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     KĄCIK RODZICA

 

Witamy serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym roku szkolnym 

2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym w tym roku 

szkolnym numerem naszej gazetki „Kącik Rodzica”.  

Jesienne, krótsze dni sprawiają, że więcej czasu spędzamy w domu. 

Zachęcamy, by wykorzystać ten czas w sposób wartościowy ze 

swoim dzieckiem, nie marnując go przed telewizorem i komputerem 

czy telefonem. Proponujemy kilka tematów, które przygotowali 

nauczyciele naszego Ośrodka, a które być może zainspirują Państwa 

do aktywnego i kreatywnego wypełniania czasu swoim pociechom. 

1. Bajkoterapia 

2. Twoje dziecko bezpieczne w sieci  

3. Sensoplastyka 

4. Program Original Play 

 

Małgorzata Krzyżyńska  

Dorota Szufrajda 

Aneta Olszta 

Anna Kozakiewicz 

Kontakt mailowy: kacikrodzica@gmail.com 
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Bajkoterapia 

 

 

 

Czy czytanie bajek dzieciom to tylko sposób na wspólne 

spędzenie czasu, ukołysanie do snu i zapewnienie rozrywki? Otóż 

nie! Wśród wielu zalet, jak choćby rozwijanie wyobraźni, bajki mają 

na nasze pociechy wpływ terapeutyczny. Proszę się nie bać tego 

słowa – każdy z nas czuje się czasem samotny, niezrozumiany, 

postawiony w sytuacji, z której na pierwszy rzut oka nie ma wyjścia. 

Nie inaczej jest z naszymi dziećmi. Niezaspokojone potrzeby 

generują lęki, gdy nie czuje się bezpieczne, odczuwa strach przed 

ciemnością lub pożarciem przez dzikie zwierzęta; jeśli nie czuje się 

kochane – boi się, iż zostanie porzucone, a w końcu – jeśli nie czuje 

się akceptowane – traci poczucie własnej wartości.  

W jaki sposób zwalczyć ów strach, tak często wywołany 

przypadkowym, niechcianym słowem, zaniedbaniem i brakiem 

czasu? Poczytaj bajkę dziecku, w której bohater radzi sobie z 

problemami dzięki własnemu sprytowi i odwadze. Pokaż mu, że w 

każdej sytuacji można znaleźć rozwiązanie. Czytając o Jasiu i 

Małgosi, zaznacz, że Twoje dziecko poradziłoby sobie równie dobrze 

w analogicznej sytuacji. To nie magia sprawia, że bajka kończy się 

słowami: „I żyli długo i szczęśliwie”. To odwaga, spryt, mądrość… to 

umiejętność pozytywnego myślenia. Akcentując takie zachowania w 

bajkach, dobierając treść do problemów dziecka, sprawisz, że będzie 

czuło się bezpieczne, kochane i dowartościowane.  

Opracowała: Anna Pluta, biblioteka 
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Twoje dziecko bezpieczne w sieci 

 

 

 

 

Internet zapewnia wspaniałe możliwości. Dobrze, że twoje dziecko 

ma do nich dostęp. Internet to jednak również zagrożenia – pomóż 

mu ich uniknąć, a jeśli już w sieci zdarzy się coś niepokojącego, 

reaguj jak najszybciej. 

 

Od czego zacząć? 

Rozmowy o bezpieczeństwie dziecka w Internecie najlepiej rozpocząć 

już od najmłodszych lat i wracać do nich co jakiś czas, pozostając 

zawsze bacznym obserwatorem poczynań dziecka online.  

Zainteresuj się tym, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu. Pozwól 

mu zaprezentować to, co je w sieci fascynuje. Poznasz jego świat, a 

przy okazji możesz się wiele nauczyć.  

Poznaj zagrożenia i sposoby na zapobieganie im! 

Cyberprzemoc 

Cyberprzemoc, zwana też cyberbullyingiem, to przemoc rówieśnicza 

z użyciem Internetu. Polega na ośmieszaniu, wyzywaniu, straszeniu 

w sieci, publikowaniu kompromitujących zdjęć czy filmów, 

włamaniach na konta i innych działaniach na szkodę dziecka.  

Sprawcami cyberprzemocy jest 25 % gimnazjalistów, ofiarami – 13 %. 

Porozmawiaj z dzieckiem o cyberprzemocy. Zapytaj, czy spotkało 

się z takimi przypadkami, czy ich doświadczyło. Zwróć mu uwagę, 

że pozornie błahe sytuacje w sieci mogą kogoś bardzo skrzywdzić, 

że w sieci wszystkich należy traktować z szacunkiem. Powiedz mu, 

że zawsze, kiedy jest świadkiem lub ofiarą przemocy w sieci, może 

zwrócić się do Ciebie o pomoc.  
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Uwodzenie w sieci 

Uwodzenie w sieci, zwane też groomingiem, to sytuacje, w których 

osoba pełnoletnia nawiązuje w Internecie kontakt z dzieckiem w celu 

pozyskania materiałów o charakterze erotycznym lub nawiązania 

kontaktów seksualnych. Zdarza się, że dzieci same inicjują takie 

relacje. Częściej jednak ulegają manipulacji, są oszukiwane albo 

szantażowane. 

69 % dzieci kontaktuje się w Internecie z osobami, których wcześniej 

nie spotkało twarzą w twarz.  

Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób 

poznawanych w sieci. Przestrzeż je przed przesyłaniem 

komukolwiek zdjęć o charakterze erotycznym oraz umawianiem się 

na spotkania z osobami poznanymi w sieci. Umówcie się, ze 

spotkania takie możliwe są tylko za zgodą i wiedzą rodziców przy 

zachowaniu zasad bezpieczeństwa i że dziecko zawsze informuje 

Cię, jeżeli coś je zaniepokoi w relacjach z osobami poznanymi w 

sieci. 

Niebezpieczne treści 

Niebezpieczne treści w sieci to takie, które mogą mieć negatywny 

wpływ na komfort, a nawet psychikę i rozwój dziecka. Zalicza się do 

nich przede wszystkim materiały pornograficzne oraz sceny 

przemocy.  

67 % gimnazjalistów trafiło w sieci na pornografię, 51 % na brutalne 

sceny przemocy. 

Rozmawiaj z dzieckiem o niebezpiecznych treściach. Wskaż mu 

pozytywne i bezpieczne serwisy internetowe. Pozwalając dziecku 

na granie w sieci lub kupując grę zwróć uwagę, czy nie zawiera 

niebezpiecznych treści i czy jest dostosowana do wieku. 

Zagrożenia prywatności 

90 % gimnazjalistów ma profil w jednym lub kilku serwisach 

społecznościowych, jak Facebook, Twitter, nk. To przestrzeń, w 

której nawiązują i utrzymują kontakty, prezentują siebie, dzielą się 

zdjęciami, filmami, swoimi przemyśleniami czy planami ze 

znajomymi i rodziną. Często robią to z narażeniem prywatności.  

Poznaj serwisy społecznościowe, z których korzysta Twoje dziecko. 

Uświadom mu, ze materiały publikowane online są powszechnie 

dostępne i mogą narazić je na nieprzyjemności teraz lub za jakiś 

czas. Zadbaj, by Twoje dziecko odpowiednio skonfigurowało 

parametry prywatności w serwisach społecznościowych, z których 
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korzysta, tak żeby ograniczyć dostęp do publikowania materiałów 

osobom spoza kręgu znajomych.  

 

Materiał źródłowy: Poradnik dla rodziców nastolatków „ Twoje 

dziecko bezpieczne w sieci” – platforma edukacyjna Fundacji Dajemy 

Dzieciom Siłę. 

 

Opracowała: Anna Wachnik 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Jej autorem jest Izabela Anna Stefańska – coach, pedagog 

twórczości. Autorka metody stymulowania rozwoju poprzez działania 

plastyczne : Sensoplastyka® 

 

Czym właściwie jest Sensoplastyka©?  

Jest to metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu 

stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną. Głównym 

celem jest wspieranie harmonijnego rozwoju wszystkich zmysłów. 

Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w 

mózgu. Im jest ich więcej, tym sprawniej przebiegają wszelkie 

procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i 

osób dorosłych.  

Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju: 

 wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni, 

 dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki 

chodzenia w przypadku niemowląt), 
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 wspieramy rozwój wszystkich zmysłów jednocześnie, 

 wpływamy na rozwój mowy, poszerzając zakres słownictwa 

(ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane 

blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli 

pracę dłoni),  

 poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt 

emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie 

bezpieczeństwa 

Edukacja Sensoplastyczna® dzięki wykorzystaniu w zabawach 

produktów spożywczych jest  plastyką pachnącą, słodką, kwaśną, 

gorzką, miękką, szorstką, gładką, twardą, suchą, mokra, lekką, ciężką 

… 

Sensoplastyka® wpływa na stymulację węchu, wzroku, dotyku, 

słuchu, smaku. 

 

 
 

 

Zasady Sensoplastyki© są bardzo proste: 

1. Używane są tylko i wyłącznie produkty spożywcze 

2. Zajęcia odbywają  się na otwartej przestrzeni np. podłodze, ziemi 

3. Dajemy uczestnikom zajęć czas tzn. nie pośpieszamy, nie 

przymuszamy, nie zachęcamy na siłę 

4. Nie używa się fartuchów czy też odzieży odzieży ochronnej, która 

mogłaby sugerować, że możemy się ubrudzić tylko w pewnym 

zakresie 

5. Zadajemy pytania zamiast wydawać polecenia 

6. Nazywamy emocje, sytuacje, które towarzyszą podczas zajęć 

7. Nie robimy niczego wbrew innym uczestnikom zajęć  

8. Szanujemy wizerunek dziecka tj.  nie fotografujemy dzieci bez 

koszulek, w samych pampersach  

9. Brudzimy się do woli  

 

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w  zajęciach 

Sensoplastycznych®: 

 uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, 

 wspieranie samodzielności, 
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 czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania, 

 doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów, 

 wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń, 

 wychodzenie ze schematów, 

 poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych, 

 współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia 

zamierzonych planów, 

 wzmacnianie wiary we własne możliwości. 

Sensoplastyka® opiera się także na wykorzystaniu technik 

arteterapeutycznych – wpływamy nie tylko na rozwój dzieci, ale 

dbamy też o własny rozwój i stan umysłu – działania 

Sensoplastyczne® sprzyjają relaksacji, a wiadomo – zrelaksowany i 

szczęśliwy rodzic/opiekun to szczęśliwe dziecko:-) 

 
 

Opracowała: Joanna Leszka  
nauczyciel plastyki i trener 1stopnia Sensoplastyki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original Play® - bawmy się i uczmy się być 

razem 

 

 

 

Program "Original Play"® („Pierwotna zabawa”) jest 

rezultatem ponad 30-letnich doświadczeń i badań nad 

zachowaniami towarzyszącymi zabawie dzieci, dorosłych oraz 

dzikich zwierząt na całym świecie. Dąży on do poprawy relacji 



8 
 

zarówno między indywidualnymi osobami, jak i w grupie, 

poprzez zastąpienie agresji i przemocy w relacjach 

międzyludzkich uprzejmością i życzliwością. Zmierza do 

zapewnienia każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i 

miłości. 

Dr O. Fred Donaldson, twórca programu, twierdzi, że  

korzyści, które niesie ze sobą  „Original Play”® jest wiele i 

dotyczą one różnych sfer funkcjonowania człowieka. 

Wymienia wśród nich: 

- zdolność rozpoznawania dobrego i złego dotyku, 

- zwiększenie poczucia własnej wartości, emocjonalnej 

elastyczności, i zdolności akceptacji różnic, 

- redukcję lęków, stresu, zachowań obronnych, 

- zdolność wykraczania w myśleniu poza schemat rywalizacji, 

- uaktywnienie wzorca dobroci w relacjach międzyludzkich, 

- rozwój poczucia przynależności, 

- zmniejszenie poziomu agresji i podatności na zranienia 

emocjonalne, 

- aktywizację sensoryki ( odczuć dotykowych), poprawę 

kondycji i aktywności fizycznej, 

- zwiększenie zakresu ruchu, usprawnienie motoryki małej i 

dużej, poczucia równowagi, elastyczności, 

- wzrost plastyczności mózgu. 

Program "Original Play"® jest programem 

profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym. Wdrażając ten 

program w naszym ośrodku zamierzamy wykorzystać moc 

pierwotnej zabawy do aktywizowania naturalnych 

mechanizmów rozwoju naszych wychowanków, a także do 

budowania pozytywnych relacji między dziećmi, rodzicami i 

nauczycielami. 

 

Program "Original Play"® otrzymał rekomendację 

Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. 

Spotkał się z wyrazami akceptacji i uznania dla 

propagowanych przez niego wartości, jego prostoty i 

bogactwa jednocześnie. Zyskał opinię programu, który 

powinien być włączony do programu szkoleń dla nauczycieli. 
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Umiejętności  warsztatowe do prowadzenia zajęć  „Original Play” 

zdobyłyśmy na kursie podstawowym  i seminariach praktycznych  

prowadzonych przez mgr Jolantę Garczykowską - Oficjalnego  

Przedstawiciela i koordynatora Original Play w Europie. 

 

Opracowały nauczycielki w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych:  

Joanna Dębińska, Katarzyna Kurkowska 

 

 

 

 

 

 

 


