sam i Watson przeganiają gniew” Dulier Ghislaine

Gniew to reakcja emocjonalna, z której konsekwencjami zapewne
stykacie się często u swych pociech. Już u najmłodszych dzieci można
zauważyć trudności z radzeniem sobie w tej sferze. A czy można go
zobaczyć? – można. A czy można go kontrolować? – można. 
Wystarczy sięgnąć po książkę „Sam i Watson przeganiają gniew”  z
Wydawnictwa Adamada i przekonać się o tym jak funkcjonuje gniew i jak
się z nim zmierzyć. Już pierwsze strony wywołują dużą dozę ciekawości.
Co to są te czerwone kule? – spytał mój synek. Hmmm, to gniew który
kłębi się wokół Ciebie gdy jesteś rozzłoszczony. A jak się o tym
dowiedzieliśmy? Od kota! Naprawdę!

„Bajka o tym, jak błędny rycerz nie uratował królewny, a smok
przeszedł na wegetarianizm” Łukasz Olszacki

Zamiast wstępu rozpoczynającego lekturę, mamy ... ostrzeżenie od autora
w postaci słów: „opisana w niej historia to nie przelewki!” Oj,
zdecydowanie! To co wyróżnia tę pozycję od innych to wciąganie
czytelnika w proces pisania książki i już sam ten fakt jest bardzo dla dzieci
interesujący i pobudzający wyobraźnię. To jedna z książek, które warto
mieć w swojej biblioteczce. Ta interaktywna opowieść, łamiąca wszelkie
baśniowe stereotypy przypadnie do gustu młodszym, jak i dorosłym
czytelnikom. Przewrotna, nietuzinkowa, jedyna w swym rodzaju
zaskakuje na każdej stronie i nigdy nie domyślicie się co będzie kryło się
na następnej stronie.

"Wilk, który się zgubił" Rachel Bright

Mały wilczek czuje się wielkim wilkiem. Chce wyć donośnie, być zły i
zupełnie samodzielny. Jednak gubi się w śniegu, odłącza od stada i
zostaje sam. Chłód i głód doskwierają, a nawet lodowata woda…  Czy
warto schować czasem dumę do kieszeni i skorzystać z pomocy?
Oczywiście! Przekonajcie się kto stanie na drodze malucha i zobaczcie
jak małe, drobne czyny mogą dawać wspaniałe efekty. „Dom jest tam,
gdzie wszyscy chcą być razem”.

Wartościowa lektura nie tylko dla najmłodszych „uparciuchów” ale również
dla wielu dorosłych, którzy często nie dają sobie pomóc.

.

.

                              POLECANE KSIĄŻKI

                czyli co warto przeczytać z dzieckiem

.

.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 6 01/2019 | Strona 13 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bajkowa

"Mary Poppins powraca" - film fabularny
19 grudnia 2018 (Polska) 19 grudnia 2018 (świat).

Mary Poppins pomaga nowemu pokoleniu rodziny
Banksów odnaleźć radość i zachwyt życiem, które
zatracili w szarej codzienności. Niezawodna niania i jej
magiczne zdolności jak zwykle przemienią każde
zadanie w niezapomnianą, fantastyczną przygodę!

"Lego Przygoda 2" - film animowany
8 lutego 2019 (Polska) 6 lutego 2019 (świat)

Kolejna część przygód Emmeta i jego paczki. Film dla
wszystkich fanów poprzedniej części i klocków Lego.

"Jak wytresować smoka 3" - film animowany
15 lutego 2019 (Polska) 3 stycznia 2019 (świat)

Finałowa część trylogii filmowej. Ponadto ze zwiastuna
wynika, że Czkawka i Astrid odkryją Ukryty Świat,
stanowiący znajdującą się pod oceanem kryjówkę
smoków.

Festiwal Teatrów Dla Dzieci

Patronat CzasDzieci.pl
Data wydarzenia: 
od poniedziałku 14 stycznia 2019 do piątku
25 stycznia 2019

Festiwal Teatrów dla Dzieci jest unikatowym
wydarzeniem organizowanym od ponad 20 lat przez
Nowohuckie Centrum Kultury. Festiwal – odbywający
się rok rocznie podczas ferii zimowych – służy nie
tylko popularyzacji sztuki teatralnej wśród dzieci i
młodzieży, ale także kształceniu kultury teatralnej i
wyrabianiu nawyków obcowania z kulturą. Najbliższa
edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 14 – 25
stycznia 2019 r. Przez 10 dni festiwalowych, na scenie
Nowohuckiego Centrum Kultury, będzie można
zobaczyć 10 różnych spektakli  adresowanych  do  
młodych  widzów.  Zaplanowano  także  szereg 
wydarzeń towarzyszących, wzbogacających program
festiwalowy i angażujących młodych widzów.

                         CO W KRAKOWIE PISZCZY?
                                atrakcje w Krakowie

.

.

.
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                         CO W KRAKOWIE PISZCZY?
                                atrakcje w Krakowie

Wokół Szopki - spacerem po Krakowie

WSTĘP WOLNY
Data wydarzenia: 
niedziela 6 stycznia 2019
godz. 14:00

Już po raz czwarty krakowianie i turyści będą mieli
okazję odbycia wyjątkowego spaceru po Krakowie
śladem szopki krakowskiej. Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa wspólnie z Krakowskim Biurem
Festiwalowym umieściło w miejskiej przestrzeni ponad
czterdzieści najpiękniejszych szopek.

Jak co roku szopki będzie można oglądać na
krakowskich placach i w parkach, w witrynach
sklepów, hoteli i restauracji, w galeriach handlowych.
Natomiast szopki zgłoszone do 76. Konkursu Szopek
Krakowskich zostaną zgodnie z tradycją pokazane
szerokiej publiczności na pokonkursowej wystawie,
która będzie prezentowana w Celestacie (oddziale
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa), ul. Lubicz
16, od 10 grudnia 2018 r. do 24 lutego 2019 r.

Poranki. A skąd się bierze bilet, po co mi on i
dlaczego muszę ubrać tą białą koszulę?

Dzieci 6 - 9 lat

Data
wydarzenia: 
niedziela 3 lutego 2019, godz. 11.00

„Poranki” to cykl spotkań edukacyjnych dla dzieci w
wieku 6-9 lat, który od kilku już lat odkrywa przed nimi
kulisy niezwykłego świata opery. Głównym celem
tegorocznej edycji jest rozwój umiejętności
muzycznych uczestników, takich jak śpiew i gra na
instrumentach.
„Poranki” to również świetna okazja do uczestniczenia
w warsztatach związanych z tematyką danego
spotkania m.in. plastycznych, muzycznych czy
ruchowych.

wszystkie atrakcje wybrała: Katarzyna Głuch

.

.
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                           DZIECI WIEDZĄ LEPIEJ

"Królowa Śniegu. Po drugiej stronie lustra"

gatunek: animacja
premiera: 21 grudnia 2018 (Polska) 21 grudnia 2018 (świat)

Film jest wesoło-smutny. Magicy musieli iść do Krainy Luster z której się
nie wraca. Ale wszystko dobrze się skończyło. Była tam Królowa Śniegu.
Polecam wszystkim, którzy lubią szalone rzeczy w filmach.

                                                              Marysia W. lat 6 grupa "Puchatki"

.

                                                 MIŁOŚĆ

Z racji na minione święta Bożego Narodzenia, które spędziliśmy w
rodzinnej atmosferze pełnej miłości, a także na zbliżające się małymi
kroczkami Walentynki, dzieci wypowiedziały się na temat miłości.

Miłość to jest to, że się kogoś kocha i daje buziaczki.
                                                           Leoś M. lat 4, grupa "Krasnoludki"

"Miłość to buziaki i prezenty"
                                                          Zuzia W. lat 4, grupa "Krasnoludki"

"Miłość to zakochać się, rodzice się kochają"
                                                        Piotruś K. lat 3, grupa "Krasnoludki"

"Zakochany to ten kto bardzo, bardzo kocha. Ten kto jest już starszy
może sobie wybrać męża lub żonę i wtedy się idzie na ślub i wtedy oni się
bardzo kochają na zawsze"
                                                              Marysia W. lat 5, grupa "Smoki"

"Walentynki to czas radosny, bo wtedy rozdaje się różne serduszka
osobom z rodziny"
                                                            Monika K. lat 6. grupa "Puchatki"

"Miłość jest tym jak się bierze ślub i jak się kocha i lubi wtedy siebie i się
kochają"
                                                           Hania Sz.. lat 6. grupa "Puchatki"

.

.
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                             ZAGADKI DLA DZIECI

1. Jest sroga pani na świecie, znasz ją dobrze miłe dziecię. Ma trzech synów: Pierwszy – ostry, w uszy
szczypie. Drugi  – miękki, w białe płatki, chociaż dobry w oczy sypie. Trzeci –twardy, jak szkło gładki. Nazwij
synów, nazwij matkę. I już całą masz zagadkę.

2. Wszystkie pojazdy na świecie muszą mieć koła, jak wiecie.  A te, nie mają ich wcale! I zimą jeździ się na nich
wspaniale.

3. Jak to miejsce się nazywa, gdzie co roku, gdy jest zima, dzieci łyżwy ubierają i po lodzie się ślizgają?

4. W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam - ćwierkaniem? 

5. Często w nim bywają jeszcze mrozy trzaskające. Za to jest w calutkim roku, najkrótszym miesiącem.

6. Elegancki, śnieżny pan miotłę w ręku trzyma, ale zniknie nam z ogródka, gdy odejdzie zima.6. Jakie to
deseczki, co razem z kijkami, pozwalają śmigać pomiędzy zaspami?

7. Gdy nie masz jej zimą na głowie, prędko opuści ciebie zdrowie. Potrzebna bardzo- z jej pomocą, ochronisz się
przed zimy mocą.
opracowała:
Malwina Gucik
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