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DRODZY
RODZICE!

Z radością przekazujemy w Państwa ręce
pierwszy numer magazynu "Nasza Bajka", 
w pełni stworzonego przez nauczycieli
Przedszkola nr 420 "Nasza Bajka" w Warszawie. 
 
W tym numerze dzielimy się z Państwem
zagadnieniami dotyczącymi zaburzeń integracji
sensorycznej, procesu adaptacji, odżywiania,
edukacji medialnej, kształtowania ścieżki
edukacyjno-zawodowej dziecka, a także stresu,
towarzyszącemu porankom dziecka.
 
Wierzymy, że wspólne dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem, pozwoli nam na większe
zrozumienie i owocną współpracę na linii
rodzic-nauczyciel. 
 
Życzymy miłej lektury!
 
 

Agnieszka Zyśk
Redaktor naczelna

fot. Grzegorz Królikowski



Ad a p t a c j a  w  p rze d szk o l u
R O Z P O C Z Ę C I E  P R Z Y G O D Y    P R Z E D S Z K O L N E J  T O  D U Ż E  W Y D A R Z E N I E  W  Ż Y C I U  D Z I E C K A ,
W R Z E S I E Ń  J E S T  T R U D N Y M  M I E S I Ą C E M  Z A R Ó W N O  D L A  D Z I E C I ,  R O D Z I C Ó W  
J A K  I  N A U C Z Y C I E L I .
 
N A T A L I A  Z A C Z E K ,  N A U C Z Y C I E L  K O N T R A K T O W Y

POZYTYWNE  NASTAWIENIE
RODZICÓW  DO  PODJĘTEJ
DECYZJ I  O  ROZPOCZĘCIU
PRZEZ  DZIECKO  PRZYGODY
PRZEDSZKOLNEJ  JEST
NIEZWYKLE  WAŻNE .

Adaptacja to czas zmian.   Dla dzieci  oznacza
przystosowanie do nowego miejsca,  poznanie
nowej organizacj i  dnia,  ale przede wszystkim
- co jest najtrudniejsze - wiąże się 
z rozstaniem z   rodzicami.  Rodzice również
muszą oswoić się z nową sytuacją,  nie
wszyscy są gotowi na rozstanie z dzieckiem.
Przekraczając próg przedszkola towarzyszy
im przede wszystkim niepokój  - przecież
zostawiają swój największy skarb z obcymi. . .
 
Pozytywne nastawienie rodziców do podjętej
decyzj i  o rozpoczęciu przez dziecko
przygody przedszkolnej  jest niezwykle
ważne.  Cieszcie się razem z dzieckiem, że
wkracza w nowy, ważny dla niego etap.  



 

Dziecko powinno mieć czas
oswoić się z myślą,  że   pójdzie
do  przedszkola.  Dzieci  są jak
radary,  szybko wyczują emocje
rodziców. Kiedy widzą ich
zatroskane twarze,  słyszą
ich rozmowy, wtedy same
zaczynają odczuwać niepokój .
Warto ki lka tygodni wcześniej
rozmawiać z dzieckiem 
o rozstaniu.  Zdarza się,  że
mama odprowadzająca dziecko
płacze,  warto w takich
sytuacjach poprosić o pomoc
tatę babcię,  dziadka.  Może się
okazać,  że maluch, który
płacze podczas rozstania 
z mamą, gdy przyjdzie z kimś
innym, bez problemu wchodzi
do sal i  przedszkolnej .

 
Uczciwość i  punktualność 

Uczciwość i  punktualność
rodzica jest niezwykle ważna
w budowaniu poczucia
bezpieczeństwa u dziecka.  Nie
można oszukiwać dziecka.
Rodzice,  podczas rozstania 
z dzieckiem często mówią:
"będę za godzinkę",  "niedługo
będę" - a tak naprawdę, nie
wrócą szybko. Dziecko po
takich zapewnieniach,  czeka
na rodzica,  czuje się rozżalone 
i  oszukane.  To dotyczy
również umawiania się 
z dzieckiem odnośnie odbioru
z przedszkola - jeżeli
umawiasz z dzieckiem, że
odbierzesz je po
podwieczorku, to dziecko już
od pierwszych chwil  po
skończeniu posiłku czeka na
rodzica.  Przez pierwsze dni,
warto odbierać dziecko 
z przedszkola wcześniej  
i  stopniowo przedłużać czas
pobytu w placówce.

 
Przedłużanie pożegnania

Zazwyczaj  prowadzi do
większego rozżalenia i  płaczu 
 

dziecka.  Naj lepiej  ustal ić
z dzieckiem sposób
pożegnania np.  "dwa buziaki
i  przytulenie i  idziesz do sal i" .
Ki lka dni takich pożegnań
i będzie łatwiej .
 
Należy ćwiczyć samodzielność

dziecka
Pierwsze dni w przedszkolu to
duży stres,  jest  on większy,
kiedy u dziecka pojawiają się
problemy z samodzielnością
(np.  w toalecie,  podczas
posiłków).

 
Rytm dnia 

Warto wcześniej  dowiedzieć
się,  jak wygląda ramowy  plan
dnia w przedszkolu i  powoli
wprowadzać go w domu.
Można przy tym wspominać,
że w przedszkolu będzie
podobnie.  Dzieci  lubią
regularność,  wtedy czują się
bezpieczniej .

 
Ulubiona zabawka 

Aby choć trochę pomóc
dziecku w pierwszych dniach 
w przedszkolu,  warto,  aby
zabrało ze sobą ulubioną
zabawkę (pluszak) .  Dziecku
łatwiej  będzie wejść do sal i
przedszkolnej  kiedy będzie
trzymało w rękach wiernego
towarzysza zabaw.
 

Rozmowa z nauczycielem
Dzieci  po powrocie 
z przedszkola opowiadają
wiele histori i ,  jeżeli  rodzica
coś niepokoi,powinien
porozmawiać o tym 
z wychowawcą grupy.  
Niektóre dzieci  mają wybujałą
wyobraźnię,  czasem warto
wziąć poprawkę na to,  co
opowiada dziecko.
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O  czym  r o dz i c e  p ow i n n i
p a m i ę t a ć ,  a by  p o m ó c  dz i e c k u?

Chwal dziecko za każdy przejaw
samodzielności :  ciągłe poprawianie,
strofowanie,  że coś jest nie tak może
spowodować, że dziecko będzie szybko się
zniechęcać i  nie będzie próbować nowych
rzeczy.

Bądź systematyczny i  konsekwentny:
dorosły powinien przypominać,  pi lnować  
 i  chwalić,  gdy dziecko samo zechce
zadbać o siebie,  dzięki  temu łatwiej  będzie
wypracować pewne nawyki u   dziecka.

Nie przedłużaj  pożegnania w szatni :  pomóż
dziecku rozebrać się,  pożegnaj  się  i  wyjdź.

 

 

Nie zabieraj  dziecka do domu, kiedy płacze
przy rozstaniu.  Jeśl i  zrobisz to choć jeden
raz,  dziecko będzie wiedziało,  że łzami
można wszystko wymusić.

Nie   nakłaniaj  dziecka,  żeby zaraz po
przyjściu do domu opowiadało,  co
wydarzyło się w przedszkolu.  To powoduje
niepotrzebny stres.

Myśl  pozytywnie o placówce 

Żegnaj  i  witaj  swoje dziecko  zawsze         
 z  uśmiechem.

                           

                     

    i  pracownikach przedszkola.
                               

 

Oczywiście,  nie wszystko da się przewidzieć,
zaplanować. Niektóre dzieci  szybko odnajdą się 
w grupie przedszkolnej ,  inne będą potrzebowały
więcej  czasu.  Najważniejsze to nie tracić nadziei  
i  nie rezygnować z decyzj i  o rozpoczęciu przez
dziecko przygody z przedszkolem.
 
Powodzenia!



Edukacja medialna jest jednym 
z działów pedagogiki mediów,
zajmującym się przygotowaniem do
odpowiedniego korzystania ze
środków masowego przekazu. Do jej
głównych celów należą: kształtowanie
umiejętności związanych 
z krytycznym myśleniem,
selektywny dobór treści oraz
rozumienie podstawowych
mechanizmów, którymi rządzą się
mass media. Ponadto ważna jest
również umiejętność posługiwania się
mediami w konkretnych celach, na
przykład do poszerzania swojej
wiedzy. Wymienione umiejętności są
niezbędne w dzisiejszym świecie,
który jest w dużej mierze
zdominowany przez media.  

Telewizja jest najbardziej lubianą
formą spędzania wolnego czasu przez
dzieci z różnych grup wiekowych.

Kontakt z tym medium zaczyna się
bardzo wcześnie i wydłuża się wraz  
 z wiekiem. Wiek przedszkolny              
i wczesny wiek szkolny to dwa okresy
najbardziej obfitujące w spędzanie
wolnego czasu przed telewizorem.  
 W tym wieku dzieci poświęcają
telewizji średnio od 2 do 4 godzin     
 w dni powszednie, a w weekendy       
 i święta ten czas wydłuża się nawet
do 5 godzin, mimo tego, że czas
poświęcany w tym wieku telewizji nie
powinien przekraczać 2 godzin
dziennie.
     Za pomocą edukacji medialnej
można nauczyć dzieci racjonalnego
korzystania z telewizji. Poniżej
przedstawiam siedem zasad, których
przestrzeganie pomoże uczynić         
 z dziecka świadomego odbiorcę           
i pomoże zapewnić mu bezpieczny
rozwój.
 
 
 
 

Po pierwsze, dziecka nie należy
zostawiać samego przed telewizorem.
Telewizję powinno oglądać się razem
z maluchem, przede wszystkim ze
względu na możliwość występowania
w niej treści niezrozumiałych, ale nie
tylko. Osoba dorosła powinna być
obecna nawet w przypadku, kiedy
przekaz nie wydaje się być 
skomplikowany, ponieważ dziecko
może mieć do niej jakieś pytania czy
też spostrzeżenia. Ponadto warto
podkreślić, że obecność rodzica        
 w procesie oglądania telewizji
stymuluje świadomość jego pociechy.
Oznacza to, iż dziecko aktywniej
odbiera treści telewizyjne, jest
bardziej skupione.
      Po drugie, warto ustalić wspólnie
z dzieckiem wyraźne granice czasowe
na oglądanie telewizji. Czas spędzany
przed odbiornikiem musi być

ROLA  RODZ I CÓW  W  OGLĄDAN IU
TE LEW I Z J I  PRZEZ  DZ I ECKO
JOANNA ROMANOWSKA, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY



odpowiednio kontrolowany przez rodziców. Nie
powinien przekraczać ustalonego limitu. Telewizja
nie może być traktowana przez dorosłego jako
„elektroniczna niańka”, o czym w swojej książce
wspomina Jadwiga Izdebska, specjalistka od
mediów w życiu dzieci.
      Po trzecie, rodzic powinien selekcjonować
treści oglądane przez dziecko i tym samym uczyć
dziecko krytycznej postawy wobec telewizji. Wiąże
się to zarówno z ograniczaniem szkodliwych treści
jak i zachęcaniem do oglądania treści
wartościowych. Badania wykazały, że z reguły
rodzice koncentrują się na pierwszej części, a takie
podejście może kształtować w dziecku błędne
poczucie, że telewizja jest czymś złym. Może
również źle wpływać na umiejętność korzystania   
 z telewizji z pożytkiem. Warto motywować dzieci
do wspólnego oglądania wartościowych treści
telewizyjnych, np. programów edukacyjnych, w tym
przyrodniczych.
      Po czwarte, osoba dorosła powinna rozmawiać
z dzieckiem na temat oglądanych programów
telewizyjnych. Jeżeli w trakcie emisji jest to
niemożliwe, można to uczynić po jej zakończeniu.
Ważne, żeby taka rozmowa się odbyła. Dzięki niej
dziecko ma szansę wypowiedzieć się na temat
programu i możliwość wyrażenia swojego zdania.
Uczy się przy tym nazywania własnych emocji,
ćwiczy umiejętność argumentacji, wyciągania
wniosków. Ma okazję do poznania opinii
pozostałych członków rodziny. Ponadto dyskusja
dotycząca programu pozwala mu na głębsze
zrozumienie jego przekazu.
      Po piąte, rodzice powinni stanowić dla dziecka
wzór w zakresie kontaktów telewizyjnych. Dziecko
uczy się poprzez obserwację i naśladownictwo.
Jeżeli rodzice chcą, aby ich dziecko korzystało z
telewizji w racjonalny sposób, sami muszą być
krytycznymi, selektywnymi i świadomymi
odbiorcami. Muszą dawać dzieciom przykład.
Dlatego warto poszerzać swoją świadomość
pedagogiczną w zakresie wpływów telewizji, jej
zagrożeń, ale i możliwości. Należy na przykład
zwrócić uwagę, żeby nie pozostawiać włączonego
telewizora, kiedy go nie oglądamy. Tworzy on
niepotrzebny „szum” i zachęca do ciągłego
oglądania narzuconych, a nie wybranych treści.
      Po szóste, należy ustalić z dziećmi „zdrowe”
zasady korzystania z telewizji. Dotyczy to na
przykład właściwej odległości od ekranu telewizora,
zachowania prawidłowej postawy czy też oglądania
w odpowiednio oświetlonym pomieszczeniu.
Pozwoli to uniknąć negatywnych fizjologicznych
skutków związanych z codziennym oglądaniem
telewizji.

     Po siódme, warto dzieciom pokazywać co mogą
robić w wolnym czasie poza oglądaniem telewizji.
Maluchy często oglądają telewizję, gdyż mają
trudności ze znalezieniem alternatywy dla tego
medium. Trudno im zastąpić telewizję czymś
ciekawszym. To medium dostarcza im bez
większego trudu wielu atrakcji. Osoba dorosła
powinna dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami
w zakresie alternatywnych sposobów na spędzanie
wolnego czasu. Ważne, żeby dziecko miało
świadomość, że świat nie kończy się na telewizji.
Jest wiele czynności, które mogą zainteresować
dziecko: sporty, czytanie książek, malowanie,
zabawy na świeżym powietrzu, gry planszowe,
wycieczki, wyjścia do teatru – to tylko kilka
propozycji. Każdy rodzic ma ich zapewne 
o wiele, wiele więcej.  
      Na zakończenie rozważań na temat roli rodzica
w procesie oglądania telewizji przez dziecko,
chciałabym przytoczyć cytat: "Jeśli twoje dziecko
mieszka nad brzegiem morza, lepiej nauczyć je
pływać, niż budować na plaży mur!" Podobnie jest 
 z telewizją. Nie ma sensu odcinać od niej dziecka,
wystarczy nauczyć je korzystania z niej    
w odpowiedni sposób, z pełną świadomością jej
wpływów. Należy przygotowywać dziecko do
racjonalnego korzystania z medium, które jest
nieodłącznym elementem współczesnej kultury.
Pozwoli to dziecku korzystać z telewizji 
z pożytkiem, przy równoczesnym ograniczeniu jej
negatywnego wpływu. Telewizja jest wynalazkiem,
który ma dobrze służyć, a nie ograniczać i szkodzić.
A to czy tak będzie, zależy tylko od nas i od naszego
podejścia.
Drodzy Rodzice, pamiętajcie, że system oceny
programów oznaczony symbolem w rogu ekranu
powinien być traktowany jedynie jako wskazówka.
Nie należy się również sugerować animacją, jako
formą rozrywki dla najmłodszych. Nawet na
kanałach, które dostawcy telewizyjni klasyfikują
jako dziecięce, pojawiają się treści kierowane do
nastolatków, a wśród pozostałych stacji oraz
internetowych nadawców coraz popularniejszą
formą rozrywki, wyłącznie dla dorosłych, stają
się właśnie produkcje animowane. W ocenie czy
program nadaje się dla pociechy, należy zatem
koniecznie zwrócić uwagę nie tylko na formę
przekazu, a  na jego treść.



ODŻYWIANIE PRZEDSZKOLAKA 
– O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ? 

MAGDA SZYMAŃSKA, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

 

WARTO PRZYPOMNIEĆ
SOBIE, CZYM
POWINNIŚMY
KIEROWAĆ SIĘ 
KOMPONUJĄC
POSIŁKI DLA SWOJEJ
POCIECHY.

 

Dla każdego rodzica dobro dziecka jest podstawową, nadrzędną
wartością – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Rozpoczęcie
edukacji przedszkolnej jest niezwykle ważnym krokiem w życiu
malucha – w nowym otoczeniu zaczyna być członkiem grupy
rówieśniczej. Jest to czas zabawy, która ułatwia poznawanie
świata i uczy się podstawowych zasad panujących w społeczeństwie.
Zwykle rodzic robi wszystko, aby wspomóc dziecko w tym okresie.
Bardzo ważny, oprócz wsparcia i dawania poczucia bezpieczeństwa
jest odpowiedni sposób żywienia malucha. Dziecko w wieku
przedszkolnym jest pełne energii. Ma ciągłą ochotę na zabawę,
szaleństwa na placu zabaw, inicjowanie gier z kolegami. Podczas
przygody z poznawaniem świata należy zapewnić mu odpowiednie
„paliwo”. Właściwy sposób żywienia wpływa również na właściwy
rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny malucha. W okresie między
trzecim a siódmym rokiem życia dziecko może urosnąć nawet 
do 20 cm. Intensywnie rozwijający się organizm potrzebuje kompletu
minerałów, witamin i substancji odżywczych.
 



 

 

Odżywianie pociechy, wydaje się być proste 
i niezbyt skomplikowane. Czy wszyscy jednak
wiemy, jak należy robić to prawidłowo 
i „z głową”? Wchodząc do sklepu, jesteśmy
zasypywani produktami, których producenci
zachwalają ich walory. Zdrowy sok, woda
źródlana z postacią ze znanej bajki, ciasteczka
dostarczające energii na cały dzień… Warto
przypomnieć sobie, czym powinniśmy
kierować się  komponując posiłki dla swojej
pociechy.
 
Podstawą prawidłowego sposobu odżywiania
jest regularność spożywania posiłków,
niewielkich porcji mniej więcej co 
2,5 – 4 godziny. W innym przypadku
spada poziom cukru we krwi, metabolizm
zwalnia, co może skutkować brakiem energii,
ospałością czy nerwowością. Komponując
jadłospis przedszkolaka, pamiętajmy, że każda
placówka zapewnia posiłki, wydawane 
o stałych porach. Jest to zazwyczaj śniadanie,
obiad, podwieczorek i przekąska, zazwyczaj 
w formie warzyw lub owoców. Kluczowy
jest poranny posiłek. Jeżeli nasze dziecko
przychodzi do przedszkola wcześnie rano,
podajmy mu w domu  niewielki produkt 
(np. jogurt, kanapka), tak, aby nie czekało
głodne do śniadania i miało siłę na zabawę
oraz poranne zajęcia.
 
Dla rozwijającego się, młodego organizmu
kluczowe jest również komponowanie
posiłków bogatych we wszystkie składniki
odżywcze. Dzięki nim nasze dziecko będzie
rozwijać się prawidłowo oraz harmonijnie.
Urozmaicona dieta powinna zawierać:
1.   Produkty zbożowe, czyli pieczywo, kasze 

oraz rośliny strączkowe. Stanowią podstawowe
źródło energii i powinny znajdować się 
w każdym posiłku. Starajmy się wybierać te
mniej oczyszczone (np. pieczywo razowe,
brązowy ryż) ze względu na większą zawartość
witamin oraz składników odżywczych.
2.   Warzywa i owoce.  Są bogactwem witamin     
i składników odżywczych. Można podawać je na
wiele sposobów – surowe, w formie sałatki czy
soku. Owoce ze względu na dużą zawartość
cukrów prostych powinniśmy podawać
maksymalnie cztery razy dziennie. Warzywa
powinny znajdować się w każdym posiłku, jako
dodatek lub samodzielna przekąska.
3.    Nabiał. Jest niezwykle cennym źródłem
wapnia oraz białka. Na rynku znajduje się
mnóstwo przetworów mlecznych: jogurty,
kefiry, sery i serki… Warto pamiętać, by
produkty były średnio tłuste (najlepiej 
2 % zawartości tłuszczu) oraz nie zawierały
dodatkowego cukru.
4.    Mieso, jaja, ryby. To kopalnia cennych
składników, takich jak białko, cynk czy żelazo.
Dostarczają na długo energii. Powinny 
 znajdować się w jednym bądź dwóch posiłkach
dziennie.
5.    Tłuszcze znajdujące się m. in. w rybach
morskich  dostarczają nienasyconych kwasów
tłuszczowych, niezbędnych do prawidłowego
procesu wzrostu młodego organizmu. Do
przygotowania posiłków wybierajmy produkty,
takie jak: oliwa z oliwek, olej słonecznikowy czy
rzepakowy, które są wartościowe odżywczo.
           
Urozmaicona, zróżnicowana dieta jest
podstawą dla prawidłowego rozwoju, ale nie
jedynym jego filarem. Dziecko w wieku
przedszkolnym potrzebuje także odpowiedniej 
 

 



ilości ruchu. Warto wychodzić ze swoją
pociechą na plac zabaw, gdzie podczas
korzystania ze sprzętów terenowych 
(zjeżdżalnia, huśtawki) rozwija partie mięśni,
sprawność fizyczną czy zręczność. Podczas
aktywności ruchowej nie zapominajmy 
o prawidłowym nawodnieniu. W sklepach jest
ogromny wybór napojów, soków,
zachęcających kolorową etykietą do zakupu.
Najlepszym wyborem pozostaje jednak woda
mineralna. Jej smak można urozmaicić,
dodając do niej dodatki, takie jak: miód,
kawałki owoców czy listki mięty. Taki napój
jest równie smaczny jak kupiony 
w sklepie, a znacznie zdrowszy.
 
Nie ma chyba dziecka, które nie lubi jeść
słodyczy. Najchętniej podczas każdego
posiłku. Producenci, tak jak w przypadku
napojów, prześcigają się w pomysłach
uatrakcyjnienia swoich produktów.
Wykorzystują postaci z modnej kreskówki,
przekąski mają kształty zwierzątek, opisane są
sloganami „zdrowy”, „naturalny”, „bez
konserwantów”. Z tego powodu wizyta 
w sklepie może powodować duże trudności –
nagle okazuje się, że dziecko, które nie chce
jeść obiadu, ma ochotę na kolorowe żelki,
chipsy itp. Warto ustalić z dzieckiem, kiedy
będziemy kupowali słodką przekąskę,
powinniśmy też wytłumaczyć, czemu słodyczy
nie można jeść codziennie. Zanim damy jakąś
słodkość, przeczytajmy jej skład. Możemy też
zachęcić dziecko do wspólnego robienia
przekąsek w domu. Wspólne upieczenie
babeczek czy ciastek sprawi mnóstwo radości, 
            

wzmocni więzi. A my zyskamy świadomość co
tak naprawdę je nasze dziecko.
 
Jeśli dziecko jest niejadkiem i stanowczo
odmawia kolacji czy obiadu, nie wpadajmy 
w panikę. Najgorszym rozwiązaniem jest
zmuszanie do spożywania posiłku. Zamiast
tego, zachęćmy pociechę do wspólnego
przygotowania dania. Pokazujmy, jakie
produkty wkładamy na zakupach do
koszykach. Tłumaczmy, czemu powinniśmy
jeść nielubiane, np. warzywa.
Eksperymentujmy z potrawami i nowymi
smakami. A może rozwiązaniem dla naszego
niejadka będzie atrakcyjne podanie dania?
Może chce on wybrać swój własny talerzyk lub
kubeczek? Istotne jest również wspólne
spożywanie posiłku oraz dawanie dobrego
przykładu. Pijąc przy dziecku colę i inne
słodzone napoje gazowane, nie dziwmy się, 
że pociecha odmawia wypicia wody.
 
Właściwe odżywianie odgrywa bez wątpienia
kluczową rolę w intensywnym procesie
rozwoju dziecka. Wystarczy pamiętać o kilku
prostych zasadach, by posiłek był
przyjemnością dla rodziców 
i ich pociech. Urozmaicona dieta niesie 
ze sobą wiele korzyści. Mimo tempa
współczesnego życia, pracy, dodatkowych
obowiązków, wspierajmy dziecko, jedząc
razem z nim – smacznie i zdrowo!

 



CIĘŻARY  PRZEDSZKOLNE ,
SZKOLNE  I  DOMOWE
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Jeszcze tak niedawno byłam
nauczycielem w szkole. Edukacja
wczesnoszkolna to moja specjalność.
Wiele razem przeżyliśmy z moimi
uczniami – niejedną piękną chwilę 
i niejedną trudną. Poniedziałek
wspominam jako najtrudniejszy dla
dzieci dzień. Maluchy przychodziły do
szkoły jakby siłą wyrwane z domowej
rzeczywistości. Miały zaspane oczy,
ziewały szeroko. Plecaki ciągnęły za
szelki po szkolnym korytarzu. Na ich
twarzach malowały się na przemian
nieprzytomne uśmiechy i ołowiane
smutki. Pędziłam do nich co tchu. Gdy
od pierwszych chwil zaopiekowałam się
ich emocjami, dzień upływał inaczej, niż

–lekcji. Finalnie byłam przygniatana
zdaniami„Trochę mi smutno, bo…”,które
dzieci zmieniały na „Bardzo mi źle”...
I tak było im źle:
…bo mama pokłóciła się z tatą 
i krzyczała, że go rzuci.
…bo tata krzyczał na mamę, że mnie źle
wychowuje.
…bo chciałam się przytulić i potrąciłam
mamę i odkleiła jej się nowa rzęsa.
…bo nie zjadłem całego śniadania, a tata
się poświęcił, żeby mi je naszykować.
…bo oberwało mi się za żółte skarpetki
do zielonych spodni.
…bo mama płakała, że tata wczoraj
patrzył na ciocię Agnieszkę, a ona nie
chciała, żeby patrzył.

 gdy przechodziłam z marszu do rzeczy.
Zapraszałam do kręgu i proponowałam
zabawę: „Czuję się fantastycznie, bo…”,
„Trochę mi smutno, bo…”. Zawsze
zaczynałam pierwsza: „Czuję się
fantastycznie, bo widzę dziś
w komplecie wszystkie wasze buziaki!
Trochę mi smutno, bo mamy dziś tylko
trzy lekcje i nie wiem, czy zdołam się
wami nacieszyć!”. Potem była ich kolej.–
A trzeba zacząć, że czuję się
fantastycznie? – z marszu pytał
chłopczyk z cudnym wicherkiem nad
czołem. 
Nie trzeba. Można sobie wybrać lub
można jedno i drugie – odpowiadałam.
Zabawa zajmowała większość pierwszej



sprzeczki, słowa wypowiedziane bez
zastanowienia, kompleksy 
i rozczarowania.Duży ciężar jak na takie
małe ramiona.
 
Obecnie pracuję w przedszkolu. Mam do
czynienia z młodszymi dziećmi. Byłam
pełna nadziei, że może ich wiek jest
wystarczającym powodem, by nie
musiały przeżywać sytuacji dzieci 
z moich szkolnych wspomnień.
Myślałam, że ich maleńkość, która nas –
dorosłych - szczególnie wzrusza,
rozczula, budzi opiekuńczość,
potrzebę chronienia etc. to argument
największy, by „im oszczędzić”. Myliłam
się… Choć może trochę mniej rozumieją,
może nie wszystko potrafią jeszcze
wyrazić, nazwać, odzwierciedlić, ale…
bardzo intensywnie odczuwają, a potem
przeżywają i jeśli nie wyrażają słowami
tak jakby chciały – z ich sposobu
zachowania tak wiele da się odczytać…

pomalowanymi ulubionymi farbami,
naszą Klasową Klauzulę Poufności.
Ufaliśmy sobie. Nie rozpowiadaliśmy 
o naszych wyznaniach. To trochę tak
jak w rodzinie – o pewnych rzeczach nie
mówi się nikomu. Tylko… co może
począć dziecko, kiedy tak bardzo chce
się zwierzyć, bo coś boli je w środku 
i nie pozwala się cieszyć życiem,
przeszkadza przez całe dnie, w nauce,
w relacjach z rówieśnikami, nie daje
rozwijać skrzydeł?
Dziewczynka z warkoczykami po swoim
zwierzeniu westchnęła głośno, jakby
zrzuciła kamień…– Dziękuję, że mogłam
posłuchać waszych smutków i radości –
mówiłam. – Chyba rozumiem, co
czujecie.Czasami poranki są gorsze, 
a czasem lepsze. Teraz, żeby się
wszystko wyrównało i żeby każdy miał
dobry dzień, koniecznie musimy coś
zaśpiewać, zatańczyć i może
narysujemy coś śmiesznego na tablicy?
 
Przez całe dnie nosiłam w sobie te
zrzucone z serc kamienie. Myślałam 
o tym, jak wiele zmartwień rodziców
dźwigają ze sobą dzieci. Noszą dorosłe
napięcia, problemy poranny pośpiech,
 

…bo mama powiedziała, że przeze mnie
jest sama.
…bo tata miał mnie zabrać na weekend,
ale chyba zapomniał.
…bo mama płakała, że szef odrzucił jej
projekt i nie dała mi buzi na pożegnanie,
tylko pobiegła szybko do pracy.
…bo jak dziś przyniosę uwagę, to
rodzice mi skasują komputer na miesiąc,
a ja chyba przyniosę, coś czuję…
…bo tata krzyczał do mamy: „Jesteś taka
sama jak twoja matka!”, a ja kocham
babcię Zosię. Pamiętam jak zabrał głos
chłopiec z milionem piegów na buzi.
Powiedział: „Czuję się fantastycznie, bo
mama przyszła mnie obudzić rano,
wskoczyła do mojego łóżka, całowała
mnie w kark, a ja to bardzo lubię, 
a potem zaniosła mnie na barana do
kuchni i okazało się, że tata zrobił
naleśnika piratów i jak go podrzucił, to
naleśnik prawie się przykleił do sufitu 
i wtedy tata zrobił taką minę jak
przerażony pirat! I my się z mamą
strasznie śmialiśmy!”. A potem zapadła
cisza… I zaczęłam się zastanawiać, czy
nie powinnam powstrzymywać jednak
tych wyznań?
Podstemplowaliśmy, co prawda, dłońmi

Chciałabym, żeby dzieci miały tylko
dziecięce troski. Żeby wraz z misiem 
i workiem z kapciami do przedszkola,
drugim śniadaniem do szkoły, zabierały
z domu uśmiech, całusy wyciśnięte
na policzkach, ciekawość
nadchodzącego dnia. Niech się go nie
obawiają. I tak, pewnego dnia – nawet
się nie obejrzymy – dorosną i będą się
mierzyć z trudnymi wyzwaniami. 

Myślałam o tym, jak

wiele zmartwień

rodziców dźwigają

ze sobą dzieci.
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JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ
SENSOMOTORYCZNY SWOJEGO DZIECKA?

 
MONIKA BOŻEK, NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

Coraz częściej w przedszkolach i szkołach słyszy się 
o zaburzeniach integracji sensorycznej. Temat mało znany, można
powiedzieć - nowy, bo w Polsce funkcjonujący od 1993 r.  O czym
właściwie mowa? Czym jest integracja sensoryczna i dlaczego
coraz więcej dzieci potrzebuje wsparcia sensorycznego, aby
prawidłowo funkcjonować?
 
Mózg człowieka uczy się, poprzez docierające do niego
informacje, płynące ze świata zewnętrznego. Informacje, czyli
bodźce odbierane są i przekazywane do odpowiednich części
układu nerwowego, który z kolei ma za zadanie je zinterpretować
i odpowiedzieć na nie w sposób adekwatny do danej sytuacji. Jeśli
dostarczane bodźce są przetwarzane  i organizowane w sposób
prawidłowy, a ciało reaguje stosownie do otrzymanego bodźca
mówimy o integracji sensorycznej. Natomiast zakłócenia 
w odbiorze wrażeń zmysłowych z ciała, to zaburzenie integracji
sensorycznej. Wyobraźmy sobie ruch uliczny na miejskim
skrzyżowaniu. Jeśli samochody jeżdżą chaotycznie, bez
przestrzegania zasad drogowych istnieje duże ryzyko zatoru, 
w postaci korka, a nawet wypadku. Analogicznie, jeśli układ
nerwowy niewłaściwie organizuje bodźce zmysłowe, z powodu ich
nieprawidłowego przepływu, dochodzi do dysfunkcji.

 
 

OBECNIE OKOŁO 15%
PRZECIĘTNEJ POPULACJI

ZMAGA SIĘ
 Z ZABURZENIAMI

INTEGRACJI
SENSORYCZNEJ.



nadruchliwość - dziecko nie potrafi usiedzieć dłużej      
w jednym miejscu lub odwrotnie - dziecko często
unika aktywności fizycznej, preferuje statyczny tryb
życia 
nieprawidłowe napięcie mięśni (podwyższone lub
obniżone);wiotkość i męczliwość mięśni, dziecko
często przyjmuje pozycję litery W, ma niewłaściwą
postawę ciała, podczas dłuższego siedzenia 

Obecnie około 15% przeciętnej populacji zmaga się 
z  zaburzeniami integracji sensorycznej. Dlaczego
coraz częściej u dzieci dostrzega się ten problem?
 
Naukowcy, w toku przeprowadzanych badań i
obserwacji doszukują się podstaw już w wieku
prenatalnym. Prawdopodobnie do zaburzeń integracji
sensorycznej prowadzą m.in. poważne infekcje we
wczesnym okresie ciąży i zagrożenie ciąży,
nadciśnienie tętnicze, wypadki, urazy mechaniczne,
spożywanie używek podczas ciąży i stres. Moment
porodu również znacząco wpływa na rozwój
sensoryczny dziecka, m.in. poprzez przedwczesny lub
opóźniony poród, owinięcie pępowiny wokół szyi
dziecka, cesarskie cięcie, poród pośladkowy itp.
Niektóre badania wykazują związek z genetyką, co
świadczyłoby o dziedziczeniu predyspozycji do
zaburzeń integracji sensorycznej po rodzicach.
Niewątpliwie duże znaczenie ma także ograniczenie
doświadczeń sensorycznych dziecka - czyli tzw.
deprywacja sensoryczna. Dzieje się tak np. w sytuacji
długotrwałego pobytu dziecka  w szpitalu lub
świadomych ograniczeń ze strony rodziców,
spowodowanych nadopiekuńczością. Zaburzenia
integracji sensorycznej często towarzyszą innym
zaburzeniom, typu: Zespól Downa, Zespół mózgowego
porażenia dziecięcego, Zespół Williamsa, Zespół
Aspergera i Autyzm.
 
Zaburzenia sensoryczne nie wynikają z uszkodzeń
narządów zmysłów, ale są swego rodzaju problemami 
z funkcjonowaniem układu nerwowego, pod względem
odbioru, porządkowania i interpretacji bodźców
Zmysłowych. Dziecko może reagować na bodźce 
w sposób nadmierny, nie dostrzegać ich wcale lub
reagować z opóźnieniem. Każdy przypadek różni się
od siebie, gdyż nieprawidłowości o podłożu zmysłowo
- ruchowym mogą występować w różnych
konfiguracjach i nasileniu.
 
Symptomy mogące świadczyć o zaburzonej integracji

sensorycznej u dziecka:
 

"DID YOU KNOW
THAT

THE WOLVERINE
IS ONE OF THE

STINKIEST
ANIMALS IN THE

WORLD?"

chodzenie na palcach;
niezgrabność ruchowa, sztywność - dziecko
wielokrotnie upada, potyka się o inne przedmioty;
obniżona równowaga, dziecko przejawia duży lęk
przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój,
gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. wejść/zejść
ze schodów lub na drabinkę;
trudność w uczeniu się nowych umiejętności,       
 np. jazdy na rowerze, rzucania i łapania piłki,
pływania;
problemy z koncentracją uwagi, szybkie
rozpraszanie się;
impulsywność, nadwrażliwość emocjonalna
gwałtowne reakcje dziecka, częste obrażanie się,    
 a nawet agresja;
nadwrażliwość na dźwięki i hałas, częste zatykanie
uszu;
nadmierna wrażliwość na światło - pobudzenie,
brak skupienia uwagi w miejscach, gdzie występuje
dużo bodźców wzrokowych i słuchowych, unikanie
zatłoczonych i nieprzewidywalnych miejsc;
awersja na dotyk lub przeciwnie - poszukiwanie
mocnego dotyku, uderzanie i uciskanie własnym
ciałem o innych ludzi lub przedmioty;
nietolerancja pewnych faktur, powierzchni, ubrań/
metek, unikanie zabaw w kontakcie z piaskiem,
plasteliną, farbami, nadmierne reakcje w sytuacji
ubrudzenia, niechęć wobec czynności higienicznych
(kremowanie ciała, mycie, czesanie i obcinanie
włosów, higiena jamy ustnej, paznokci, itd.);
zachowania autostymulacyjne (np. pokrzykiwanie,
wydawanie z siebie innych dźwięków, drapanie się,
szczypanie, gryzienie ubrań i różnych przedmiotów,
ssanie palca);
nadwrażliwość na zapachy, wybiórczość
pokarmowa, ze względu na zapach, smak                 
 i konsystencję produktu; trudności z samodzielnym
piciem, żuciem i przełykaniem pokarmów (odruchy
wymiotne), dziecko preferuje dania papkowate;
trudności w zadaniach precyzyjnych, takich jak
pisanie, cięcie nożyczkami, rysowanie, nawlekanie
korali;
nadmierny strach przed huśtaniem, zjeżdżaniem,
kręceniem się, wspinaniem lub odwrotnie -
obsesyjne poszukiwanie tego typu zabaw;
problemy z zasypianiem, częste wybudzanie się.

odczuwa trudność w  utrzymaniu głowy w pozycji
pionowej (podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku);

 



Analizując powyższe sygnały, można zauważyć, że wiążą
się one z trzema najważniejszymi systemami
sensorycznymi: dotykowym, proprioceptywnym (czucie
głębokie), a także przedsionkowym  (równowaga).
Systemy te zaczynają pracować już w okresie
prenatalnym. Ich właściwe funkcjonowanie wpływa na
pracę pozostałych zmysłów, przyczynia się do rozwoju:
m.in. napięcia mięśniowego, koordynacji ruchowej,
reakcji równoważnych, ruchów oczu oraz  świadomości
ciała.
 

Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej
 

Występowanie jednego lub dwóch powyższych objawów,
nie świadczy jeszcze  o zaburzeniach integracji
sensorycznej. Jeżeli istnieje więcej przesłanek                 
 i niepokojących objawów, które w sposób znaczący
utrudniają dziecku codzienne funkcjonowanie, może być
to sygnał o pojawieniu się problemów z przetwarzaniem
bodźców sensorycznych. Należy wówczas udać się do
specjalisty integracji sensorycznej, w celu
przeprowadzenia diagnozy. To proces obserwacji
swobodnego zachowania dziecka, wywiad z rodzicami,
kliniczna obserwacja, zastosowanie odpowiednich testów
prowadzących do analizy wyników. Następnie terapeuta
określa właściwy typ zaburzeń integracji sensorycznej,
ich wpływ na funkcjonowanie dziecka, a następnie
program terapii. Im wcześniej, tym lepiej. Naturalny pęd
do rozwoju dziecka, a także plastyczność jego mózgu ma
ogromne znaczenie dla terapii integracji sensorycznej.
Kontrolowany dopływ bodźców i wprowadzanie dziecka 
w różnorodne środowiska, poprzez angażowanie do
zadań, wprowadza zmiany w obrębie jego systemu
nerwowego.
 

Jak wspierać rozwój sensomotoryczny 
swojego dziecka?

 
Zwykła, lecz dobrze ukierunkowana zabawa i proste
czynności dnia codziennego, niezwykle sprzyjają
rozwijaniu integracji sensorycznej małego dziecka. To
dobra i właściwa terapia, odbywająca się w naturalnym
środowisku. Dziecko ma dużą swobodę, wybiera
aktywności, w których czuje się dobrze i odrzuca takie,
które są dla niego zbyt trudne. To doskonała okazja do
zaciekawienia i demonstracji działań, zgodnych      
z potrzebą stymulacji w danym obrębie sensorycznym.

WYSTĘPOWANIE
JEDNEGO LUB DWÓCH  

OBJAWÓW, NIE
ŚWIADCZY JESZCZE  

O ZABURZENIACH
INTEGRACJI

SENSORYCZNEJ



czynności samoobsługowe, kontakt z różnymi
rodzajami materiałów typu sztruks, flanela, aksamit
oraz faktur - gładkich, szorstkich, puchatych,
miękkich, twardych, kujących;
manipulowanie zabawkami, gwarantującymi
zróżnicowane odczucia dotykowe (zabawki gumowe,
kolczaste, gładkie, twarde, miękkie, szorstkie),
poznawanie dotykiem własnego ciała ;
chodzenie boso  po dywanie, ziemi, trawie, piasku,
kamieniach, wodzie i błocie;
basen sensoryczny - napełnianie łóżeczka dziecka
różnymi przedmiotami do zabawy, np. piłeczki
plastikowe, gumowe, z wypustkami, piankowe
klocki, gąbki, skrawki różnych materiałów (sztruks,
flanelka, futerko);
gniotki - tworzenie gniotka, czyli kolorowego
balonu napełnionego materiałami sypkimi, np.  mąką
ziemniaczaną, kaszą, grochem, ryżem, cukrem, itp.
poszukiwanie skarbów - zanurzanie rąk przez
dziecko w pojemniku wypełnionym materiałami
sypkimi (np. makaron, kasza, mąka ziemniaczana,
fasola, ryż, piasek) w celu wyławiania przedmiotów
w nim ukrytych (np. kolorowych koralików,
muszelek, małych samochodzików itp.);
zabawy na odczuwanie różnicy temperatur.

bujanie, kołysanie na boki w kocu lub hamaku,
huśtanie na huśtawce, zjeżdżanie ze zjeżdżalni,
kręcenie na karuzeli, wspinanie na drabinki,
balansowanie na gumowej piłce, skakanie na
skakance;
chodzenie po linii prostej, na palcach i piętach,
pokonywanie toru przeszkód, maszerowanie w
miejscu;
zabawy naśladowcze z otwartymi i zamkniętymi
oczami; z elementami obrotów.

Ćwiczenia na zmysł dotyku
 

 
Ćwiczenia na zmysł równowagi

     

 

"DID YOU KNOW
THAT

THE WOLVERINE
IS ONE OF THE

STINKIEST
ANIMALS IN THE

WORLD?"

owijanie dziecka kocem, w tzw. naleśnik i turlanie;
masaż różnych części ciała za pomocą rąk, piłek     
 z wypustkami, rollerów, zabawek w ubraniu lub na
skórę ciała, w różnych pozycjach (na siedząco,
leżąco, stojąco);
masaż dociskowy - oprócz delikatnego głaskania,
należy objąć ręce i nogi dziecka i delikatnie
docisnąć (zwłaszcza dla dzieci nadwrażliwych
dotykowo, które nie lubią delikatnego dotyku).

mówienie, śpiewanie, szeptanie do ucha,                 
 z uwzględnieniem zmiany tonu głosu podczas
kołysania;
granie na różnych instrumentach typu: grzechotki,
marakasy, dzwoneczki, sprzęty gospodarstwa
domowego, np. łyżka i miska;
zabawy słuchowe, polegające na zlokalizowaniu
dźwięków w otoczeniu, porównywanie usłyszanych
dźwięków i rytmów.

kilkukrotne próby poznawania i próbowania przez
dziecko nowych smaków (bez nadmiernego użycia
przypraw, typu cukier i sól);
proponowanie dziecku pokarmów o zróżnicowanej
konsystencji - w postaci papki, w kawałkach
miększych i twardszych.

zawieszanie nad łóżeczkiem dziecka różnorodnych
kontrastowych wzorów i kolorów;
śledzenie w ruchu lub chwilowe skupianie wzroku
na przedmiocie, np. ulubionej zabawce lub świetle
latarki; obserwacja.

poznawanie nowych zapachów,  nazywanie ich,
opisywanie i porównywanie, (w formie puszek
zapachowych). Dziecko otwiera puszkę (np.
plastikowe jajko kinder niespodzianka) i zapoznaje
się z ukrytym zapachem naturalnej substancji
(cynamon, wanilia, anyż, imbir itp.).

Ćwiczenia na czucie głębokie, czyli propriocepcję
 

 
Ćwiczenia na zmysł słuchu

 

 
Ćwiczenia na zmysł smaku

 

 
Ćwiczenia na zmysł wzroku

 

 
Ćwiczenia na zmysł węchu

 

 

ĆWICZENIA 
DO DRUKU



W momencie występowania wielu trudności należy
udać się do specjalisty, gdyż ćwiczenia  w domu mogą
nie wystarczyć. Stanowią one jednak świetny wstęp
do usystematyzowanych ćwiczeń wykonywanych z
terapeutą. Każde dziecko jest inne  i posiada różną
wrażliwość na bodźce, dlatego należy pamiętać, by
ćwiczenia były wykonywane dobrowolnie, bez
poganiania i przymusu. Sygnały, takie jak np.
niepokój, płacz lub ucieczka wskazują, że należy dać
dziecku więcej czasu na oswojenie się  z sytuacją.
Dopiero  po jakimś czasie można wrócić do podjętych
działań. Zabawy powinny być dobrane
stosownie do wieku i możliwości dziecka. Wskazana
jest metoda małych kroków - po trochu, krótko,
do pierwszych oznak dyskomfortu.

 
 

KAŻDE DZIECKO
JEST INNE  I

POSIADA RÓŻNĄ
WRAŻLIWOŚĆ

NA BODŹCE



JAK TOWARZYSZYĆ DZIECKU W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM W KSZTAŁTOWANIU
ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ?

Proces kształtowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej rozpoczyna się od wczesnych
lat dziecięcych, a ogromny wpływ na niego mają rodzice i pedagodzy. Rodzice
często nie zdają sobie z tego sprawy, a przecież dzieci uczą się obserwując ich, 
poprzez rolę jaką pełnią, tzn. są naturalnym „życiowym drogowskazem”. Jak
pokazują badania ponad 86 proc. rodziców doradza dzieciom w zakresie wyboru
szkoły i zawodu.
 
            Dziecięce wyobrażenia o rynku pracy powstają właśnie na podstawie tego,
jak ten rynek przedstawiają rodzice. Odgrywają oni ważną rolę w przygotowaniu
dziecka do pełnienia przyszłych ról zawodowych. Wpływają na ich zainteresowania,
aspiracje, plany i decyzje edukacyjno-zawodowe.
 
            Dzieci uczą się poprzez naśladownictwo - obserwują działania swoich
rodziców, rodzeństwa i osób z najbliższego otoczenia. Rodzice poprzez swoją
postawę i wypełnianie obowiązków wpływają na modelowanie drogi edukacyjno-
zawodowej dziecka. Dzieci nabywają wiedzę o zawodach i czynnościach z nimi
związanych od opiekunów. To jak oni reagują na pytania ma realny wpływ na
postrzeganie przez najmłodszych różnych branż. Dzieci chcą uczestniczyć 
w codziennych czynnościach, którym oddają się ich rodzice oraz posługiwać się
prostymi narzędziami. Można to zauważyć podczas zabaw zespołowych dzieci
 np. zabawa w policjanta, lekarza, strażaka.
 

ANNA JASIŃSKA , NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY



 obserwuj, jakie czynności chętnie wykonuje
dziecko, co go pasjonuje, zajmuje, ciekawi
i rozmawiaj z nim na ten   temat. To bezcenne
źródło informacji o jego zainteresowaniach;
  przyglądaj się temu, w których zajęciach
dziecko czuje się   dobrze, pomóż mu odkryć
możliwości;

Takie zabawy i zaangażowanie dzieci w codzienne
czynności są okazją dla rodziców do zdobywania
wiedzy o dzieciach. Te momenty to wspólne
rozmowy,  działanie, rozwiązywanie zadań,
pokonywanie trudności, realizacja obowiązków
domowych i przedszkolnych. Sprzyjają one
rozwojowi zainteresowań, poznaniu predyspozycji
psychicznych itp. Wszechstronna i dogłębna
wiedza o dziecku to poznawanie jego reakcji
i zachowań, jego przeżyć i doznań. Dzięki niej
rodzice mogą ukierunkować i doradzać
potomstwu w kształtowaniu ścieżki edukacyjnej 
i zawodowej, a swoje wątpliwości omówić ze
specjalistą w poradni psychologiczno-
pedagogicznej, wychowawcą bądź innymi osobami
(np. nauczyciele prowadzący koła zainteresowań).
 
Zachęcam Rodziców aby na tym etapie
stwarzali dziecku jak najwięcej okazji do
rozwijania się w czterech poniższych
obszarach
 

POZNANIE SIEBIE
  

 

rozmawiaj z dzieckiem na temat zainteresowań,
zdolności,  umiejętności, wartości, temperamentu,
cech charakteru, możliwości intelektualnych, wtedy
łatwiej będzie mu podjąć decyzje dotyczące własnej
przyszłości;
słuchaj uważnie swojego dziecka;
pomagaj w określaniu mocnych i słabych stron, jako
potencjalnych obszarów do rozwoju;
stwarzaj sytuacje, w których dziecko będzie mogło
nabywać nowe kompetencje;
 wyrabiaj w dziecku aktywną postawę wobec pracy 
 i edukacji, szczególną uwagę zwracając na zasady
etyki pracy, jako fundamentu aktywności
zawodowej;
kształtuj w dziecku sprawczość, czyli przekonanie,
że jest ono podmiotem własnych działań i jest
zdolne do wprowadzania zmian w swoim bliższym  
 i dalszym otoczeniu;
wspieraj dziecko w rozwijaniu samodzielności;
kształtuj takie cechy jak: utrzymywanie porządku,
dokańczanie rozpoczętych czynności                       i
porządkowanie miejsca pracy;
stwarzaj okazję do budowania przez dziecko
poczucia własnej wartości i poznawania siebie
poprzez osiąganie sukcesów i ponoszenia porażek;
 rozwijaj w dziecku poszanowanie pracy oraz
wytrwałość w podjętych zadaniach;
chwal za aktywność, wspieraj i bądź ze swoim
dzieckiem;
rozwijaj w dziecku umiejętność współdziałania.



poszerzaj świadomość dotyczącą świata
zawodów z   wykorzystaniem prostych zabaw,
np. „Kto to zrobił?” (dziecko wspólnie              
 z rodzicem identyfikują osoby i zawody,
„Jedziemy autobusem” (Kto prowadzi? Kto
wyprodukował…? Kto posprzątał…?), memo
(dopasowywanie atrybutów do zawodów);
 towarzysz w codziennych obowiązkach - to
pozwala na zaobserwowanie przejścia
z dziecięcej fazy marzeń, zawodowych fantazji
(„Będę sławną piosenkarką, albo modelką”),
poprzez fazę zainteresowań („Świetnie, gdy
mamy dwie matematyki. Gorzej, gdy dwie
historie”) do konkretyzacji pomysłów na siebie,
skonstruowaniu projektu swojej kariery
zawodowej  („Interesują mnie samochody.
Wybiorę szkołę zawodową i będę mechanikiem
samochodowym, potem diagnostą”);
wspieraj dziecko poprzez rozmowy o zawodach,
które wykonują osoby z najbliższego otoczenia
- rodzice jak również dziadkowie, czy dalsi
krewni i znajomi;
zachęcaj dziecko do posługiwania się
przyborami i  narzędziami zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz w sposób twórczy            
 i niekonwencjonalny;
w prosty sposób opowiadaj o swojej pracy
zawodowej, jej wynikach, jaką daje Ci radość,
ale też jakie występują trudności;
kształtuj szacunek do pracy innych.

zapoznaj dziecko z etapami edukacji (bez
konieczności zachowania kolejności
chronologicznej);
zachęcaj do określania przez dziecko czynności,
których lubi się uczyć.

POZNANIE ŚWIATA ZAWODÓW
  

 
 

POZNANIE RYNKU EDUKACYJNEGO I UCZENIA
SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

 

zachęcaj dziecko do opowiadania, kim chciałoby
zostać;
tłumacz, jak ważne jest planowanie własnych
działań, wskazując pojedyncze czynności i zadania
niezbędne do realizacji celu;
stwarzaj sytuacje, w których dziecko może
podejmować próby decydowania w ważnych dla
niego sprawach;
angażuj się w życie przedszkola, szkoły, także we
współpracę związaną ze wspieraniem dzieci        
 w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU 
I PODEJMOWANIE DECYZJI EDUKACYJNO -

ZAWODOWYCH
 

 
Podsumowując, preferencje zawodowe wywodzą się 
 z doświadczeń z dzieciństwa i rozwijają się z
czasem. Wybór zawodu nie jest pojedynczym,
decyzyjnym aktem, ale procesem rozwojowym, na
który składają się: wiedza na temat samego siebie,
zawodów, szkół oraz rynku pracy. Dlatego też ważne
jest, aby rodzice towarzyszyli dziecku 
 w kształtowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej na
etapie przedszkola, poprzez zapoznawanie go 
z wybranymi zawodami, kształtowanie postawy pracy
i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie
jego zainteresowań i uzdolnień oraz stymulowanie 
do pro-zawodowych marzeń.


