
Zabawki są nieodłącznym elementem dzieciństwa. Ale to nie zabawki uczą. Do
zdobywania wiadomości, poszerzania umiejętności i kompetencji dziecku
potrzebny jest świadomy dorosły. Nie warto wierzyć w reklamy, które mówią,
że interaktywny miś lub robocik nauczy dziecko literek, cyferek albo
umiejętności społecznych. 

Przedmioty same w sobie są mało edukacyjne, dopóki nie wykorzystany ich we
właściwy sposób, ale również we właściwym czasie.

Właśnie dlatego postanowiłam zajmować się poszerzaniem świadomości
dorosłych w zakresie edukacji, jej celów, a nie poprzestałam wyłącznie na
dzieleniu się pomysłami na zabawę. 
Często więcej doświadczeń, a tym samym wiadomości i umiejętności
dostarczymy dzieciom angażując je w codzienne domowe aktywności lub
bawiąc się wspólnie patykami i kasztanami, niż dokupując kolejne zabawki. 

M I E S I Ę C Z N I K

Zabawki same z siebie nie uczą. Dziecko potrzebuje świadomych
edukacyjnie dorosłych, którzy wiedzą, jakie aktywnosci wspierają
wszechstronnie jego rozwój.   To nie zabawki uczą i rozwijają
dziecięce myślenie, a zabawa i udział w konkretnych sytuacjach.
Zabawy też trzeba uczyć. 
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 Zabawki nie uczą same 

Po co i Jak rozwijać myślenie dzieci?

Dlaczego dzieci powinny regularnie bawić się kostkami do opowiadań??

Kalendarz przeżyć 

1.

2.

3.

4.

W  t y m  n u m e r z e



Często zadajemy sobie pytanie: jak pomóc dzieciom nauczyć się myśleć.
Uważam, że ten proces można zarówno skutecznie rozwijać, jak i zatrzymać.
Współczesne działania edukacyjne, wychowawcze są jak dwa bieguny. Z
jednej strony staramy się dać dzieciom mnóstwo możliwości do nauki, co
utożsamiamy często z rozwojem ich myślenia. Jednocześnie podświadomie
wyrabiając nawyk bezmyślności, bezradności w życiowych sytuacjach. 
Zacznijmy od tego, że proces rozwoju myślenia trwa od narodzin. Jest bardzo
złożony i wymaga wsparcia otoczenia. Wymaga świadomości dorosłych, na
czym polega to wsparcie. Wymaga też świadomości, że nie istnieje wzór na
naukę myślenia. Myślenie to ta sfera naszej działalności, która się rozwija, a
przynajmniej powinna. Nie ma chyba wątpliwości, że myślenie - takie
rozumne - sprzyja wszystkim dziedzinom życia.

Warto podkreślić, że małe dzieci myślą rękami, działając.

Potrzebują wielu doświadczeń, żeby zrozumieć, zacząć wiązać przyczyny ze
skutkami, umieć logicznie ułożyć jakieś fakty w całość, znaleźć rozwiązanie dla
danej sytuacji. Jeśli interesuje Was ten proces, wskaźniki, to warto poczytać o
tym, co w zakresie rozwoju myślenia operacyjnego ustalił Jean Piaget.
Opracowany przez niego model model rozwoju, jął na tacy podaje nam
sposób, w jaki należy umożliwić dzieciom zdobywanie wiedzy. 

Jak rozwijać dziecięce 
MYŚLENIE?MYŚLENIE?MYŚLENIE?

Więcej na ten temat dowiesz się klikając 
w link lub skanując kod 

https://youtu.be/JByM-U8g2uw

artykuł w formie słuchowiska  
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kalendarz przeżyć 

pobierz 
bezpłatnie 

Na zdjęciu obok trzymam RECEPTĘ na to, jak
nauczyć dziecko znaczenia pojęć „jutro”,
„wczoraj”, „przedwczoraj”... i dni tygodnia, czyli
kalendarz przeżyć

To proste, jak drut narzędzie, które pięknie opisała
w Dziecięcej Matematyce®  moja Szefowa 
prof.E. Gruszczyk-Kolczyńska. 

WAŻNA informacja: trzeba korzystać z niego
systematycznie i często i uzbroić w cierpliwość, bo
na naukę pojęć kalendarzowych potrzebny jest CZAS

Dzięki temu kalendarzowi przeżyć dziecko będzie
mogło zrozumieć czasoprzestrzeń i doświadczać jej
na miarę swoich możliwości percepcyjnych

(polecam od 4 lat, wcześniej może być  to zbyt
abstrakcyjne. Z maluchami lepiej skupić się
porządnie na rytmicznej organizacji doby i
przemienności DZIEŃ-NOC)

Na mojej stronie macie gotowy do pobrania
kalendarz przeżyć wraz z „naklejkami” do klamerek
z pojęciami: dziś, jutro, wczoraj, przedwczoraj,
tydzień temu, za 2 tygodnie... itd. 
Jak korzystać macie w ZAPISANYCH RELACJACH
@pani__zuzia na instagramie
<możecie tez zrobić taki kalendarz samodzielnie  >

wspomaganiu CIERPLIWOŚCI
(bo dziecko będzie mogło
policzyć, ile jeszcze na coś
czeka i się nastawić)
odpowiedzialności(bo będziecie
w nim zaznaczać ważne
wydarzenia, również te, kiedy
trzeba coś ze sobą zabrać albo
co konkretnego zrobić. To
dziecko będzie pilnować tych
spraw i wyrobi NAWYK dbania
o swój harmonogram) 
wspomożecie poczucie „wiem,
co mnie czeka-jestem
spokojniejszy”

Ważne: uczymy dzieci zarówno od
poniedziałku do kolejnego
poniedziałku... 
ale też od środy do środy, od
soboty do soboty. 
Teraz jeszcze pytanie: ILE ta nauka
może potrwać?

Odpowiedź ulubiona: a to zależy 

No ale taka jest prawda:
indywidualne predyspozycje
dziecka,wiek,w którym zaczniecie,
pamięć, systematyczność,
częstotliwość powtarzania...sporo
jest zmiennych.Ale gwarantuję, że
ten kalendarz przeżyć pomoże nie
tylko w przyswojeniu, ale również
w:
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AUTOPROMOCJAAUTOPROMOCJAAUTOPROMOCJA

zapraszam do udziału 
w webinarach i kursach online

zeskanuj kod, 
żeby poznać szczegóły

@pani_ _zuzia @ Pani Zuzia www.panizuzia.pl

kontakt i jeszcze więcej inspiracjikontakt i jeszcze więcej inspiracjikontakt i jeszcze więcej inspiracji   
na zabawy i aktywnościna zabawy i aktywnościna zabawy i aktywności   

https://kursy.jastrzebska-krajewska.pl

link jest aktywny

łącza są aktywne, po wciśnięciu zostaniesz automatycznie przekierowany do wskazanych mediów 

https://kursy.jastrzebska-krajewska.pl/
https://www.instagram.com/pani__zuzia/
https://m.facebook.com/pani.zuzia.a/
https://www.jastrzebska-krajewska.pl/
https://www.instagram.com/pani__zuzia/
https://m.facebook.com/pani.zuzia.a/
https://www.jastrzebska-krajewska.pl/
https://kursy.jastrzebska-krajewska.pl/

