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Co nowego w alternatywnych przedszkolach
Nasze stowarzyszenie jest strategicznym partnerem w dwóch projektach będących odpowiedzią na konkurs
MEN „Alternatywne formy edukacji
przedszkolnej”. Są to „Wieś przyjazna
dzieciom” oraz „Pomocna dłoń”. Poniżej
prezentujemy Państwu sprawozdanie z
realizacji jednego z nich skierowanego
na teren wej. śląskiego i łódzkiego.

s. 4
Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z
dnia 10 stycznia 2008 r. w
sprawie rodzajów innych
form wychowania przedszkolnego,
warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
1. Wychowanie przedszkolne może
być prowadzone w następujących,
innych niż przedszkola i oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych, formach:
1) zespołach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „zespołami”, w których zajęcia są
prowadzone w niektóre dni tygodnia;
2) punktach przedszkolnych, zwanych
dalej „punktami”, w których zajęcia
są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzący.
2. Zajęcia wychowania przedszkolnego w zespołach i punktach mogą
być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci.

s. 6
Statut
Alternatywnego
Ośrodka Edukacji Przedszkolnej
Statut jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację
pracy Ośrodka alternatywnej edukacji
przedszkolnej zwanego dalej „Ośrodkiem”.

s. 10
Organizacja zajęć w Małym Przedszkolu
Organizacja dnia pracy w przedszkolu przybiera różne postaci. Nie za-
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wsze musi mieć ten sam schemat.
Inaczej będzie wyglądał dzień, kiedy
wybierzemy się na całodniową wycieczkę, inaczej, kiedy organizujemy jakąś uroczystość czy gościmy
u siebie objazdowy teatr. Tym niemniej
określenie stałego rytuału pobytu dzieci
w przedszkolu ma duże znaczenie. Porządkuje czas. Uczy stałego rytmu. W
zorganizowanej przestrzeni edukacyjnej
dzieci czują się bezpieczniej.

SPIS TREŚCI
REFLEKTOR
Co nowego w alternatywnych
przedszkolach
Rozporządzenie Ministra Edukacji
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w sprawie rodzajów innych form
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s. 12
Skąd się wzięły nazwy
dni tygodnia?
Poniedziałek to dzień następujący po
niedzieli, czyli poniedziałek.
Wtorek to drugi dzień, dawniej mówiono, że wtóry dzień, czyli drugi.
Środa to trzeci dzień tygodnia, w środku
tygodnia, dlatego mówimy — środa.
Czwarty dzień w tygodniu nazywamy
czwartkiem, a piąty — piątkiem.
Sobota to dzień odpoczynku, dawniej to
święto nazywano Szabatem.
Niedziela, dawniej mówiono „ nie dzielaj”, czyli „ nie pracuj”. Dlatego w niedzielę odpoczywamy.
s. 15

Zabawa jako stan istnienia. Poznawcze, emocjonalne i terapeutyczne
funkcje zabawy
Odnosząc się do zabawy jako stanu
istnienia, a więc jej ﬁlozoﬁcznych
wymiarów, sięgnijmy do trzech ważnych jej cech, szczególnie akcentowanych przez autorkę, do których należą:
autentyczność, potęga i wyobraźnia.
s. 21

Szczęście siedzi pod gruszą i marzy o szczęściu
dla dzieci i dorosłych
A Szczęście z radości przesiadło się
pod wiśnię, a potem zaczęło spacerować po lśniącym w słońcu ogrodzie
i rozmyślać. Z tego rozmyślania, z wielkiej chęci ludziom pomagania zrodziła
się nowa opowieść o czterech rodzajach szczęścia.
s. 25
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Niniejszy numer jest trzecim z kolei, na który udało nam się pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. W znacznej mierze ich tematyka była związana z edukacją przedszkolną. Na ostatnich
kilku zjazdach SNEP-u podkreślaliśmy wagę wczesnej edukacji oraz
to, że nasze Stowarzyszenie chce stworzyć sojusz pomiędzy kształceniem wczesnoszkolnym i przedszkolem. Ufamy, że dzięki funduszom
europejskim to zbliżenie nastąpiło.
W chwili obecnej zależy nam, aby działania, które podejmujemy od
roku 1999 – czyli daty powstania SNEP nasiliły się. Wszystko zależy od
zaangażowania Kół Regionalnych oraz postawy każdego, kto zadeklarował przynależność do naszej organizacji.
W środowiskach oświatowych jesteśmy postrzegani jako bardzo
ważna instytucja, której na sercu leży dobro Małego Dziecka.
Wspólnie możemy wiele.
Zwracamy się przede wszystkim do szefów Kół Regionalnych o zintensyﬁkowanie współpracy.
Załóżcie swoje strony www.
Informujcie co robicie.
Przesyłajcie zdjęcia, artykuły, sprawozdania.
Niech będzie o nas głośno w Polsce.
Bo przecież „Jakie są początki, takie jest wszystko”.

Prezes SNEP
oraz Redaktor Naczelny
Nauczyciela z Klasą
Maria Lorek

Prawa dziecka
Choć niewiele latek mamy
I wciąż jeszcze dorastamy,
Mamy prawa, jak dorośli,
Którzy dawno już dorośli!
Obowiązków jest tak wiele,
I w wakacje i w niedziele...
A przed nami tyle nauki,
Trudnej zwłaszcza w poniedziałki...

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo
ich redagowania i skracania. Za treść
ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Numer współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżet
państwa.

To sprzątanie, to zadania,
Dużo do zapamiętania...
Ale mamy swoje prawa!
Przecież to jest jasna sprawa!
Radosław Ragan
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Co nowego w alternatywnych przedszkolach
STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI
POCZĄTKOWEJ
Nasze stowarzyszenie jest strategicznym partnerem w
dwóch projektach będących odpowiedzią na konkurs MEN
„Alternatywne formy edukacji przedszkolnej”. Są to „Wieś
przyjazna dzieciom” oraz „Pomocna dłoń”. Poniżej prezentujemy Państwu sprawozdanie z realizacji jednego z nich skierowanego na teren woj. śląskiego i łódzkiego.
W pierwszym etapie — zgodnie z założeniami projektu, SNEP zajął się akcją informacyjną dotyczącą możliwości
utworzenia Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej
na wsi. Już we wrześniu 2006 r. informowacje o projekcie pojawiły się w biuletynie SNEP — „Nauczyciel z klasą”. W grudniu odbyły się dwa spotkania Zarządu, w tym jedno wspólnie
z przedstawicielami Fundacji. Opracowano system przekazywania informacji do kół SNEP-u i poprzez koła do wiosek,
w których nie działają przedszkola. Równolegle rozpoczęła
się promocja projektu na stronach internetowych SNEP-u.
W styczniu rozpoczęto pracę nad przygotowaniami do konferencji inaugurującej. Ustalony został termin, przeprowadzono
rozmowy z wykładowcami dotyczące merytorycznej strony
wykładu i zajęć warsztatowych. W lutym opracowano program, zaproszenia, materiały szkoleniowe. Podjęto współpracę
z wydawcami kierującymi swoją ofertę do najmłodszych. Patronat medialny nad konferencją objęło czasopismo „Bliżej
przedszkola”. Konferencja odbyła się 17 marca 2007 roku.
Uczestniczyło w niej 202 uczestników i 18 gości. Od kwietnia trwały prace koncepcyjne nad czasopismem „Nauczyciel
z klasą”. Powstała makieta pisma. Zamówione zostały artykuły. Podjęto współpracę z ilustratorem. Rozpoczęto skład
pierwszego numeru. W czerwcu odbyło się kolejne spotkanie Zarządu podsumowujące pierwsze pół roku trwania
projektu.
We wrześniu ukazał się biuletyn „Nauczyciel z klasą”
relacjonujący przebieg projektu. W listopadzie ukazał się
kolejny numer. Zdecydowana większość z 1000 egzemplarzy nakładów została rozdystrybuowana wśród członków i sympatyków SNEP-u oraz nauczycieli zatrudnionych
w Ośrodkach. W miesiącu listopadzie i grudniu odbyły się
również spotkania zarządu poświęcone przygotowaniom do
konferencji podsumowującej projekt, która planowana jest na
8 marca 2008 r. w Łodzi.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
Szkolenia dla nauczycieli zatrudnianych przy realizacji projektu odbywają się w 2-ch grupach: śląskiej i łódzkiej.
Szkolenie Metodyczne — 60 godzin
W programie tego szkolenia znajdowały się następujące
grupy tematyczne:
— Psychologiczne i pedagogiczne aspekty edukacji małego
dziecka
— Metody pracy w grupie różnowiekowej
— Edukacja polisensoryczna jako determinant wszechstronnego rozwoju
— Edukacja przez ruch i muzykę
4
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Plastyka w przedszkolu
Integracja grupy
Edukacja przez przyrodę
Zdrowie i bezpieczeństwo
Program dydaktyczno-wychowawczy pracy w grupie różnowiekowej

Kurs Kwaliﬁkacyjny — 210 godzin
W drugim półroczu 2007 roku rozpoczęły się 2 kursy kwaliﬁkacyjne „Zarządzanie w oświacie” trwające po 210 godzin.
Prowadzenie kursu kwaliﬁkacyjnego dla oświatowej kadry
kierowniczej wymaga każdorazowo zgody właściwego Kuratora Oświaty.
Po przedstawieniu wymaganych wniosków uzyskano zgody na prowadzenie kursów kwaliﬁkacyjnych:
— grupa łódzka — zgoda wydana dnia 18. 07. 2007 r.,
nr rej. 395—15/07;
— grupa śląska — zgoda wydana dnia 30. 07. 2007 r.,
nr rej. 396—16/07.
Nad obydwoma kursami kwaliﬁkacyjnymi nadzór sprawuje
Śląskie Kuratorium Oświaty.
Kursy są prowadzone na podstawie szczegółowego planu i programu odpowiadającego wymogom określonym
w ramowym programie kursu kwaliﬁkacyjnego „Zarządzanie
w oświacie” Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1999 r.

FUNKCJONOWANIE OŚRODKÓW
Otwieranie Ośrodków
Pierwsze Ośrodki, które zaczęły funkcjonować od marca
w ramach Projektu znajdowały się na terenie gminy Brójce
w woj. łódzkim:
• Bukowcu (16 dzieci);
• Kurowicach (16 dzieci);
• Woli Rakowej(16 dzieci).
Pozostałe ośrodki rozpoczęły działanie od 1. 04. 2007 r.
w następujących miejscowościach:
Województwo łódzkie
• Białynin (16 dzieci)
• Janisławice (11 dzieci)
• Wysokiennice I (16 dzieci)
• Wysokiennice II (16 dzieci
• Kaszewy Dworne (13 dzieci)
• Ktery A (13 dzieci)
• Micin (12 dzieci)
• Lgota Wielka I (10 dzieci)
• Lgota Wielka II (10 dzieci)
• Parzęczew I (15 dzieci)
• Parzęczew II (8 dzieci)
W województwie śląskim:
• Pińczyce I (16 dzieci)
• Pińczyce II (13 dzieci)
• Winowno (16 dzieci)
• Bliżyce (14 dzieci)

Dąbrowno (10 dzieci)
Ludwinów I (9 dzieci)
Ludwinów II (11 dzieci)
Ludwinów III (11 dzieci)
Mzurów (10 dzieci)
Niegowa I (6 dzieci)
Niegowa II (6 dzieci)
Sokolniki (10 dzieci)
Biskupice (12 dzieci)
Kusięta (14 dzieci)
Zrębice (12 dzieci)
Jaworznik (13 dzieci)
Kotowice (8 dzieci)
Zawada (11 dzieci)
Łutowiec (5 dzieci)
Moczydło (7 dzieci)
Postaszowice (9 dzieci)
Tomiszowice (8 dzieci)

Przy realizacji projektu w opisywanym okresie sprawozdawczym było zatrudnionych 11 logopedów i 5 psychologów.
Podczas wizyt logopedy został zdiagnozowany rozwój
mowy i słuchu dzieci, regularnie przeprowadzane są zajęcia
logopedyczne z dziećmi pomagające im w usprawnieniu artykulacji, motoryki narządów mowy, poprawy operatywności
słuchowej.

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO OŚRODKÓW
W województwach śląskim i łódzkim nadal funkcjonuje 36
Ośrodków. Liczba dzieci uczęszczających do nich na terenie
ww. województw w 2007 roku kształtowała się w następujący
sposób:

miesiąc

Liczba
Liczba
dzieci – woj. dzieci – woj. W sumie
łódzkie
śląskie

Marzec 2007

97

0

97

Kwiecień 2007

182

206

388

Maj 2007

184

218

402

Czerwiec 2007

184

228

412
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Na terenie obu województw Ośrodki były wizytowane
przez psychologów. Ich zadania polegały na:
1. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości i zaburzeń rozwojowych dzieci przedszkolnych;
2. wspieraniu środowiska wychowawczego dziecka, udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
3. rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli (porady, konsultacje, prowadzenie lub zachęcanie do korzystania z warsztatów umiejętności wychowawczych);
4. wspieraniu rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli
w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
(np. prowadzenie zajęć stymulujących rozwój umysłowy,
instruktaże dla rodziców i nauczycieli);
5. działalności proﬁlaktycznej (szeroko pojęta proﬁlaktyka
dotyczy zapobiegania zarówno niepowodzeniom wychowawczym, jak i problemom emocjonalnym i wychowawczym).
Oprócz spotkań z dziećmi zostały również zorganizowane spotkania z rodzicami, podczas których, najczęściej
zgłaszanymi problemami były: kłopoty z jedzeniem, snem,
niepożądanymi zachowaniami dziecka. W miarę potrzeb
odbywały się spotkania indywidualne z rodzicami, zmotywowanymi do podjęcia rozwiązania problemów wychowawczych.

WYPOSAŻENIE

Lipiec 2007

184

247

431

Sierpień 2007

184

253

437

Wrzesień 2007

191

224

415

Październik 2007

194

224

418

Listopad 2007

195

220

415

Grudzień 2007

194

221

415

Zostały zebrane oferty dotyczące wyposażenia, przeprowadzono ich analizę. Dokonano wyboru dostawcy — była to
ﬁrma Nowa Szkoła. 19. 04. 2007 r. podpisano umowę na dostawę pomocy dydaktycznych i mebli do ośrodków. Do końca czerwca 2007 wyposażenie zostało w całości zakupione
i przekazane do 33 Ośrodków. 3 Ośrodki są wyposażone
częściowo. W drugim półroczu uzupełniono brakujące wyposażenie.
W lipcu i październiku 2007 r. zostały zakupione i przekazane książki do biblioteczek. W lipcu 2007 r. zostały zakupione notebooki. Ubezpieczono również sprzęt i komputery.
W sierpniu 2007 r. do Ośrodków zakupiono i wydano dywany.
We wrześniu i październiku 2007 r. zakupiono odtwarzacze
CD.

DOŻYWIANIE DZIECI
SPECJALIŚCI
We wszystkich Ośrodkach na terenie województw śląskiego i łódzkiego dzieci zostały objęte opieką logopedyczną
i psychologiczną.

We wszystkich 36 placówkach prowadzone było dożywianie dzieci. W obecnym okresie sprawozdawczym pieniądze na
zakup artykułów były przekazywane nauczycielkom. Nauczycielki kupowały różnorodne produkty (owoce, słodycze, serki,
jogurty, soki, słodkie bułki).
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INNE
Dzieci z Ośrodków uczestniczyły również w wycieczkach
zorganizowanych w ramach projektu. W każdym z ośrodków
nauczyciel wspólnie z rodzicami decydował, co będzie celem
wycieczki. Najczęściej były to wyjazdy do kina, teatru, parku rozrywki w Chorzowie lub innych atrakcyjnych dla dzieci
miejsc.

PUBLIKACJE
W 2007 roku zostały napisane, zilustrowane i opracowane
edytorsko następujące publikacje:
1. Mały Elementariusz — program pracy z grupą różnowiekową w przedszkolu — 120 str.
2. Małe Przedszkole — podręcznik — 96 str.
3. Małe Przedszkole — ćwiczenia, część 1. — 96 str.
4. Małe Przedszkole — ćwiczenia, część 2. — 96 str.
5. Czytamy sami — karty do czytania — 96 str.
Powyższe publikacje zostały przekazane recenzentom
i obecnie będą kierowane do druku.
Program pracy został dodatkowo skierowany do recenzji
ministerialnej.
Obecnie w składzie znajduje się kolejna publikacja — Przewodnik Metodyczny.

Ponadto w nakładzie po 1000 egzemplarzy wydane zostały dwa numery Nauczyciela z Klasą — IX 2007 i XI 2007, każdy
liczący po 36 str.
Pierwsza informacja dotycząca realizacji projektu ukazała
się na stronach internetowych Fundacji w dniu 29. 01. 2007 r.
Jednocześnie rozpoczęto rekrutację gmin do projektu. 22 lutego została zamieszczona informacja o Projekcie na portalu
www.ngo.pl.
Na stronie www.ngo.pl 3 marca 2007 r. SNEP zamieścił zaproszenie na Konferencję „Małe dziecko — złoty okres
rozwoju człowieka”. Patronat medialny nad nią objęło czasopismo „Bliżej przedszkola”. Oprócz Akcji promocyjnej opisanej w części II sprawozdania — Przebieg realizacji projektu,
punkcie 4, zgodnie z wymogami. Budynek, w którym znajduje się biuro projektu jest opatrzony tablicą ze stosownymi
oznaczeniami wymaganymi przy realizacji projektów EFS.
Loga umieszczane były również na materiałach szkoleniowych, dokumentach projektu oraz stronie internetowej,
w salach szkoleniowych. Dodatkowo uczestnicy spotkań,
szkoleń byli informowani o współﬁnansowaniu ustnie przez
organizatorów. Zakupiony sprzęt i wyposażenie do Ośrodków jak również do biura został oznakowany naklejkami
z Logo EFS i UE oraz odpowiednim tekstem. W każdym
z Ośrodków znajduje się informacja dotycząca współﬁnansowania projektu z EFS.

(Dz.U. nr 7 z 2008 r., poz. 38)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1)
z dnia 10 stycznia 2008 r.
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Wychowanie przedszkolne może być prowadzone
w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach:
1) zespołach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej
„zespołami”, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia;
2) punktach przedszkolnych, zwanych dalej „punktami”,
w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Zajęcia wychowania przedszkolnego w zespołach
i punktach mogą być prowadzone w grupach liczących od
3 do 25 dzieci.
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§ 2.
Organ prowadzący zespół lub punkt ustala jego organizację
określając w szczególności:
1) nazwę zespołu lub punktu i miejsce jego prowadzenia;
2) cele i zadania zespołu lub punktu oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego
rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
a w przypadku dzieci niepełnosprawnych — ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
3) dzienny wymiar godzin zajęć w zespole lub punkcie,
w tym wymiar godzin zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy, a w przypadku
zespołu również dni tygodnia, w których są prowadzone zajęcia;

§ 3.

1. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania
przedszkolnego prowadzonych w zespole lub punkcie,
w czasie których jest realizowana podstawa programowa
wychowania przedszkolnego lub wybrane części tej podstawy, wynosi 3 godziny.
2. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć, o których
mowa w ust. 1, wynosi 12 godzin.
§ 4.

Zajęcia w ramach zespołu lub punktu mogą być prowadzone
w lokalu zapewniającym:
1) bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci;

2) wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy.
§ 5.

Reflektor

4) warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w zespole lub
punkcie;
5) prawa i obowiązki wychowanków zespołu lub punktu,
w tym:
a) warunki pobytu dzieci w zespole lub punkcie zapewniające im bezpieczeństwo,
b) przypadki, w których organ prowadzący może skreślić
dziecko z listy wychowanków zespołu lub punktu;
6) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć;
7) warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania
z nich przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
8) warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
9) terminy przerw w pracy zespołu lub punktu;
10) zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w zespole lub punkcie, związanych z:
a) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami)
w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do
znajomości treści zawartych w programie wychowania
przedszkolnego realizowanym w zespole lub punkcie
oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego
zachowania i rozwoju,
b) zachowaniem właściwej jakości pracy wychowawczodydaktycznej,
c) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych
dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,
d) współpracą ze specjalistami świadczącymi dzieciom
pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

W zajęciach prowadzonych w ramach zespołu lub punktu
mogą uczestniczyć rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni przez
rodziców.
§ 6.

Nauczyciel prowadzący zajęcia w zespole lub punkcie realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis
sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej
podstawy.
§ 7.

Nauczyciel prowadzący zajęcia w zespole lub punkcie współpracuje z rodzinami dzieci uczęszczających na zajęcia,
w szczególności poprzez:
1) korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów)
lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad
dziećmi w czasie prowadzenia zajęć;
2) prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom
w zakresie pracy z dziećmi.
§ 8.

1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej
z dziećmi w zespole lub punkcie w danym roku szkolnym
jest dokumentowany w formie dziennika zajęć zespołu lub
punktu.
2. W dzienniku zajęć zespołu lub punktu wpisuje się nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych
opiekunów) i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć
odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć zespołu lub punktu przeprowadzenie zajęć dydaktycznowychowawczych w danym dniu.
§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia
ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz.
1591).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz.1292.
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Statut Alternatywnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej
ROZDZIAŁ I

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ORGANY OŚRODKA

§1
1. Statut jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy Ośrodka alternatywnej edukacji
przedszkolnej zwanego dalej „Ośrodkiem”.
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w……………….................……
3. Organem Prowadzącym jest....................................................
4. Nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem sprawuje Dyrektor.
§2
1. Ośrodek działa na podstawie:
a) ustawy o Systemie Oświaty oraz Rozporządzenia z dnia
10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
b) porozumienia z ..................................................................
c) niniejszego statutu.
§3
1. Ośrodek może być wspierany ﬁnansowo lub rzeczowo
przez Gminę i innych donatorów.
§4
1. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone ze środków ﬁnansowych spoza projektu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§5
1. Głównym celem Ośrodka jest zapewnienie dzieciom
możliwości wszechstronnego rozwoju psychoﬁzycznego
w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla dzieci 3-5 letnich również niepełnosprawnych, jeżeli pomieszczenie jest dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej i dodatkowo zapewniona zostanie opieka osoby dorosłej.
3. Ośrodek realizuje swoje cele i zadania we współpracy
z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
4. Działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza oraz
działalność Organów Ośrodka prowadzona jest zgodnie
z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.
5. Realizacja celów Ośrodka może być wspierana, na
warunkach uzgodnionych z Organem Prowadzącym,
przez osoby prawne i ﬁzyczne oraz instytucje i organizacje.
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§6
1. Organami Ośrodka są :
a) Dyrektor,
b) Nauczyciele
c) Rada Rodziców.
§7
Dyrektor:
1. Jest przełożonym nauczycieli.
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem.
3. Podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreśleniu dziecka
z Ośrodka.
4. Koordynuje współdziałania Ośrodków z innymi instytucjami.
5. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gromadzenie
i przechowywanie dokumentacji Ośrodka.
6. Reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
7. Szczegółowe zadania dyrektora określa „Zakres obowiązków dyrektora”.
§8
Nauczyciele:
1. Kierują bieżącą działalnością placówki.
2. Sprawują opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do Ośrodka oraz stwarzają warunków ich rozwoju.
3. Zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
w Ośrodku, a także bezpieczne i higieniczne warunki
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek
poza obiektem jemu przypisanym.
4. Oceniają jakość pracy.
5. Przygotowują arkusze organizacji Ośrodka i ramowe rozkłady dnia i przedstawiają go do zatwierdzenia Dyrektorowi.
6. Współpracują z rodzicami, Organem Prowadzącym oraz
instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi.
7. Wykonują inne zadania wynikające z przepisów ogólnych.
8. Prawidłowo prowadzą, gromadzą i przechowują dokumentacje Ośrodka.
9. Współdziałają z rodzicami a w szczególności:
a) zapewniają bieżący przepływ informacji,
b) organizują spotkania
c) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizują
spotkania negocjacyjne.
10. Szczegółowe zadania nauczyciela określa „Zakres obowiązków nauczyciela”.
§9
Rada rodziców:
1. Jest organem społecznym Ośrodka i stanowią ja rodzice
lub opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Ośrodka.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców
dzieci uczęszczających do Ośrodka.
3. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez
siebie regulamin, który nie może być sprzeczny z statutem
Ośrodka.

ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

§ 10
1. Organ prowadzący powierza funkcję nauczyciela osobie posiadającej kwaliﬁkacje do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym.
2. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą
i dydaktyczną. Odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwaliﬁkacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
4. Dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczy się o estetykę pomieszczenia.
5. Współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji.
6. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
7. Współpracuje z instytucjami i organizacjami wspierającymi
prawidłowy rozwój dziecka działającymi na rzecz dziecka i
rodziny.
8. Opracowuje i realizuje grupowe, indywidualne plany racy i
wychowania, uwzględniające ich potrzeby i możliwości.

ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 11
1. Podstawowym prawem wychowanka uczęszczającego do
Ośrodka jest poszanowanie jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczej Ośrodka.
2. W szczególności wychowanek ma prawo do :
a) serdecznej, życzliwej opieki ze strony wszystkich osób
zatrudnionych w Ośrodka,
b) udziału w zajęciach,
c) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z Ośrodkiem,
d) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
e) akceptacji jego osoby.
3. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie
ﬁzyczne.

Reflektor

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich
spraw Ośrodka.

ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 12
1. Rodzice mają prawo do:
a) uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej ich
dziecka,
b) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz
specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielenia dziecku
pomocy,
c) uzyskania wsparcia od nauczycieli i współpracujących
z nim specjalistów,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi informacji
i wniosków dotyczących pracy Ośrodka.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu,
b) przestrzeganie zasad określonych w umowie z rodzicami.

ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 13
1. Ośrodek prowadzi oddział przedszkolny złożony z grupy
dziecięcej mieszanej wiekowo.
2. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5,
w tym dzieci z rocznika, który obowiązkiem szkolnym zostanie objęty dopiero we wrześniu br.
3. Grupa przedszkolna nie powinna przekraczać ........... wychowanków. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Organu
Prowadzącego liczebność grupy może być zwiększona do
............ dzieci.
4. Opiekę nad dziećmi sprawuje co najmniej jeden nauczyciel. W swojej pracy nauczyciel może być wspierany przez
stażystów, praktykantów, wolontariuszy i rodziców.
§ 14
1. Organizację Roku Pracy Ośrodka określa ramowy
rozkład dnia i tygodnia, ustalony przez nauczyciela
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oraz oczekiwań rodziców i zatwierdzony przez Dyrektora.
2. Ośrodek funkcjonuje przez cały rok, tj. również w wakacje.
3. Czas pracy nauczyciela z dziećmi wynosi nie mniej niż 18
godzin tygodniowo.
4. Godzina zajęć wynosi 60 minut.
§ 15
1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z ustaleniami Dyrektora i organu prowadzącego.
§ 16
1. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Ośrodka są określone w odrębnym regulaminie.
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ROZDZIAŁ VIII

§20
1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Ośrodku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami
niniejszego statutu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków
społeczności Ośrodka – dzieci, nauczycieli, rodziców.

§21
1. Zasady gospodarki ﬁnansowej i materiałowej Ośrodka
określają odrębne przepisy.

§ 18
1. Przed zmianą statutu Organ Prowadzący powinien zasięgnąć opinii Organów Ośrodka.
2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane przez Organ Prowadzący

§22
1. Ośrodek może przyjąć nazwę własną sygnowaną w wewnętrznej dokumentacji i promocji.
§23
1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§19
1. Statut jest udostępniany każdemu zainteresowanemu rodzicowi przez nauczyciela i wywieszony w pomieszczeniu,
w którym działa Ośrodek.

Maria LOREK

Organizacja zajęć w Małym Przedszkolu
W powyższym planie dnia została pominięta sfera organizacyjna dotycząca schodzenia się dzieci, śniadania czy też obiadu. Organizacja dnia pracy w przedszkolu przybiera różne postaci. Nie zawsze musi mieć ten sam schemat. Inaczej będzie
wyglądał dzień, kiedy wybierzemy się na całodniową wycieczkę, inaczej, kiedy organizujemy jakąś uroczystość czy gościmy
u siebie objazdowy teatr. Tym niemniej określenie stałego rytuału pobytu dzieci w przedszkolu ma duże znaczenie. Porządkuje czas. Uczy stałego rytmu. W zorganizowanej przestrzeni edukacyjnej dzieci czują się bezpieczniej.
Oto przykładowy model:
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Rozgrzewka

10-15 minut

Obejmuje rytuał przywitania, pląsy, zabawy rytmiczne, gimnastykę umysłu,
czyli kinezjologii edukacyjnej. Rozgrzewka ma na celu uwolnić energię ciała
i ducha, stworzyć miłą atmosferę i scalić zespół.

Krąg przyjaźni

10-15 minut

Jest chwilą skupienia, wspólnych rozmów nauczycieli z dziećmi, przypomnienia tego, co działo się w ostatnich dniach, planowania wprowadzenia
w aktualną tematykę. To również czas na rozmowę z dziećmi o tym, co
je ciekawi. Co wiedzą w związku z danym tematem, czego chciałyby się
dowiedzieć i w jaki sposób to zrobią? Krąg przyjaźni to szansa na wzmocnienie więzi między dziećmi. Dobrze, jeżeli kręgowi towarzyszy stały rytuał
(zapalanie świeczki zapachowej „Iskierka dłoni” itp.).

Zajęcia cyklu
tematycznego

2-4 godzin

Obejmuje wiodącą aktywność określoną w programie pracy ujętym w całomiesięczne projekty – bloki tematyczne. W tej części organizowane są
różnorodne rodzaje zajęć zarówno w formie zespołowej, jak i indywidualnej. Jest to aktywność badawcza, artystyczna, ruchowa. Dostosowanie do
możliwości każdego dziecka — młodszego i starszego. Odbywają się zarówno w sali, jak i na dworze.

10-15 minut

Nawiązuje do lekcji ciszy M. Montessori. Wyciszenie, skupienie, chwila odreagowania, zrelaksowania ciała i umysłu.

Rozczytane
przedszkole

15-20 minut

Codzienne czytanie dzieciom nawiązujące do akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom”. Wybór książek jest dowolny, choć również może nawiązywać do
omawianej tematyki i sugestii programu.

Swobodna
aktywność

1 godzina

Indywidualna lub zespołowa zabawa wynikająca wyłącznie z inicjatywy
dzieci. Nauczyciel tylko aranżuje sytuację. Zajęcia te powinny jak najczęściej odbywać się na świeżym powietrzu.

Rytuał
pożegnania

5-10 minut

Przyjęty przez wszystkich na cały rok lub jakiś wydzielony odcinek czasu
— sposób podsumowania zajęć i pożegnania się z grupą.

Scenariusz

Kącik ciszy

Ewa DRAPAŁA

Pasowanie na przedszkolaka
CELE:
1. Integracja: dzieci — rodzice — pracownicy przedszkola. Zachęcanie rodziców do spędzania wolnego czasu w przedszkolu
z dzieckiem, do wspólnych gier, zabaw.
2. Utożsamianie się dzieci z grupą rówieśniczą w przedszkolu.
3. Zachęcanie do przestrzegania wspólnie ustalonych zasad grupowych.
4. Budzenie radości i dumy dzieci z faktu, że są przedszkolakami.

OPIS DZIAŁAŃ:
1. Siadamy w kręgu, zapalamy świecę zapachową. Uczymy się na pamięć wiersza „Ślubowanie przedszkolaka”.
2. Wyjaśniamy termin „pasowanie na przedszkolaka” poprzez porównanie, np. pasowania na rycerza (po okresie próby, pracy
nad sobą — dzieci doznały zaszczytu, aby stać się prawdziwymi przedszkolakami). Wyjaśniamy termin „ślubowanie” = przyrzeczenie, obietnica (tu: złożona ustnie).
3. Wycinamy małe serduszka z kolorowego kartonu.
4. Witamy rodziców w przedszkolu — przypinamy im kolorowe serduszka na znak naszej radości z ich obecności w przedszkolu w tak szczególnym dla nas dniu.
5. Witamy rodziców w formie śpiewanej.
6. Bawimy się wspólnie z rodzicami, np. „Mam chusteczkę haftowaną”, „Uciekaj myszko” itp.
7. Organizujemy wspólne gry ze współzawodnictwem: „Wyścigi na piłkach skaczących”, „Ugryź jabłko na nitce”, „Jaka to melodia?” (na wzór telewizyjnego programu rozrywkowego), „Tor przeszkód” (po zawiązaniu rodzicom oczu usuwamy wszystkie
przeszkody).
8. Recytujemy grupowo wiersz „Ślubowanie przedszkolaka”. Stajemy się prawowitymi przedszkolakami, gdy nasza pani przyłoży każdemu z nas do ramienia duży ołówek, wypowiadając słowa: „Pasuję cię na przedszkolaka”.
9. Śpiewamy kilka piosenek poznanych w przedszkolu. Tańczymy wspólnie przy popularnych piosenkach dla dzieci.
10. Kierujemy ręką rodziców w formie werbalnej podczas wykonywania przez nich naszych portretów.
11. Wyrażamy swój obecny nastrój (dzieci i rodzice) za pomocą mimiki, gestów, symboli rysunkowych oraz przy piosence „Jeżeli
ci wesoło”.
12. Zapraszamy rodziców do stołu — częstujemy ich domowym ciastem, herbatą, kawą i owocami.
13. Z okazji pasowania otrzymujemy od rodziców drobne prezenty: kolorowanki i przybory do rysowania oraz małe pluszakiprzytulanki i książeczki.

Ewa Drapała, Lutowiska, woj. podkarpackie.
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Scenariusz

Teresa SZANIECKA

Zabawki ze szmatek, włóczki i…
CELE:
1.
2.
3.
4.

Rozwija sprawność manualną.
Potraﬁ wykonać stworka i ozdobić go.
Rozpoznaje i nazywa różne materiały.
Utrwala nazwy kolorów.

OPIS DZIAŁAŃ:
1. Zabawa: segregowanie guzików do pudełek pod względem kolorów — utrwalenie nazw kolorów.
2. Oglądanie zabawek zgromadzonych na stoliku (wystawa zabawek wykonanych ze słomy, szmatek, porcelany, wełny, plastiku, papieru, metalu, gumy, gąbki, drewna, gliny). Rozpoznawanie i nazywanie materiałów, z jakich wykonane są prezentowane zabawki. Słuchanie wiersza pt. „Lalki” J. Ratajczaka.
3. Gałgankowe lalki zapraszają dzieci do ćwiczeń gimnastycznych — wszystkie dzieci uczestniczą i próbują naśladować ćwiczenia, jakie im pokazuje nauczyciel za pośrednictwem lalek-szmacianek:
Lalka Zuzia prosi: stańcie na palcach i podnieście ręce do góry.
Lalka Ela prosi: podrap się za uchem.
Lalka Nela prosi: usiądź i oklaskuj stopami.
Lalka Tola pyta: kto posunie się dalej bez unoszenia pośladków.
Lalka Kasia prosi: głośno krzyknij.
4. Wykonanie zabawki „Stworka” z materiałów papierniczych (gazet, folii, papieru śniadaniowego, taśmy klejącej, kartonu,
bibuły). Zapoznanie ze sposobem wykonania prac — nauczyciel rozdaje każdemu dziecku zestaw potrzebnych materiałów
i poleca:
— Napełniamy plastikową torebkę kulkami wykonanymi z papieru gazetowego. Zamykamy i dopasowujemy taśmą samoklejącą tak, jak to widać (pokaz), aby nadać mu kształt ciała.
— Przygotowujemy łapy, ramiona, czułki, ogon z kartonu wg szablonu.
— Pokrywamy całość paskami papieru śniadaniowego i klajstrem, aby był wytrzymały.
— Kiedy papier wyschnie całkowicie, malujemy na wybrany kolor.
— Kiedy farba wyschnie, dodajemy szczegóły według własnego uznania: oczy, włosy, buzie.
5. Wykonanie prac przez dzieci.
6. Oglądanie wykonanych stworków — zorganizowanie wystawy.
7. Zabawa twórcza: Co powiedziałby mój stworek, gdyby umiał mówić?

Teresa Szaniecka. Jasionna, woj. świętokrzyskie.
Miasteczko zabawek
Komin drewniany,
Dym malowany,
Pociąg z lalkami
Jedzie torami!

W zielonej trawce
Siądźmy na ławce,
Mnóstwo jest ławek
W mieście zabawek!

Do przyjaciółki
Z tej samej półki,
Jedźmy na zamek
Do koleżanek!

A na ławeczkę
Prośmy bajeczkę!
Niechaj nam baja
Do końca maja!
Radosław Ragan
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Halina WALAWENDER

Scenariusz

Skąd się wzięły nazwy dni tygodnia?
CELE:
1.
2.
3.
4.

Rozwijanie różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela.
Poznanie nazw tygodnia i wyjaśnienie, skąd wzięły się ich nazwy.
Ilustruje ruchem treść słuchanego opowiadania.
Rozwija swoją aktywność.

OPIS DZIAŁAŃ:
1. Siadamy w kręgu na dywanie.
Wypowiadamy powitanie: „Kiedy się z sobą witają bobry, to mówią do siebie dzień dobry”. Dzieci wypowiadają słowa powitania,
zwracając się twarzą do kolegi lub koleżanki siedzącej obok w kręgu.
2. Oglądamy kalendarze różnego typu: zrywane, kieszonkowe, stojące biurowe, ścienne.
Dzieci wypowiadają się, do czego potrzebne są kalendarze?
3. Słuchamy opowiadania pt. „Co robi Kasia w kolejnych dniach tygodnia?”.
4. Ilustrujemy ruchem czynności, które wykonuje Kasia w kolejnych dniach tygodnia. Dzieci wypowiadają głośno dni tygodnia
z jednoczesnym ilustrowaniem czynności: W poniedziałek Kasia wyciera kurze, we wtorek odkurza pokój, w środę wyciera
naczynia, w czwartek idzie z mamą na zakupy itd.
5. Nazywamy dni tygodnia na podstawie przygotowanych kartoników z nazwami. Przeliczamy je liczebnikami porządkowymi.
6. Rozszyfrowujemy, skąd wzięły się nazwy dni tygodnia (opowiadanie nauczyciela).
Poniedziałek to dzień następujący po niedzieli, czyli poniedziałek.
Wtorek to drugi dzień, dawniej mówiono, że wtóry dzień, czyli drugi.
Środa to trzeci dzień tygodnia, w środku tygodnia, dlatego mówimy — środa.
Czwarty dzień w tygodniu nazywamy czwartkiem, a piąty — piątkiem.
Sobota to dzień odpoczynku, dawniej to święto nazywano Szabatem.
Niedziela, dawniej mówiono „ nie dzielaj”, czyli „ nie pracuj”. Dlatego w niedzielę odpoczywamy.
7. Bawimy się i zgadujemy. Jaki dzień tygodnia się schował? Dzieci odwracają się na chwilę, a nauczyciel zakrywa jeden kartonik z nazwą dnia tygodnia. Gdy się odwrócą, nauczyciel pyta: Jaki dzień tygodnia się schował?
8. Bawimy się w kole. Dni tygodnia tańczą. Dzieci otrzymują kartoniki i zawieszają je na szyi. Cwałują w kole i na melodię krakowiaka wyśpiewują słowa:
Teraz jest zabawa,
Kręćmy się wesoło,
Wszystkie dni tygodnia
Niech się bawią w koło.
Gdy dzieci zatrzymują się, nauczyciel klaszcze w dłonie określoną ilość razy, np. jedno klaśnięcie — wchodzą do środka
dzieci poniedziałki, dwa klaśnięcia — wtorki itp.
9. Rozwiązujemy zagadkę:
Kto z was prędko mi powie,
Jak 7 dni nazwać jednym słowem?
Dzieci podają rozwiązanie zagadki „tydzień”. Nauczyciel przypina napis: Tydzień to siedem dni.
10. Słuchamy wiersza Jana Brzechwy pt. „Tydzień”. Dzieci słuchając zastanawiają się, jaki dzień tygodnia jest dzisiaj i odpowiadają, co robi w wierszu dzień aktualny.
11. Uczymy się na pamięć wiersza pt. „Tydzień”.
12. Ewaluacja zajęć:
„Kończymy zdanie”(metoda twórczego myślenia).
Lubię poniedziałek, bo ……..
Lubię niedzielę, bo…………
13. Pożegnanie:
Siadamy w kręgu na dywanie i mówimy do siebie — „Kiedy się bóbr z bobrem rozstaje, to do widzenia mówią nawzajem”.

Halina Walawender, Dąbrowno, woj. śląskie.
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Scenariusz

Aldona KOWALSKA

Dzieci wyruszają w kolorowy świat
CELE:
1.
2.
3.
4.

Współdziałać ze sobą i aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Rozpoznawać i nazywać kolory.
Posługiwać się w życiu wyobraźnią twórczą i odtwórczą.
Czytać globalnie wyrazy — dzieci starsze.

OPIS DZIAŁAŃ:
1. Zabawa integracyjna „Podróż marzeń” — narysujcie na kartkach, co chcielibyście ciekawego zobaczyć w świecie, następnie
oderwijcie brzegi dookoła kartki i przyklejcie swoją „wyspę” na plakat.
2. Zabawa twórcza „Moja wyspa jest…” — dokończcie zdanie.
3. Zabawa ruchowa „Lot balonem” z wykorzystaniem chusty animacyjnej — wykonajcie trzy uniesienia chustą do góry,
a za 4. razem schowajcie się pod chustą.
4. W krainie Chmur — ułóżcie z niebieskich tasiemek kształt swojej chmurki; powiedzcie, do czego jest podobna, dobierzcie się
parami i wspólnie ułóżcie z waszych tasiemek chmurkę; dobierzcie się w 3 osobowe zespoły i wykonajcie taniec „chmurki”.
Dzieci otwierają niebieskie pudełko, w którym odnajdują literę F — nauczyciel przypina ją na tablicy.
5. W Krainie Słońca — wybierzcie żółte promyczki i ułóżcie je dookoła słońca na przemian raz długi promyk, raz krótki. Dzieci
otwierają żółte pudełko i wyciągają literę A — nauczyciel przypina ją na tablicy.
6. W krainie Trawki — w 4-osobowych zespołach poruszacie się dookoła stołu do usłyszanej muzyki w podanym rytmie; rysujecie na kartonie oboma rękoma zieloną kredką kreski. Naklejcie koła małe na duże, tworząc kwiatek. Dzieci otwierają zielone
pudełko i wyciągają literę R — nauczyciel przypina ją na tablicy.
7. W krainie Serca — znajdźcie ciekawe dźwięki na czerwonej kartce, zagrajcie na niej do usłyszanej muzyki, ugniećcie kartkę
wg własnego pomysłu i połóżcie ją na mandali. Dzieci otwierają białe pudełko i wyciągają literę B — nauczyciel przypina ją
na tablicy.
8. W krainie Tęczy — usiądźcie na ulubionym kolorze chusty animacyjnej i wybierzcie bibułę, z której ugnieciecie kuleczki
— przy muzyce relaksacyjnej. Gdy na chuście znajdzie się duża ilość kulek, falujecie chustę w rytm muzyki. Dzieci po wykonaniu zadania otwierają kolorowe pudełko i wyciągają literę Y.
9. Wprowadzenie napisu globalnego FARBY.
Dzieci odszukują w sali karteczki z napisem FARBY i kolorują koła na palecie w kolorach spotkanych w czasie podróży: niebieski, żółty, zielony, biały, czerwony, kolorowy.
10. Praca plastyczna — wykonanie książeczki pt. „FARBY” — naklejcie na kartonie koło w wybranym przez siebie kolorze
i zaczarujcie je w coś Niezwykłego.

Aldona Kowalska, Bukowiec, woj. łódzkie

Tropiciele kolorów
Wiosną kwitnie kwiatów tyle!
Tulipany i żonkile!
Mają one barw niemało!
Znajdziesz w kwiatach tęczę całą!
Zobacz, świat jest kolorowy,
Ruszaj z nami więc na łowy!
Tu stokrotki i irysy!
Tam konwalie, berberysy!
My – kolorów tropiciele,
Barw, odcieni znamy wiele!

Zobacz, świat jest kolorowy,
Ruszaj z nami więc na łowy!
Na palecie barwne plamy,
Ciągle, wszędzie ich szukamy.
Zobacz! Nawet ten szczypiorek
Bardzo ładny ma kolorek!
Zobacz, świat jest kolorowy,
Ruszaj z nami więc na łowy!
Radosław Ragan
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ilustracja Elżbieta Jarząbek

Mam pomysł

Dzieci Taty Roku
— czyli marcowe spotkanie z Bajbajkiem
Obudził się Bajbajek w poniedziałek rano. Przeciągnął się, ziewnął.
— Zbliża się wiosna — i poszedł jej szukać.
Tak upłynął mu pierwszy dzień tygodnia.
Obudził się Bajbajek we wtorek rano. Przeciągnął się, ziewnął.
— Ptaszki śpiewają — i poszedł pogadać z jaskółką, skowronkiem i bocianem.
Tak upłynął mu drugi dzień tygodnia.
Obudził się Bajbajek w środę rano. Przeciągnął się, ziewnął.
— Deszczyk pada — i poszedł spotkać się z czarownicą — bo jak
wiadomo: „Deszczyk pada, słońce świeci, czarownica masło kleci”.
Tak upłynął mu trzeci dzień tygodnia.
Obudził się Bajbajek w czwartek rano. Przeciągnął się, ziewnął.
— Dziś urodziny smoka! — i poszedł złożyć mu życzenia.
Tak upłynął mu czwarty dzień tygodnia.
Obudził się Bajbajek w piątek rano. Przeciągnął się, ziewnął.
— Trzeba pograbić liście — i poszedł pomagać dzieciom.
Tak upłynął mu piąty dzień tygodnia.
Obudził się Bajbajek w sobotę rano. Przeciągnął się, ziewnął.
— Dawno nie wymyśliłem dzieciom bajki — i zabrał się do pisania.
Tak upłynął mu szósty dzień tygodnia.
A co Bajbajek robił w niedzielę? Czytał dzieciom to, co napisał.
Posłuchajcie i wy.
Maria Lorek
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Mam pomysł

Tydzień Krasnala Bajbajka
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela
5
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Nasz konik skrzydlaty

Dziecięca kapela

Tadeusz Makowski „Dziecięca kapela”

1. Gdybym znalazł się wewnątrz obrazu, co mógłbym

usłyszeć

spróbować

dotknąć

2. Jeśli wejdę do środka obrazu, to co wtedy zrobię?
3. Jakich kolorów używał malarz?
4. Jakie ruchy wykonywał swoim pędzlem?
5. Słucham muzyki i maluję swój własny obraz.
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zobaczyć

poczuć

Bronisława DYMARA

Odwołajmy się do poglądów Stefana Szumana1, który
stwierdza, że zarówno system szkolny, jak też grupowe zajęcia w przedszkolu odbierają dzieciom odwagę
pytania. Aby temu zapobiec, pisze autor, „od czasu do czasu sytuacja musi się odwracać, a w gromadzie dzieci muszą
powstać różne indywidualne pomysły i dążenia powodujące,
że inicjatywa z rąk nauczyciela przechodzi w ręce dzieci, że
pytają dzieci, a odpowiada nauczyciel”2.
Żyjemy w zupełnie innych czasach, niż te, z których pochodzi wciąż aktualna, cytowana reﬂeksja. Potwierdzają ten
fakt nowe badania wskazujące, że uczeń klas młodszych
jest nadal osobą częściej pytaną niż pytającą3. Proporcje
te zmieniają się nieco na korzyść dzieci w trakcie zabaw.
Zarówno zabawy grupowe w przedszkolu lub szkole, jak
też zabawy spontaniczne organizowane przez same dzieci
w różnych miejscach ich współbycia: podwórku, sadzie,
ogrodzie, parku, łące, polu itd. — stwarzają wiele okazji do
rozwoju specyﬁcznego języka dzieci i odwagi zadawania
pytań, które formułowane są bez ograniczeń w celu doskonalenia różnych cech zabawowych działań. Zabawa w tej
sytuacji staje się naturalnym stanem istnienia.
Aby uzasadnić, że zabawa może być pojmowana jako
kategoria egzystencjalna, a więc stan istnienia, a nie tylko
forma czy metoda przedszkolnej lub wczesnoszkolnej edukacji, odniesiemy się do nowatorskiej Pedagogiki przedszkolnej Danuty Waloszek4 oraz nowych ujęć tej problematyki w dwóch tomach książek o ludycznej edukacji i radości
bawienia się, umieszczonych w znanej serii: Nauczyciele
— Nauczycielom 5.
Dążąc do uporządkowania jakże bogatych i różnorodnych
poglądów na podjęty temat, odpowiedzmy kolejno na następujące pytania:
1.
2.
3.
4.

Dlaczego zabawę należy określać jako kategorię
egzystencjalną, stan istnienia?
W czym tkwi istota współcześnie rozumianej ludycznej edukacji dzieci i dorosłych?
Jaką rolę w kulturze bawienia się odgrywają zabawki? Co sądzimy o ich ewolucji i znaczeniu w życiu dziecka?
Jakie funkcje zabawy są szczególnie ważne w harmonijnym rozwoju dziecka w świetle „ﬁlozoﬁi codzienności”?

Dialogi

Zabawa jako stan istnienia
Poznawcze, emocjonalne i terapeutyczne funkcje
zabawy
Częściową odpowiedź na pierwsze pytanie uzyskamy
cytując wybrane treści z książki Danuty Waloszek zawarte
w tabeli: „Dziecko w teoriach i koncepcjach”6. Oto poglądy niektórych autorów:
1. Przez zabawę dziecko ujawnia swoje wnętrze. To czysty
produkt duszy. Jest źródłem wszelkiego dobra dla dzieci
(Fryderyk Fröbel).
2. Dzieci powinny uprawiać ogród, ucząc się tym samym
przyszłej pracy i właściwego stosunku do przyrody. Główną aktywnością powinna być jednak zabawa, a także muzyka i śpiew (Augustyn Cieszkowski).
3. Zabawa ujawnia charakter człowieka, wyraża zdolności i siłę. Zabawa traci sens, gdy przestaje być wolną
działalnością (gdy jest organizowana), gdy dziecko jest zabawiane (Konstanty Uszyński).
4. Nauczyciel powinien uczyć się stawiania pytań o dziecko
i szukać na nie odpowiedzi przede wszystkim w zabawie.
Wspólnie z dzieckiem doświadczać świata (Jan Władysław Dawid).
5. Zabawa jest wrodzoną potrzebą człowieka… Na
wszelkie zmiany w zabawie pozwala dziecku wyobraźnia
(John Dewey).
6. Zabawa dziecka w role o różnej tematyce przysposabia do
działania o złożonych strukturach (Daniel B. Elkonin).
7. To właśnie w zabawie dziecko uczy się upraszczania
i skracania przebiegu czynności… To w niej „mocuje się”
z nowym, nieznanym, trudnym, złożonym zadaniem (Piotr
J. Galperin).
8. Dziecko w zabawie używa indywidualnych symboli, za pomocą których przystosowuje obcy mu świat do własnej
myśli (Jean Piaget).
Zacytowane powyżej dość lapidarne określenia dotyczące zabawy uwypuklają jej ogólnorozwojową funkcję,
a niektóre tylko z nich akcentują egzystencjalny charakter, a
więc wskazują, że jest elementarną potrzebą, produktem duszy, wyrazem siły i zdolności, świadectwem wyobraźni i podstawą intelektualnego oraz emocjonalnego rozwoju.
W tej sytuacji konieczne wydaje się być odniesienie do
poglądów Danuty Waloszek, która w obszernym rozdziale7
omawia zarówno samo pojęcie zabawy, jak też różne cechy,
rodzaje, konteksty i strategie edukacyjne.
Aby uzupełnić odpowiedź na pierwsze pytanie, odnoszące się do zabawy jako stanu istnienia, a więc jej ﬁlozo-

1
Poglądy te w zarysie przedstawia A. Górniok w tekście O pytaniach i ich stosowaniu w praktyce, w: B. Dymara (red.), Sztuka bycia nauczycielem, Wyd. Filia UŚ, Cieszyn 1993, s. 107—114.
2
A. Górniok: op. cit., s. 112.
3
E. Kochanowska, Dziecko jako pytający i pytany, w: B. Dymara (red.): Dziecko w świecie szkoły, Impuls, Kraków 1998, s. 59—70.
4
D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków
2006.
5
Do druku przygotowałam pracę zbiorową, zawierającą 36 tekstów pt. Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach
ludycznej edukacji, tom XVI serii N-N oraz książkę współautorską, tom XVII serii N-N: B. Dymara, A. Górniok-Naglik, J. Uchyła-Zroski, Dziecko
w świecie zabawy. Zabawa i radość w literaturze i życiu codziennym, Impuls, Kraków 2007.
6
D. Waloszek: op. cit., s. 385—390.
7
D. Waloszek, op. cit., s. 253—313.
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ﬁcznych wymiarów, sięgnijmy do trzech ważnych jej cech,
szczególnie akcentowanych przez autorkę, do których należą:
autentyczność, potęga i wyobraźnia 8.
Autentyczność, prawdziwość zabawowych kreacji dziecka,
wynika z faktu poznawania świata od początku. Jeśli dorośli
nie ingerują zbytnio w ten proces, lecz tylko subtelnie inspirują,
pomagają, dziecko cieszy się z każdego odkrycia. Czuje się
naprawdę księciem, królem, Szewczykiem Dratewką, kwitnącą jabłonią i tajemniczym dębem.
Ma rację D. Waloszek twierdząc, że zabawa jest potęgą,
a równocześnie „stanem istnienia… Na jej podstawie dziecko
rozpoznaje siebie w świecie i świat w sobie…”9.
Ten związek dziecka ze światem poprzez zabawę
i „samą” radość jego istnienia od lat akcentujemy w wielu tomach serii N—N10. Zwróćmy więc uwagę, że wielu dzieciom
świat jawi się jako rodzaj paidialnego świata, niedostępnego w swych tajemniczych szczegółach dla dorosłych, co
powoduje posługiwanie się specyﬁcznym kodem dziecięcego
języka11, w którym sens słowa znajduje się zazwyczaj na drugim miejscu, za to pierwszoplanową funkcję pełni rytm sylabiczny, a także rym. Dzieci bawią się zdaniami typu:
Idę do szkoły zawsze wesoły.
Wracając do domu kłaniam się byle komu.
Gdy tańczę i śpiewam, wtedy nie ziewam.
Takie zrytmizowane, dziecięce żarty stają się impulsem
do podejmowania żywiołowej zabawy. Kto z nas nie widział
radośnie, szybko (kto dłużej wytrzyma?) kręcących się wokół
własnej osi dzieci?
Nietrudno zauważyć, iż próbujemy już odpowiadać na
drugie pytanie, dotyczące istoty ludycznej edukacji, na
wejściu podkreślając, iż w ostatnim dwudziestoleciu wśród
dorosłych i młodzieży nastąpiła degradacja kultury bawienia się, co niekorzystnie może wpływać na zabawy dziecięce. Inwazja kultury masowej i prymitywizm kontaktów międzyludzkich, ich spodrzędnienie poprzez język, przyczyniły się do
skonwencjonalizowania zabaw w placówkach oświatowych
i środowiskowych. Zabity został nie tylko żywioł zabawy, wyzwalający duchowe wartości człowieka, ale
i potrzeba eleganckiego zachowania się w zabawowej
społeczności.
Choć książka ta dotyczy zachowań małych dzieci,
a w tym sekwencji ich zabaw, musimy sięgnąć także do kultury
bawienia się dorosłych. Rozpatrzmy tę kwestię na przykładzie
tańca. Taniec, będący jednym z najciekawszych fenomenów
człowieka, bywał nierzadko traktowany jako religijna forma
ekspresji. Szczególną rolę, zarówno u ludów afrykańskich, jak
też i syberyjskich szamanów, odgrywały profetyczne tańce
w maskach. „Maska wespół z tańcem i śpiewaniem tworzy
wielką triadę środków artystycznego wyrazu12.
8

Maski, tak lubiane także przez dzieci przedszkolne
i uczniów klas młodszych, posiadają różnorodne znaczenia
symboliczne. Maski karnawałowe symbolizują grozę, radość,
tajemnicę. Są też maski będące symbolami siły, wzrostu, wegetacji, płodności, bogactwa, zwycięstwa życia nad śmiercią,
wiosny nad zimą itd. W europejskim kręgu kulturowym maski
zostały pozbawione swych znaczeń rytualnych i transcendentnych. Stały się teraz imitacją wyglądu kogoś znaczącego, rodzajem żartu, zaskoczenia, parodii, absurdu.
W tej sytuacji należy starać się przywrócić tańcom i pieśniom ich oryginalność i uczynić przedmiotem poznania przez
dzieci choć niektórych tańców narodowych oraz regionalnych, a także tańców innych narodów. Ćwierć wieku temu
lambada była tańczona na ulicach, placach i plażach. Małe
dzieci marzyły o tańczeniu…, a nawet pisały na ten temat
wiersze. Ośmioletnia Ola napisała tak:
„Jest na świecie taka szkoła, gdzie nigdy dzwonek nie woła.
Panie z kucykami na głowie, powiem to w jednym słowie —
Uczą nas tańczyć lambadę i pić oranżadę”13.
Każdy naród zna tańce klasyczne (walc, menuet) i ma
swe ulubione tańce narodowe. Polacy mają swego poloneza, Czesi polkę, Rumuni czardasza, mieszkańcy Armenii tańczą szelako, Kurdowie pielęgnują taniec z szablami, Ukraińcy swojego hopaka, a na terenach dawnej
Huculszczyzny „szum Prutu i Czeremoszu Hucułom przygrywa,
a wesoła kołomyjka do tańca porywa”.
Przyjazny, mądry wychowawca winien poszukiwać związków pomiędzy zachowaniami swych wychowanków a ich
dyspozycjami do bawienia się i organizowania dobrej zabawy,
która nie może obejść się bez wartościowej muzyki. Problematykę ludycznej edukacji popularyzuję od lat nie tylko
w książkach dotyczących zabawy, lecz także w publikacji Dziecko w świecie muzyki, gdzie znajdujemy przystępną charakterystykę perkusyjnych instrumentów dziecięcych14
(klekotka, kołatka, terkotka, tarło, dzwonek, drumla, bęben), a
także interesujący tekst J. Uchyły-Zroski15 ukazujący proces
tworzenia przez dzieci instrumentów oraz ich wykorzystania
w zabawach twórczych, będących niejako stanem ich radosnego istnienia.
A jak przedstawia się istnienie dziecka w zabawie i w kontaktach z zabawkami? Słowo kontakt jest
tu odpowiednie, gdyż małe dziecko traktuje zabawkę, np.
lalkę jak żywą istotę. Animizuje także inne przedmioty. Wykorzystując pewną zachłanność dzieci, ujawniającą się
w chęci posiadania jak największej ilości zabawek, ich producenci prześcigają się w pomysłach, często nie najlepszych.
Ostatnio dość często docierają informacje, że inwazja zabawek sprzedawanych w Europie, a produkowanych na dalekim
Wschodzie, szczególnie w Chinach, zagraża zdrowiu naszych

D. Waloszek, op. cit., s. 260—261.

D. Waloszek, op. cit., s. 260.
10
Por. B. Dymara, Dziecko w świecie marzeń, Kraków 1996, Impuls lub B. Dymara (red.), Dziecko w świecie muzyki, Impuls, Kraków
2000.
11
B. Żurakowski, Kod subkultury dziecięcej, w: B. Dymara, Problemy edukacji wczesnoszkolnej, Impuls, Kraków 1996, s. 30—37.
12
M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Znak, Kraków 1994, s. 71.
13
Wiersz Oli Ryguły w: B. Dymara, Wiersze naszych dzieci, Impuls, Kraków 1996, s. 244.
14
B. Dymara (red.), Dziecko w świecie muzyki, Impuls, Kraków 2000.
a) tekst A. Kopoczka, s. 105—120.
b) tekst J. Uchyły-Zroski, s. 237—249.
9
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Nauczycielu — Wychowawco!
Zrób wywiad z osobą liczącą więcej niż
siedemdziesiąt lat i uzupełnij naszą opowieść.
W latach późniejszych (1950—1970) nastąpił nie tylko na
Zachodzie, lecz także w Polsce, wzrost produkcji gotowych
zabawek. Pojawiły się liczne wersje wycinanek, pluszowych
maskotek, ilustrowanych opowieści i gier takich, np. jak słynny
Piotruś, chińczyk, skaczące żabki itd. Nadal nie traciły jednak
znaczenia zabawki ludowe: bąki do puszczania po podłodze,
gliniane trąbki, koguciki, piszczałki, bębenki i inne instrumenty.
Dziewczynkom kupowano lalki, parasolki, wachlarze i metalowe pierścionki.
Młodsze babcie i mamy obecnych dzieci bawiły się już
nieco inaczej w latach 1970—1990. Pojawiły się wówczas
słynne klocki Lego, lalki Barbie i zwiastuny komputerów
— kalkulatory. Pojazdy kosmiczne, samochody na baterie,
lornetki, lunety zapełniały dziecięce pokoje. W bogatszych
rodzinach wyświetlano „slajdy” i ﬁlmy z dziecięcymi lekturami. Małe gitary, mini pianina, harmonijki — były zawsze ulubionymi zabawkami dzieci na całym świecie. Coraz częściej
organizowano w domu i przedszkolu nie tylko koncerty dla
lalek, ale prawdziwą dziecięcą orkiestrę na wzór instrumentarium Orﬀa…
15

Bardzo skrócony, lapidarny przegląd ewolucji zabawek ukazuje, że zawsze były one ważnym elementem w życiu dziecka. Służyły rozwojowi jego umysłu,
wrażliwości i potrzeby społecznego współbycia. Trud
związany z wykonywaniem zabawek powodował, że były one
bardziej niż teraz cenione.
Akcentowana dość często u dzieci potrzeba pytania, bycia z drugim, wyrażania swych uczuć, realizowania pomysłów
— to główne tropy prowadzące do poznawczej i emocjonalnej
aktywności w toku różnych zabaw. Zabawa — jak już pisano
— jest potęgą, gdyż dzięki niej uruchamia się poznawcze
funkcje umysłu. Dziecko uczy się odwagi pytania, dociekliwości, krytycyzmu. Jest radosne, gdy zdobędzie potrzebną
mu informację, odgadnie zagadkę, rozwiąże rebus lub życiowy
problem. Dojrzewa emocjonalnie. Wyzbywa się egoistycznych zachcianek, odchodzi od egocentryzmu, a docenia drugiego, bez którego zabawa często nie ma sensu.
O wiele trudniej jest wprowadzić małe dziecko w
świat reﬂeksji, zadumy i troski o drugiego. Ale to, co
trudne okazuje się po pewnym czasie atrakcyjne i możliwe.
Dzieci wiedzą, że świat przepełniają najrozmaitsze odgłosy,
ale czasami panuje głęboka cisza. Słuchania ciszy trzeba
uczyć! Cisza ma moc uzdrawiającą, terapeutyczną, jest
koniecznym oparciem dla zmęczonego słowa17. Dlatego proponuję po „wybuchu” wielkiej aktywności dziecka w zabawie
zapytać: jak odpoczywają Twoje ulubione drzewa?, a potem
przeczytać niełatwy, lecz piękny wiersz Karoliny Płaczynty,
mogący być pomocą w rozwoju wrażliwości dziecka.
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maluchów. Warto o tym nie tylko pamiętać, ale trzeba też
przeciwdziałać antyhumanistycznej komercjalizacji
zabawkowego przemysłu.
Ale nie zawsze tak bywało. Przekonują nas o tym badania
zabawek naszych prababek, babek, matek i dzieci wykonane
przez Edytę Łoboziewicz-Janię16. Z tych i innych badań wynika, że zawsze były one związane z etosem codziennego życia
rodziny zarówno na wsi, jak też w małych miastach. Po pierwsze — zabawki często wykonywały same dzieci, ich rodzice,
a czasem ludowi artyści. Po drugie — ich ogólny charakter,
nazewnictwo, nie zawsze elegancki wygląd, stanowi swoisty
dokument poziomu życia dziecka i jego rodziny. Po trzecie —
zróżnicowane materiały, z których wyrabiano zabawki, stanowią swoistą informację o chęci zaspokojenia potrzeb zarówno
dziewczynek, jak i chłopców w różnym wieku. Zabawki sprzed
pięćdziesięciu, siedemdziesięciu lat (1930—1950) wykonywano z materiałów naturalnego pochodzenia takich, jak: płótno,
sznurek, papier, tektura, bibuła, drewno, skóra, pierze, nasiona
roślin itd. Nasze prababcie i babcie chętnie bawiły się szmacianą lalką, kukiełkami i klockami. Dla pradziadków, niegdyś
dziarskich chłopaków, wyrabiano wędki, łuki, proce, a nawet
pistolety, głównie z leszczyny.
Sanki, łyżwy i narty wykonywano w domowych warsztatach
stolarskich lub zwykłych komórkach, gdzie przechowywano
drewno na opał. Bogatsi rodzice kupowali dzieciom konie na
biegunach, ptaszki na patyku lub kółkach, taczki i wózki dla lalek. Samochody i pociągi robiły same dzieci przy pomocy rodziców, wykorzystując pudełka od zapałek. Bawiono się chętnie
w chowanego, gonionego i kucanego. Grano w tzw. łapki,
byka i cymbergaja. Słynne i lubiane były różne zabawy ze
śpiewem.

„Przeszkadzam? Przepraszam.
Nie wiedziałam, że skupienia ciszę
kroplosłowem zraszam.
Przerwałam? Przepraszam,
nie wiedziałam, że się
w milczenie wpraszam…”18.
Cytowany tekst poetycki jest świadectwem pewnych wymiarów wrażliwości. Sięga, szczególnie w przypadku dziecięcego spojrzenia, w obszary trudno uchwytne, gdzie skupienia
ciszę kroplosłowem można zraszać. Zatem próba określenia istoty i cech wrażliwości nie jest łatwa. Nie tworzą jej przemijające szybko, naskórkowe wzruszenia, wywołane chwilową
sytuacją stymulacyjną, kiedy to dziecko styka się z przedmiotami, ludźmi, przyrodą.
Dążąc do wydobycia tego, co nazywamy wrażliwością,
jako trwałą cechą człowieka, sięgamy zazwyczaj do jej wielu
obszarów, a więc: wrażliwości moralnej, społecznej, estetycznej, poznawczej, językowej i egzystencjalnej. W tym znaczeniu
wrażliwość jest wartością i drogą do wartości19. Można ją traktować atrybutywnie, a więc jako cechę postawy w danej i ważnej sytuacji, bądź podmiotowo, jako element pewnej koncepcji
życia czy edukacji, np. pedagogiki serca czy też pedagogiki
twórczego współbycia 20.
Wrażliwość moralna wynika z uznawania i praktykowania pewnych norm i wartości, wywodzących się z np. takich
generaliów, jak dobro, prawda, sprawiedliwość.

tamże

E. Łoboziewicz-Jania, Zabawy i zabawki naszych babek, matek i dzieci, w: B. Dymara (red.), Dziecko w świecie zabawy. O kulturze,
cechach i wartościach ludycznej edukacji, XVI tom serii N-N, w druku w Impulsie, Kraków 2007.
17
B. Dymara, Dziecko w świecie muzyki, słów i ciszy, w: B. Dymara (red.), Dziecko w świecie muzyki, Kraków 2000, Impuls,
s. 29—52.
18
J. Płaczynta, w: B. Dymara: Dziecko w świecie muzyki, op. cit., s. 280.
16
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Człowiek, który wzrusza się głównie poczuciem własnej
krzywdy, biedy, poniżenia — jest wrażliwy naskórkowo, pozornie. Musimy temu wcześnie zapobiegać!
Wiedza o dziecięcym egocentryzmie i skłonności dzieci do
chwalenia się, zachwycania samym sobą jest ważna w toku
kształtowania ich postaw i wrażliwości wobec Drugiego.
Wrażliwość społeczna jest zazwyczaj konsekwencją pojawiania się wrażliwości moralnej. Manifestuje się w działaniach na rzecz innych ludzi, umiejętności
współdziałania, rezygnacji z walki, agresji, dominacji. Ten
typ wrażliwości wymaga szlachetnego uporu, odwagi
i konsekwencji.
Dziecko, mając taką wrażliwość, cieszy się nie
tylko z własnych dokonań artystycznych, ale także z
osiągnięć swych kolegów i przyjaciół.
Wrażliwość estetyczna bywa opisywana bardzo często.
Przejawia się w postawie uważnego wglądu w świat piękna i
brzydoty. W kontaktach z przyrodą, ludźmi i przedmiotami wyzwala uczucia, opinie i oceny. Wymaga ustosunkowania się do
kategorii piękna, która według Johanna Wolfganga Goethego21
obejmuje trzydzieści trzy cechy, takie między innymi, jak: głębia, pomysłowość, plastyczność, trafność, siła działania, delikatność, harmonia, elegancja itd. Dodajmy, iż kategoria piękna
w tym ujęciu obejmuje całą osobowość człowieka, akcentując
szczególnie to, co można nazwać kunsztem życia i działania.
Wrażliwość poznawcza charakteryzuje się twórczym

niepokojem, wnikliwością, krytycyzmem i ogólną postawą
innowacyjną. Jej ważnym elementem jest radość z odkrywania i rozwiązywania problemów, dążność do prawdy,
otwartość na nowe informacje, tolerancja wobec różnych
odmian wiedzy. Tolerancji i radości z odkrywania jest
w naszych szkołach stanowczo za mało. A jak jest w domu i
przedszkolu?
Wrażliwość językowa bywa określana jako element
wrażliwości estetycznej, jej odmiana. Sądzę, iż nie jest to właściwe, gdyż troska o poprawność języka, jego komunikatywność czy też elegancję nie zawsze łączy się np. z wrażliwością
na piękno przyrody czy też różnych odmian sztuki.
Wrażliwość egzystencjalna odnosi się głównie do
człowieka dorosłego, ale jej zadatki są kształtowane w toku
nabywania przez dziecko innych, wymienionych poprzednio
rodzajów wrażliwości. Aﬁrmacja każdej chwili życia, radość
poszukiwania sensu działania, energia, optymizm, miłość
i pasja życia — oto główne cechy człowieka o rozwiniętej
wrażliwości egzystencjalnej.
Małe dziecko przejawia ją w postawie emocjonalnej ekspansji, tańcu, ruchu, bezmyślnym według dorosłych, kręceniu się wokół własnej osi.
Pozwólmy, by dzieci skupione w różnych ośrodkach twórczej pracy nie tylko mogły kształtować w sobie opisane rodzaje wrażliwości, ale także miały odpowiednie warunki do jej
nieskrępowanego wyrażania w działaniach różnego typu.

B. Dymara, Wrażliwość jako wartość i droga do wartości w wychowaniu dziecka, w: Idee, koncepcje, rzeczywistość
edukacyjna, Red. W. Korzeniowska, Impuls, Kraków 2002.
19

O koncepcjach tych piszemy w książce: B. Dymara, M. Łopatkowa, M.Z. Pulinowa, A. Murzyn, Dziecko w świecie wartości. Poszukiwania
ładu umysłu i serca, Cz. II. Impuls, Kraków 2003.
21
J. W. Goethe, w: W. Tatarkiewicz: Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1986, s. 180.
20
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Bronisława DYMARA

W Szczęśliwicach, małym mieście, wiosce prawie,
w ogrodzie babci Agaty, pod starą gruszą obok studni, siedziało sobie Szczęście, w barwną suknię ubrane i zapytywało:
— Jak by to poprawić humory smutasów idących do
szkoły?
— Jak pocieszyć grubasów, gdy się z nich wyśmiewają
ci właśnie, którzy sami sporo wad mają?
— Co zrobić, gdy kapryśne dzieciaki nie chcą czasami
iść do przedszkola, choć dobra pani tam czeka uśmiechem
witając już z daleka?
Wiele jeszcze innych pytań Szczęście samo sobie zadawało, ale zaraz potem cichutko podpowiadało dzieciom,
np. z pewnej trzeciej klasy, jak i po co zorganizować zastęp Cichobiegów. Dla leniwych dotąd nieco urwisów szept
Szczęścia był jakby rodzajem natchnienia, które szybko cel
i sposób działania tłumaczy, a wszystko co robi w przygodę i radość zamienia.
Pewnego więc dnia cichutko, o świcie przed furtką babci Agaty punktualnie się zebrali i jeszcze się zakładali, kto
następnym razem raniej wstanie, by wrócić do domu na
śniadanie, gdy wszyscy śpią jeszcze. Ich zastępowy, Jacek, poprzedniego dnia wieczorem wytłumaczył, co każdy ma robić, skąd wziąć narzędzia, jak dobrze pracować
i tajemnicy dochować. Jedni ciągną wodę ze studni (na
szczęście nie skrzypi), inni podlewają kwiaty, dróżki zamiatają, wycinają suche gałązki z pnącego się na ścianę krzewu róży i szybko zmykają. Cicho i lekko, bo w sercu wesoło, gdy niespodzianka się uda. Maciejka pachnie, dzień
nowy wstaje, czas im wcale się nie dłuży. Babcia spogląda
na ogród, dziwi się — co też to za cuda — o dzięki ci Aniele
Stróżu — szepcze — daj szczęście tym, co pomagają , a o
zapłatę nie dbają.
Tu mała uwaga do Czytelnika: Szczęśliwice, to nie jest
zwyczajne miasteczko czy wioska byle jaka, pełna ludzkich płaczów, skarg, żalów, kaprysów, złości i zazdrości,
słów raniących, kłamstw obrzydliwych. W Szczęśliwicach najwięcej jest ludzi dobrych, uczynnych, życzliwych,
a więc szczęśliwych. Są radośni i weseli prawie zawsze.
A ta radość powoduje, że gdy dobrze komuś życzą, zaraz
wszystko się rymuje. Prawie więc wszyscy czasami
mówią do siebie wierszami, jak w dawnych przedstawieniach Pana Aleksandra Fredry bywało. Radzą sobie
wzajemnie, życzliwie, jak mogą. Dochodząc do swoich
celów najprostszą drogą. Kłamstwa i krętactw nie znoszą,
o pomoc sąsiedzką, gdy trzeba, z ufnością proszą. Chętnie też wypisują na drzwiach swoich domów mądre przysłowia:

— Kto wiatr sieje, burzę zbiera
— Kto niesłusznie skarży, duszę swoją poniewiera
— Mądrej głowie, dość dwie słowie
— Gdzie bez czynu sama rada, biada radźcom (radzącym — czytaj), dziełu biada
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Szczęście siedzi pod gruszą
i marzy o szczęściu dla dzieci i dorosłych
Ale nadszedł taki dzień, że w Szczęśliwicach mówienie
wierszami trudność sprawiało. Było to wtedy, gdy do babci
Agaty przyjechała wnuczka Kasia ze swą koleżanką Karoliną, bardzo miłą, wesołą dziewczyną, także liczącą lat dwanaście. Karolcia wprost „ciągnie” Kasię do sadu, do kwietnego ogródka. Pachną zioła nagietki i dzika róża. Krzew
dorodnej forsycji ma biało-różowe kwiatki do gwiazdek
podobne. Bratki się uśmiechają, a niezapominajki szepczą
skromnie słowa, znane nawet przedszkolakom: nie zapomnij
o mnie.
Ale Kasię nic nie urzeka, nie zachwyca. Na szpilkach
ostrożnie stąpa, spódnicę podciąga, aby się rosą jeszcze
lśniącą nie zmoczyła. Na głowie ma przepaskę złocistymi
nićmi wyszywaną, kupioną w dużym mieście od Turka.
Była wtedy z godzinę szczęśliwa, lecz potem znów się jej
czegoś zachciało… w kupowaniu umiaru, gdy brak, to zawsze czegoś za mało.
Wchodzą do kuchni, babcia wiśnie dryluje, podnosi oczy
szaroniebieskie, uśmiecha się do wnusi. Karolcia na stołku
pomaga drylować. Ma wprawę, robiła to nieraz w domu, cieszy się, traktuje tę pracę jak zabawę. Czeka, kiedy Kasia pójdzie w jej ślady. Niestety ona niespokojnie na drzwi spogląda
i mówi:
— Już jechać musimy,
ale babcię jeszcze kiedyś odwiedzimy,
by oddać pożyczone pieniądze…
Pieniądze są mi zaraz potrzebne —
Niedużo, tylko pięćdziesiąt złotych.
Oczy babci gasną.
Niedużo — powtarza — Poczekaj chwilę… bierze torebkę i mówi — Nie mam aż tyle.
Daję połowę…
Karolina zgorszona, chwyta się za głowę i krzyczy do
Kasi:
— Co robisz, to nie w porzo…
— Nie w porzo — powtarza babcia.
Co to znaczy?
To znaczy: nie w porządku! Gdy się rozzłoszczę mówię
szkolną gwarą. Tutaj w Szczęśliwicach taka gwara nie znana, ale jest prawie we wszystkich szkołach. Cześć babciu
— krzyczy stojąc na progu Kasia prawie wesoła. Na pewno
— myśli z goryczą Karolcia — już tam kombinuje, co za te
pieniądze babcine, ostatnie, sobie nakupuje. I żal jej, że nie
zostanie przyjaciółką Kasi. Nie wie, czym serce jej można poruszyć. Jak zainteresować innymi ludźmi i światem.
Jak nauczyć widzenia rosy na kwiatach, odbicia słońca
promieni na drzewach… Jak wsłuchać się w ciszę ogrodu
i wspólnie westchnąć z zachwytem, wszystko tu śpiewa…
A babcia Agata znów uśmiechnięta, wydaje się być szczęśliwa. No cóż. Wnuczka wciąż sobą zajęta jednak czasem tu
bywa. Tak rozmyślając z mężem swoim Andrzejem, dziadkiem Kasi, zmarłym piętnaście lat temu rozmawia. Usiądę
— mówi — w foteliku z trzciny uplecionym przez ciebie
i dowiem się wreszcie, kto mi tu tak pomaga prócz Stwórcy
w niebie.
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Ziemia pachnie rosą, woń maciejki z rezedą się zlewa,
róża pąsowa pnie się po ścianie, ptak jakiś wcześnie zbudzony zaczął śpiewać, chyba to głos dzwonka, który już
tęskni do słońca. Wtem przez zawsze otwartą furtkę wpada chłopaków gromada. W jednej chwili w różnych miejscach się zgromadzili. Jeden dróżki zamiata, drudzy wodę
ciągną, inni podlewają grządki. Dwóch wiśnie do koszyka
zrywa i napełniony stawia na ostatnim schodku, tuż obok
babci, której serce coraz mocniej bije, więc wstaje z fotela
i mówi:
— O duszki moje dobre, czyje wy, czyje? Dziękuję
dobre duszki, że przyszliście do staruszki i uśmiecha się
zalotnie. Ja też chciałabym coś dla was zrobić dobrego.
Zapraszam na pieczenie ziemniaków i bułeczki z wiśniami
dziś wieczorem.
Zuchy patrzą zdziwione i radosne.
— Jak będzie? Czy ktoś z was nie może przyjść do
pani Agaty o wieczornej porze? — pyta zastępowy. Tak
taaak. Przyjdziemy — odpowiedzieli i ochoczo czuj czuj
czuwaj zakrzyknęli.
A Szczęście z radości przesiadło się pod wiśnię, a potem zaczęło spacerować po lśniącym w słońcu ogrodzie
i rozmyślać. Z tego rozmyślania, z wielkiej chęci ludziom
pomagania zrodziła się nowa opowieść o czterech rodzajach szczęścia.
Pierwszy rodzaj Szczęścia, to szczęśliwe zdarzenia. Chwila szczęśliwa. Ktoś młody miał umrzeć, ale
wyzdrowiał. Lekarz powiedział okrutne słowa, lecz się pomylił. Cieszy się rodzina cała. Pieśni dziękczynne śpiewa.
Dziękuje. Ocalenie synka niebu przypisuje. Ojciec bezrobotny lat kilka, pracę dostał niedaleko domu. Skrzydła
z radości mu urosły. Mówi o tym zwyczajnie, bo słów, by
radość wyrazić brakuje.
— Od jutra mam pracę, jesteśmy ocaleni. Wszystkie
pożyczki wreszcie spłacę. Nasze życie bardzo się zmieni.
Franio na lekcjach matematyki był ciągle złymi
stopniami i uwagami gnębiony. Gdy już, już miał odpowiedzi w pogotowiu, podenerwowana pani różne przykre słowa wykrzykiwała i siadać kazała. Bolało to Frania,
że cała klasa wtedy milczała. Nikt odważnie nie zaprotestował, choć niejeden go potem żałował, oburzał się na
niesprawiedliwość. Taka to była tchórzliwa solidarność… i
wielka lękliwość. Pewnego dnia, gdy zastępstwo mieli (bo
ich pani zachorowała), czym jest lekcja matematyki, prawdziwa (bez lęku) — wreszcie się dowiedzieli. Pan dyrektor
(po cichu, pieszczotliwie Jankiem przez uczniów nazywany) po powitaniu wziął przez siebie książkę napisaną pt.
Dziecko w świecie matematyki i przeczytał z niej następujący fragment: „Dzieci powinny się uczyć porozumiewać,
wypowiadać i opisywać swoje pomysły i wątpliwości, mieć
prawo do prób i błędów, współpracować ze sobą. Muszą
nauczyć się także wysłuchiwać innych, a przede wszystkim zdobywać wiedzę samodzielnie, szukać własnych dróg
do matematyki. Matematyka to nie liczby, tak jak muzyka
— to nie nuty. Muzyka to to, co dzieje się w nas, gdy gramy
lub słuchamy muzyki. Gdy ona w nas coś porusza. Matematyka też może nas poruszać”1.
1
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Czy zgadzacie się z tym, co przeczytałem? — zapytał
pan Jan.
Taaak — odkrzyknęła zdziwiona klasa.
Więc teraz będziemy rozwiązywać zadania. Są trzy do
wyboru.
Franio wybrał drugie zadanie i zgłosił się szybko, niespodzianie. Pisał spokojnie, wyjaśniał, czasami się poprawiał, jak dobry nauczyciel tłumaczył. Klasa z zachwytu
oniemiała, gdy w dzienniku obok nazwiska Frania, szóstka
zapisana została.
Jaki z tej historii wniosek wynika? — myśli Szczęście —
dla mamy, ojca, nauczyciela, dla dobrego przewodnika
dziecka przez labirynt wiedzy i mądrości. Wcześniej trzeba rozwijać wiarę w dziecięce zdolności i piękno świata.
Służą temu najbardziej przedszkolne lata.

Szczęście Drugie wypływa samo z siebie. Jest
chwilą radości. Zawsze jest w Tobie z Tobą, obok, w pobliżu, gdy jesteś w potrzebie, uśmiechu, w pomocy drugim
się zjawia, pięknymi słowy to Szczęście przemawia, tłumaczy cierpliwie. Ono w każdym uśmiechu, ono w każdym
oddechu, w powiewie wiatru, piosence i hymnie.
Karolinka trochę już znana, to szczęśliwa dziewczynka,
radosna od rana. Myśleć o innych umie, dobra pragnie nie
tylko dla siebie, każdemu pomóc potraﬁ, gdy ktoś jest w
potrzebie, a przy tym wiele rozumie. Kasia, choć wiele
dóbr posiada, nie umie sobą władać, za szczęściem
próżno goni, choć ma go czasem w dłoni.
Szczęście — jak powiedziałam — wypływa samo z siebie. Wydobyć go można z każdej pracy, zabawy, każdej
chwili istnienia. Jest go też bardzo wiele w radosnym śpiewie.
Gdzie usłyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
Tam dobre serca mają,
Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają…
Tak napisał bardzo dawno temu poeta niemiecki, Johan Wolfgang Goethe. I miał rację — szepnęło Szczęście
— znów siedząc pod gruszą.
O Szczęściu Trzecim mówią na ogół dorośli i dość
duże już dzieci. Wiedzą oni, że szczęście jest dążeniem,
dobrem i celem życia. Piszą o tym powieściopisarze i poeci. Mówią księża, katecheci i ﬁlozofowie. Każdy myślący
człowiek coś na ten temat ciekawego powie.
Już dzieci w przedszkolu czasami wiedzą, kim chcą
być w życiu, co robić, jakie mieć rzeczy, domy, samochody,
a nawet pałace. Cele z marzeniami mieszają, lecz marzenia
wytrwale pielęgnowane dość często się spełniają.
Na ogół każdy ma bliższe i dalsze cele… Ale zawsze
mu czegoś brak… Miłość, zgoda, przyjaźń i życie w pokoju
to dla wszystkich ludzi kształty szczęścia bardzo upragnione. Wielu to jednak nie wystarcza. Chcą podróżować,
wędrować, odkrywać, poznawać nowe kultury, bronić innych przed głodem, skutkami wojny i przemocy. Strach ich

J. Filip. T. Rams: Dziecko w świecie matematyki. Kraków 2000, Impuls, s. 9—10.

Wspominając swoją młodość, dzieci i dziadka Andrzeja, wie ona, że dom jest miejscem, w którym na piecu spokojnie gotuje się zupa, napełniając kuchnię
wspaniałym zapachem i napełniając serce radością
wspólnego siedzenia przy stole. Wie ona, że wielka
miłość w ogniu prób nie kruszeje, tylko się oczyszcza i rozpala. Zawsze też brała pod uwagę to, co później, nie tak
dawno powiedziała Matka Teresa z Kalkuty:
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nie łamie, pracują wytrwale, nie myślą o własnej chwale.
Radość i szczęście daje im plon ich wysiłków: dziecko nakarmione, dziecko zdrowe, dziecko przed przemocą ocalone.
Można by setki stron napisać o ludzkich celach. Jest
ich bez liku. Spróbuj więc Czytelniku, swoje własne, te wypowiadane i te głęboko schowane, zapisać w swym kalendarzyku.
I wreszcie Czwarty rodzaj Szczęścia pracowicie budowany przez całe życie. O tym mogłaby wam
powiedzieć wiele babcia Agata (szepnęło Szczęście siedząc pod gruszą). Ma lat przeszło siedemdziesiąt. Nigdy
nie narzeka, łagodnie ludzkie przywary tłumaczy, wyjaśnia,
usprawiedliwia. Zawsze prawie pogodna, oczy ma młode, dobrem promienne, jest szczęśliwa. Cieszy się każdą
kromką chleba, którego jej w czasie wojny tak brakowało.
Zawsze wszystkiego jej wystarcza, choć dla innych byłoby
to zbyt mało.

Nie pozwól by ktokolwiek,
kto do ciebie przyszedł,
odchodził nieszczęśliwy
i pogrążony w rozpaczy.
Babcia Agata zawsze umiała wynaleźć pogodne strony
życia i potraﬁła ukazywać je innym. Jej bilans życia jest
więc dodatni. Stanowi podstawę do zadowolenia, radości
i nigdy nie słabnącej nadziei na jakieś nowe szczęście…

ilustracja: Mariusz Banachowicz
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Majster z klepką

Beata STACHAŃCZYK, Eugenia PERYGA

Maski
Gdy na balu karnawałowym założycie maski na twarz, możecie znaleźć się w innej krainie, chociaż na chwilę.
Zrób swoją maskę.

CO PRZYGOTOWAĆ?
bawełniane bandaże z gipsem
(można kupić w aptece), nożyczki
miskę
krem do twarzy
opaskę na włosy
farby, pędzle

JAK TO ZROBIĆ?
1. Do wykonania maski potrzebna jest pomoc osoby dorosłej.
Formą do wykonania maski będzie twoja twarz.
2. Całą twarz musisz dokładnie posmarować kremem, a włosy zabezpieczyć opaską.
3. Bandaże trzeba pociąć na kilkucentymetrowe paski.
4. Kawałki bandaży należy namoczyć w wodzie i następnie przykleić na twarz omijając oczy i dziurki w nosie (należy nałożyć
na całą twarz co najmniej trzy warstwy bandaży).
5. Kiedy gips stwardnieje, możesz maskę zdjąć z twarzy; najładniej odejdzie, kiedy wykonasz kilka ruchów mimicznych.
6. Po całkowitym wyschnięciu maskę możesz pomalować.
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Prezentacja

„Po m o c noaddk ał orńp”a c k i e
– w o j. p

Foto aż
re p o rt
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Program konferencji organizowanej przez:
Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz”,
Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz ŚCDN
w ramach XIII Targów Edukacyjnych
Konferencja podsumowująca realizację Projektu „Pomocna Dłoń”
Temat konferencji:
MAŁE DZIECKO. MAŁE PRZEDSZKOLE. WIELKA SPRAWA.
Termin i miejsce:
28 lutego 2008 r. (czwartek), siedziba Targów Kielce Sp. z o.o., ul. Fabryczna
Uczestnicy:
— działacze samorządów lokalnych województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego;
— dyrektorzy szkół podstawowych , w których funkcjonują Alternatywne Ośrodki Edukacji Przedszkolnej „ Pomocna Dłoń”;
— nauczycielki zatrudnione w AOEP w województwie świętokrzyskim i podkarpackim;
— rodzice dzieci uczęszczających do AOEP.
Cele:
— podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego — Alternatywne formy
edukacji przedszkolnej.
Program:
1. 10.00 —11.00 — Akredytacja uczestników konferencji. Zwiedzanie wystawy prac plastycznych autorstwa dzieci z AOEP oraz
stoisk XIII Targów Edukacyjnych „Edukacja”.
2. 11.00 —11.15 — Otwarcie konferencji — prezentacja Projektu „Pomocna Dłoń”, przedstawiciele Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „ Elementarz” i Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej — Maria Lorek — prezes SNEP, Aleksandra Januszkiewicz — koordynator projektu, Andrzej Jabłoński — prezydent Fundacji.
3. 11.15 — 11.45 — Występy dzieci z Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej z województwa świętokrzyskiego
4. 11.45 — 12.15 — Sprawozdanie z działalności Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej działających w województwie świętokrzyskim i podkarpackim — dyrektorzy regionalni Barbara Grzegorczyk, Barbara Krawczak.
5. 12.15 — 12.30— Prezentacja raportu końcowego projektu „ Pomocna dłoń” — Małgorzata Jas, Krystyna Hapek — Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
6. 12.30— 12.45— Przerwa na kawę.
7. 12.45— 13 .15— Wykład — Małe Dziecko. Małe Przedszkole. Wielka Sprawa.
— dr Eugenia Rostańska.
8. 13.15 — 13.45— Prezentacja — Bo jakie początki, takie wszystko — Ośrodki Przedszkolne jako element Gminnych Strategii
Edukacji Elementarnych — Teresa Ogrodzińska, prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
9. 13.45 — 14.15 — Panel dyskusyjny z udziałem władz oświatowych.
10. 14.15 — 14.40— Wręczenie certyﬁkatów Gmina Przyjazna Dzieciom przedstawicielom gmin i stowarzyszeń.
11. 14.40 — 15.00 — Podsumowanie konferencji, wręczenie podziękowań dla nauczycielek AOEP.
12. 15.00 — Lunch, zwiedzanie stoisk targowych.
Kontakt:
Barbara Grzegorczyk, tel. kom: 0501 577 055; ŚCDN tel. (041) 362 45 48 w. 27; baskag@interia.pl
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Program Zjazdu:
Małe dziecko — wielka sprawa
Łódź, 8 marca 2008
9.00 — 10.00 — akredytacja uczestników, zwiedzanie stoisk
wydawniczych
10.00 — 10.10 — otwarcie konferencji — prezes SNEP, Maria
Lorek
10.10 — 10.40 — prezentacja działalności alternatywnych
ośrodków edukacji przedszkolnej w woj. śląskim i łódzkim
w ramach projektu „Wieś przyjazna dzieciom”
10.40 — 11.00 — prezentacja Raportu z działalności ośrodków
— Wiesława Tyl, Anna Maciejewska, Mirosława Matczak
— Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
11.00 — 11.20 — Małe Przedszkola, Małe Szkoły — szansa polskiej wsi — wystąpienie prezes Federacji Inicjatyw
Oświatowych, pani Aliny Kozińskiej-Bałdygi

3. Warsztat twórczego nauczyciela — przekształcanie i konstruowanie gier dydaktycznych
4. Co w trawie piszczy? — z ekologią na ty
5. Moje sylabki — nauka czytania metodą symultaniczno
— sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej
6. Zajęcia muzyczno — ruchowe z elementami aktywnego
słuchania muzyki poważnej i metody Carla Orﬀa
7. W świecie instrumentów perkusyjnych
8. Plastyka obrzędowa — spotkania z czarownicą Betulą
9. Agresja u małego dziecka, jak jej zapobiegać i jak ją wykorzystać
10. NLP — czyli jak skutecznie porozumiewać się z dzieckiem
Stoiska wydawnicze, min:
Nowa Szkoła, Wydawnictwo VIR, Fraszka Edukacyjna, Wydawnictwo Fundacji ELEMENTARZ

Przerwa
11.30 — 12.00 — wykład „Rola wczesnego wspomagania
w rozwoju Małego Dziecka” — dr Dorota Podgórska-Jachnik
12.00 — 12.30 — wręczenie certyﬁkatów „Gmina Przyjazna
Dzieciom” oraz podziękowań dla nauczycieli
12.30 — 13.30 — poczęstunek, zwiedzanie stoisk wydawniczych
Zajęcia warsztatowe:
Pierwsza tura — 13.30 — 15. 00
Druga tura — 15.10 — 16.40
16.40 — 17.00 — Walne Zebranie Członków SNEP
W programie warsztatów, m.in.:
1. Techniki arteterapeutyczne (plastyka, teatr, choreoterapia,
muzykoterapia) w pracy z dziećmi
2. Bliższe spotkania z matematyką

Zgłoszenia uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną — formularz
zgłoszeniowy, mailową; zarzad@snep.edu.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 0-32 2525199 u pana Dariusza
Stemplewskiego
Miejsce Zjazdu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19
ul. Żeromskiego 115
90-542 Łódź
Udział w Konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dla członków SNEP, którzy
opłacili składkę członkowską za rok 2008 dodatkowe materiały oraz książki. Dlatego też prosimy o zabranie ze sobą dowodu wpłaty. Przypominamy, że składka członkowska wynosi
40 zł. Blankiet przelewu można pobrać ze naszej strony internetowej: www.snep.edu.pl






















Z dworca Łódź Fabryczna:
Dwie drogi:
1) Należy dojść do ul. Kilińskiego wsiąść do tramwaju nr 2,4,5 (na mapce )
na drugim przystanku wysiąść , przejść do al. Piłsudskiego i wsiąść do
tramwaju 8,10,14 jadącego w kierunku Retkini, wysiąść na piątym przystanku następnie podziemiami wyjść do Parku im. ks. J. Poniatowskiego
i wzdłuż parku przy ul. Żeromskiego dojść do posesji 115
2) Minąć ul. Składową , dalej przez park dojść do ul. Narutowicza (róg ul.
Kilińskiego) (na mapce ) wsiąść do tramwaju nr 12, przejechać cztery
przystanki, na tym samym przystanku przesiąść się do tramwaju nr 15
lub 46, przejechać jeden przystanek i wysiąść przy szpitalu WAM a następnie podziemiami przejść do Parku im. ks. J. Poniatowskiego i wzdłuż
parku przy ul. Żeromskiego dojść do posesji 115
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Nowa seria książek dla przedszkoli
Małe Przedszkole – wiersze i opowiadania dla dzieci
Autor: Maria Lorek
Ilustrator: Mariusz Banachowicz
Książka jest nowym typem podręcznika dla najmłodszych. Teksty zostały tu tematycznie zorganizowane
wokół miesięcznych projektów edukacyjnych. Przykładowe z nich: „Miasteczko zabawek”, „Dzieci Taty
Roku”, „Mali Badacze”, „Cztery żywioły”. Przewodnikiem po książce jest krasnal Bajbajek.

Ślubowanie przedszkolaka

Poznajemy się
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Kolor
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– czyli wrześniowe spotkanie z Bajbajkiem

Stoi w kole
Całe przedszkole.
W górze paluszki dwa
Każdy przedszkolak ma.

Oto krasnal. Ma na imię Bajbajek.
Chodzi w kubraczku i czerwonej czapeczce, w której jest mu bardzo
do twarzy. Trzeba jeszcze dodać, że czapeczka ma pomponik.
I jest to chyba najbardziej czarodziejski pomponik na świecie.
Raz wygląda jak mały kolczasty jeż, innym razem jak ogonek
wiewiórki.
Cóż jeszcze można powiedzieć o Bajbajku?
– Czy jest wesoły? Oczywiście, że tak.
– Czy płata figle? A jakże, płata.
– Czy lubi podróże? Uwielbia!
– Czy zna baśnie? Tysiące.
Teraz wy przedstawcie się
Bajbajkowi.

Słonko przygląda się z góry,
A wszyscy mówią chórem:
My – małe przedszkolaki,
Przyjmujemy kodeks taki:

Podwodna łąka
Chlapać się,
Pluskać,
Taplać w wodzie.
Każdy to lubi
Ty i ja.
Może by można,
Zaprosić morze?
Może by można, ale jak?

W puchate wtulić się misie,
Gdy coś nie uda mi się.
Nie dąsać się, nie gniewać,
Dać mamie gwiazdkę z nieba.
Nie płakać, tak jak chmurka,
Być zwinnym jak wiewiórka.
Przyjaźnić się z biedronką,
Uśmiechać się jak słonko–
Bo słonko to nasz znak.
– Czy ślubujesz?
– Tak.

Koledze podać rękę,
Zaśpiewać z nim piosenkę,
Jak ptak w obłokach fruwać,
Z papieru robić cuda.

Pobawić się z powietrzem
Gdybym miał namalować
Powietrze,
Namalowałbym wiatr.
I cóż jeszcze?
Może piórko
Albo dmuchawce?
Może obłok,
Spadochron? Latawce?

Szklane naczynie,
Roślinki
Żwirek –
Podwodna łąka
Piękna tak!
Skoro ją mamy,
No to może
Do wody
Rybki wpuścimy trzy.
Cieszy się Hania.
Cieszy się Romek.
Cieszę się ja.
Ciesz się i ty.

Maria Lorek

Może jednak samolocik zrobię
I pobawię się z powietrzem
Na dworze.
Maria Lorek

Maria Lorek
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„Małe Przedszkole – projekty pracy z przedszkolakami” – część I
Autor: Maria Lorek
Ilustrator: Aleksandra Telka-Budka, Katarzyna Budka
Książka ma formę ćwiczeń dla najmłodszych. Jest podzielona na rozdziały, które mają bezpośrednie
odniesienie do publikacji „Małe Przedszkole – wiersze i opowiadania dla dzieci” oraz programu „Mały
Elementariusz”. Ćwiczenia są zróżnicowane pod względem poziomu wymagań. Przedszkolak znajdzie
tutaj kolorowanki, ćwiczenia manualne, logiczne, jak również rozwijające wyobraźnię..
TO JA.
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I TO JA.

Mili moi – oto ja!
Jak wyglądam? Właśnie tak!
Uszy, oczy oraz nos
Co słyszycie? To mój głos!

Ma uczucia każdy z nas,
Porozmawiać o tym czas:
Kocham mamę, tatę też
Lubię ciebie – przecież wiesz.

Z tyłu plecy, z przodu brzuch,
Patrzcie, jaki ze mnie zuch!
Do biegania nóżki mam,
Rączki klaszczą- ram- pam- pam!

Ja tak samo jak i ty,
Miewam czasem smutne dni.
Ale smutek mija wnet
I znów głośno śmieję się!

S

ŚCIEŻKA DOTYKOWA

Litera

Radosław Ragan

włosy
oczy
uszy
nos
usta

Przedstaw się. Powiedz, gdzie mieszkasz.
Czy znasz swój adres?
Opowiedz o sobie. Jak wyglądasz? Co lubisz?

ręce
pępek
dłonie
nogi
stopy

Pośledź paluszkiem drogę kreta do norki.
Posmaruj tor klejem. Posyp kaszą manną. Poczekaj aż wyschnie.
Pośledź paluszkiem jeszcze raz.
Kiedy było gładko, kiedy ślisko, kiedy szorstko?

Liczba

Ss

6

orkiestra

To smok. A to maskotki smoka.
9
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„Małe Przedszkole – projekty pracy z przedszkolakami” – część II

Autor: Maria Lorek
Ilustrator: Magdalena Rajska-Armata, Natalia Armata
Książka ma formę ćwiczeń dla najmłodszych. Jest podzielona na rozdziały, które mają bezpośrednie
odniesienie do publikacji „Małe Przedszkole – wiersze i opowiadania dla dzieci” oraz programu „Mały
Elementariusz”. Ćwiczenia są zróżnicowane pod względem poziomu wymagań. Przedszkolak znajdzie
tutaj kolorowanki, ćwiczenia manualne, logiczne, jak również rozwijające wyobraźnię..
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Program

nauczania

i

wychowania

grup

różnowiekowych

Autor: Maria Lorek
Publikacja stanowi całościowy projekt pracy z dziećmi w grupach mieszanych. Czytelnik znajdzie w niej
nowe spojrzenie na ﬁlozoﬁę edukacji dzieci bez podziału na przedziały wiekowe. Poza opisem treści
programowych, książka zawiera wskazania metodyczne dla nauczycieli, projekty edukacyjne oraz przykładowy roczny plan pracy. Na bazie programu powstała seria podręczników „Małe przedszkole”.

Warto przeczytać

„Mały Elementariusz
w przedszkolu”
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„Małe przedszkole – wychowanie przedszkolne w grupach mieszanych wiekowo.
Przewodnik metodyczny”
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Marii Lorek
Książka skierowana jest do nauczycieli przedszkoli pracujących systemem grup mieszanych wiekowo.
Ma bezpośrednie odniesienie do programu „Mały Elementariusz” jak i serii książeczek edukacyjnych dla
dzieci „Małe Przedszkole”. Poza opisem metodycznej i organizacyjnej strony pracy z grupą różnowiekową, zawiera scenariusze zajęć oraz opis przykładowych projektów edukacyjnych.
Format A4
280 stron

Czytamy Sami

„Czytamy sami”
Autor: Maria Lorek
Ilustrator: Natalia Armata

Format

„Czytamy sami” — to zestaw kart czytelniczych oraz 20 stron ksiązeczki do samodzielnego
czytania przez dzieci. Karty zostały oparte na koncepcji wczesnej nauki czytania Glena Domana. Zestaw pozwala na czytanie pojedynczych wyrazów, jaki i konstruowaniu z nich całych
zdań. Całość zgromadzona jest w podręcznej tekturowej walizeczce.

mama
tata
���������������������������������

����������
�����������������

żółty
niebieski

wiosna
lato

Mój brat
Dawno temu

„Opowieści czarownicy Betuli”
Autorzy: Beata Stachańczyk, Eugenia Peryga
Tytułowa Betula to pacynka wyczarowana ze szmatek, wełny i papieru. Dzięki niej dzieci uczą się,
jak z prostych materiałów przyrodniczych, kolorowego papieru, gliny wyczarować piękne ozdoby,
zabawki. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, które w prosty sposób pozwalają najmłodszym poznać ciekawe techniki plastyczne.
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„Baśniowe podróże”
Autor: Witold Ostrowski
Ilustrator: Katarzyna Kara
Baśniowe podróże to książka dla najmłodszych, która w zamyśle ma stać się początkiem serii. Dlatego
też w podtytule zawiera uszczegółowienie – Baśniowe podróże po Europie. Mały słuchacz baśni ludowych ma bardzo niewiele okazji usłyszenia ich w zrozumiałym dla niego języku. Większość zbiorów
zawiera teksty bardzo trudne dla najmłodszego odbiorcy. Baśniowe podróże dają mu taką szansę.
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„Baśniowa matematyka”
Autor: Praca zbiorowa
Ilustrator: Witold Skrzypek
Książka jest zbiorem 12 tekstów w znaczącej swej części opartych o baśnie, w których motywem przewodnim jest liczba. Trzy to „Trzy świnki”, pięć to „Pięć ziarenek grochu”, siedem to „Baśń
o siedmiu koźlątkach” itp. Dla najmłodszych jest zarówno punktem wyjścia do zabaw literackich jak i gier
matematycznych.
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O chłopie i rybce złotej
Był pewien chłop, co już czterdzieści lat łowił ryby, ale nie bardzo
mu się wiodło. Raz zarzucił sieci – wyłowił tylko morską trawę; zarzucił je
drugi raz, patrzy, a tu rybka, nieduża, ale złota. Dopieroż to rybka prosi
go, żeby ją puścił do wody:
– Puść mnie, co tylko będziesz chciał, to ci dam – powiada rybka. Tak go
prosiła, że w końcu ją puścił. Wraca chłop do domu i mówi do żony:
– Wiesz, złapałem dzisiaj złotą rybkę, alem ją puścił, bo bardzo o to prosiła. Tyle, że mi obiecała, że co tylko będę chciał, to mogę dostać.
Żona na to:
– Oj, głupiś, głupi. Idź teraz i poproś ją, żeby nam dała nowe koryto, bo
stare nam się rozsypało.
Poszedł chłop do morza, stanął na brzegu, zdjął czapkę i prosi, żeby
rybka dała im nowe koryto. Wyszła rybka nad wodę i przemówiła:
– Idź do domu, idź.
Wraca chłop do domu, patrzy, stoi przed chałupą nowe koryto.

Baśń o czterech
porach roku
Dawno, dawno temu, król miał cztery córki: piękne, dorodne, ale każda inna.
Pierwsza – najweselsza z rodzeństwa, śmiała się, dokazywała. Wszędzie jej było pełno. Tata mówił, że ma zielono w głowie
Druga – miła, pogodna o promiennym uśmiechu. Lubiła trochę poleniuchować, ale gdy król o coś prosił, nigdy nie odmówiła.
Trzecia – rudowłosa, czas najczęściej spędzała w sadzie, ogrodzie. Była
bardzo pracowita i złościła się, gdy inne siostry nie chciały jej pomagać.
Czwarta – najpoważniejsza z całej czwórki. Król martwił się, że jest
taka dorosła. Siostry obrażały się, gdy obrzucała je swym lodowatym
spojrzeniem.
Mimo że siostry bardzo się kochały i jedna bez drugiej żyć nie mogła,
to stale dochodziło między nimi do kłótni i sprzeczek.
– Ach, gdyby żyła ich matka, na pewno by sobie poradziła – wzdychał
król. I żeby poprawić humor córkom, kupował im prezenty:
Najmłodszej dał zieloną, zwiewną sukienkę i wianuszek z najpiękniejszych kwiatów, jakie rosły w królestwie.
– Dzięki tatku – zaszczebiotała najmłodsza córka i jakby ją wietrzyk
zdmuchnął, już jej nie było.
Drugiej podarował suknię ze szczerego złota i słomkowy kapelusik
z wplecionym z boku słonecznikiem.
– Piękny prezent – uradowała się druga córka, gorąco ucałowała ojca
i jak zwykle obdarzyła go swoim promiennym uśmiechem.
Trzecia otrzymała suknię w kolorze rudej wiewiórki, aby pasowała do
jej włosów i szal – tak delikatny, jakby utkano go z nici babiego lata.
– Jakie cudowności! – wykrzyknęła średnia córka, po czym klasnęła
w dłonie, cmoknęła ojca w czoło i pobiegła potańczyć na polanę.
Czwarta dostała w podarunku białą suknię, obszytą lśniącymi perełkami i srebrną koronę, w której wyglądała jak prawdziwa księżniczka.

– Dziękuję ojcze. Nigdy nie miałam piękniejszej szaty. Jesteś najwspanialszy na świecie.
Król cieszył się, widząc uradowane córki. Ale sielanka nie trwała długo.
Wystarczyła jakaś drobnostka i siostry znów skakały sobie do oczu.
Cóż było robić. Stary król wybrał się do czarodzieja. Przemierzył
siedem gór, przepłynął siedem mórz, aż utrudzony stanął przed jego
chatą.
– Wiem, po co przyszedłeś. Oto co ci powiem: Masz cztery córki, daj
każdej czas na panowanie. Zobaczysz, że będą zadowolone, zaś zwady
i kłótnie ustaną.
– Jakie to proste – pomyślał król – że też sam na to nie wpadłem.
I jak poradził czarodziej, tak zrobił.
Od tego czasu na świecie są cztery pory roku i w każdej panuje tylko
jedna córka króla.
Pierwsza – zieloną wiosną.
Druga – złotym latem.
Trzecia – rudą jesienią.
Czwarta – białą zimą.
A czarodziej, gdy tylko przypomni sobie tę historię, siada przed chatą, patrzy w niebo i śpiewa.
Rok to bardzo dobry tato.
Dał prezenty swoim córom.
Obdarował je bogato
Złotem, srebrem i purpurą.
Jednej dał srebrną koronę.
Drugiej łąki zielone.
Trzeciej kłosy złociste.
Czwartej purpurowe liście.
Maria Lorek

Wilk i siedem koźlątek
Była sobie kiedyś koza. Miała ona siedem koźlątek, a kochała je tak,
jak tylko matka potraﬁ kochać swoje dzieci. Pewnego dnia wybrała się do
lasu po jedzenie. Przywołała całą siódemkę i rzekła: „Drogie dziatki, muszę wyjść do lasu. Bądźcie grzeczne, gdy mnie nie będzie, zamknijcie drzwi
i miejcie się na baczności przed wilkiem! Jeśli uda mu się wejść, pożre was
ze skórą i kośćmi. Łotr umie się przebrać, ale poznacie go po chropawym
głosie i czarnych łapach.”
Koźlątka zaś rzekły: „Droga matko, będziemy mieć się na baczności, nie
troszcz się o nas.” Koza zabeczała i ruszyła spokojna w drogę.
Nie trwało długo, a zapukał ktoś do drzwi domu i zawołał: „Otwórzcie,
drogie dziatki, wasza mama przyszła i każdemu coś przyniosła!” Lecz
koźlęta poznały po chropawym głosie, że to był wilk. „Nie otworzymy,”
zawołały, „Nie jesteś naszą mamą. Ona ma cienki i łagodny głos, a twój
głos jest chropawy. Jesteś wilkiem!”
Poszedł więc wilk do kramarza i kupił sobie wielki kawał kredy. Zjadł go
i tak jego głos zrobił się cienki. Potem wrócił, zapukał do drzwi i zawołał:
„Otwórzcie, drogie dziatki, wasza mama wróciła i każdemu coś przyniosła!”
Lecz wilk położył łapę na parapecie. Zobaczyły to dzieci i zawołały: „Nie
otworzymy! Nasza mama nie ma takiej czarnej łapy jak ty. Ty jesteś
wilk!”
Poszedł więc wilk do piekarza i rzekł „Uderzyłem się w łapę, posmaruj mi
ją ciastem!”
Gdy mu już ją piekarz posmarował, pobiegł wilk do młynarza i rzekł: „Posyp mi łapę białą mąką!” Młynarz pomyślał, że wilk chce kogoś oszukać
i się wzbraniał, lecz wilk rzekł: „Jeśli tego nie zrobisz, zjem ciebie!” Wystraszył się młynarz i pobielił mu łapę.
Poszedł więc łotr po raz trzeci pod drzwi, zapukał i rzekł: „Otwórzcie, drogie dziatki, wasza mama wróciła i każdemu coś przyniosła!”
Koźlęta zawołały: „Pokaż nam swoją łapę, żebyśmy widziały, że jesteś
naszą mateczką.”

„Bajki o literkach”
Autor: Maria Lorek
Ilustrator: Bohdan Butenko
Bajki o literkach to książka, w której dzieci spotykają się ze spersoniﬁkowanymi literkami. Mieszkają one
w Krainie Apli-Papli i przeżywają rózne przygody wraz z Krasnalem Bajbajkiem, Smokiem Elementarym,
Elfem Ladaco, Panią Nutką i innymi baśniowymi postaciami. Książka oparta jest o zasób 22 liter, które
najczęściej dzieci poznają w przedszkolu tj. bez dwuznaków i zmiękczeń. Przepiekne ilustracje wykonał
Bohdan Butenko.
Format A4
Kolor
80 stron
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Autor: Olga Handford, Wiesław Karolak
Ilustrator: Elżbieta Dul-Ledwosińska

Nazwisko ......................................................
Ulica .............................................................
Miasto ..................................................

Książeczka wprowadza dzieci w świat sztuki od rysunku zaczynając na rzeźbie kończąc. Przygotowana
jest w formie ćwiczeń dla dzieci z zaznaczeniem poziomu trudności. Uczy, uwrażliwia, sięga do pokładów dziecięcej wyobraźni.

Warto przeczytać

„Rysuj i...”
Imiê ..............................................................
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„Praca z małym dzieckiem. Wokół ﬁlozoﬁi wychowania”
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Autor: Bronisława Dymara
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Książka jest niezwykle ciekawym spojrzeniem na proces wychowania małego dziecka. Traktuje o roli
pytań stawianych przez najmłodszych, wyobraźni, zabawie. Daje nauczycielom przedszkoli wiele okazji
do przemyśleń i reﬂeksji nad wartościami edukacji opartej o pedagogikę serca.

Format A4
64 stron

W ramach projektu „Wieś przyjazna dzieciom” ukazały się też trzy ostatnie numery naszego czasopisma:

Biuletyn Stowarzyszenia
Nauczycieli Edukacji Początkowej

Biuletyn Stowarzyszenia
Nauczycieli Edukacji Początkowej

nr 1 (8) wrzesień 2007
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nr 2 (9) listopad 2007
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Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet Państwa
w ramach projektu „Wieś przyjazna dzieciom” realizowanego
w Działaniu 2.1 a) SPO RZL będącego odpowiedzią na konkurs
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Alternatywne formy edukacji
przedszkolnej”.

