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Praktyczne uwagi pomocne we wspieraniu rozwoju swego dziecka

Zabawy słowami
Coraz więcej dzieci zgłasza rodzicom po powrocie ze szkoły ze złą oceną:
„Wiedziałem, tylko nie umiałem tego powiedzieć...”
Mówienie jest umiejętnością, która doskonali się tylko i wyłącznie przy ... mówieniu!
Im więcej stworzymy dziecku okazji do wypowiadania się, opowiadania, opisywania, tym
ładniej będzie mówiło. Proponuję poniższe zabawy (koniecznie ze współudziałem rodzica,
który stanowi tu wzór dla dziecka):









Opowiadanie bajek dziecku.
Słuchanie bajek opowiadanych przez dziecko.
Wspólne, naprzemienne układanie własnych bajek, opowiadań.
Opisywanie obrazków, na przykład w formie gry, w której wygra ten, kto potrafi
opowiedzieć o danym obrazku jak najwięcej.
Układanie historyjek obrazkowych, a następnie ich opowiadanie.
Odgadywanie przez dziecko zagadek, zadawanie przez dziecko zagadek mamie.
Zabawy w domowy teatrzyk; dobrze jest, gdy teksty ról wymyślamy wspólnie.
Układanie zdań z podanych wyrazów.

Każdy z Państwa zna swoje dziecko i znajdzie ciekawe dla niego odmiany tych gier.
Jeżeli uda się Państwu choć trochę zrównoważyć przy ich pomocy spędzanie czasu przed
telewizorem czy komputerem, zamiana ta będzie bardzo korzystna dla rozwoju słownego
Waszego dziecka!
Mgr Aleksandra Danielewicz – psycholog
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Czy wiesz, że...
Czy wiesz, że zabawy: turlanie, kołysanie, wirowanie wokół własnej osi, podskoki na
trampolinie, chodzenie po ruchomych kładkach, bujanie na huśtawce pobudzają układ
przedsionkowy ? Jest on częścią układu nerwowego. Odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju
koordynacji i równowagi dziecka. Najnowsze badania wykazują, że jego stymulacja między
innymi ma wpływ na koncentrację oraz zapobiega późniejszym różnym trudnościom w nauce.
Nie bez powodu pracując z dziećmi dyslektycznymi proponuje im się zabawy ruchowe
rozwijające układ przedsionkowy.
Dlatego mamo i tato bawcie się razem ze swoim dzieckiem zgodnie z hasłem:
POBUJAJ MNIE, MAMO!
Mgr Agnieszka Jakielaszek – logopeda
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Umowa o Internecie
Warto z dzieckiem spisać umowę dotyczącą korzystania z Internetu. To podkreśli
ważną dla niego świadomość, że rodzic docenia wagę Internetu, ale też zwróci uwagę na
zagrożenia.

 Wiem, że bez Twojej zgody nie mogę podawać żadnych informacji o

sobie i swojej rodzinie, czyli swojego nazwiska, adresu, numeru
telefonu, nazwy i adresu szkoły, miejsca, gdzie pracuj ą członkowie
mojej rodziny. Wiem też, że bez Twojej zgody mnie mogę wysyłać
nikomu moich zdjęć.

 Wiem, że to nierozsądne kontaktować się z kimś przez Internet, jeżeli
Ty o tym nie wiesz.

 Bez Twojej zgody nie spotkam si ę z nikim, kogo poznałem przez
Internet.

 Obiecuję powiedzieć Ci o wszystkim, co mnie w Internecie niepokoi
albo powoduje, że czuję się zakłopotany.

 Wiem, że nie mogę korzystać z żadnych stron WWW bez Twojej
zgody.

 Będę korzystał z Internetu tylko w czasie, jaki ustali łem z Tobą. To
będą nasze rodzinne zasady, których b ędę przestrzegać.

Data i podpis młodego człowieka

 Chcę, żebyś korzystał z Internetu.
 Jako Twój rodzic (opiekun) jestem zainteresowany tym, że używasz
Internetu i chcę być pewien, że jesteś bezpieczny.

 Zawsze możesz przyjść do mnie, jeżeli coś w Internecie sprawi ło, że
czujesz si ę źle.

 Zasady si ę zmieniają. Powiedz mi, jeżeli chcesz je zmieni ć.
Data i podpis rodzica (opiekuna)
Mgr Aleksandra Lachowicz - pedagog

