KLUB

Mamy i Taty

Akcja adaptacja

AKADEMIA EDUKACJI I ROZWOJU MAJKI JEŻOWSKIEJ

SPIS TREŚCI:

1 Adaptacja dziecka w przedszkolu. Jak to zrobić dobrze?…………………………………..2

2 To mój pierwszy dzień w przedszkolu. ………………………………………………………………6

3 "Jestem sobie przedszkolaczek". Nowa wersja hymnu. ……………………………………..9

4 Samodzielność przedszkolaka. ……………………………………………………………………….. 11

5 O wykonywaniu poleceń przez Dzieci. ….…………………………………………………………14

6 Kontrakt z Dzieckiem. Co robić by Dzieci słuchały? ………………………………………16

7 Czy zabawa to prosta sprawa? ………………………………………………………………………...20

8 Słucham siebie czy Ciebie? ...................................................................................................24

www.akademiamajkijezowskiej.com 1

Adaptacja Dziecka w przedszkolu. Jak to zrobić dobrze?
Bywa, że adaptacja jest procesem niezwykle długim, trudnym w praktyce i nie
dającym

swobody

zachowania.

To,

co

prowokuje

ciało

i umysł

do

powstrzymywania się przed wejściem do nowego środowiska to dziecięcy brak
poczucia przynależności i brak poczucia bezpieczeństwa. Ważne jest, by w trakcie
oswajania się nowego przedszkolaka jako rodzic, pedagog i nauczyciel stworzyć
zespół

wspierający

się

nawzajem

i zjednoczony

komunikacyjnie.

Tak,

aby

wykreować możliwie najlepszą przestrzeń do wdrażania się i zbudować w dziecku
samodzielną chęć.
Na samym początku pomoże Ci zrozumienie, czy czym jest adaptacja i jak rozumie
ją mały człowiek – czyli Twoje dziecko. Przeniesienie codziennego rozwoju
z domowych zakątków lub ze – znanych już – żłobkowych prerii, wzbudza
poniekąd ekscytację, z drugiej strony zaś niepokój i niewiedzę.
A przecież dziecko, jak każdy z nas, ma chęć zyskania
informacji – gdzie idziemy? Na jak długo? Po co, tak
właściwie?
I najlepsze, co może zrobić rodzic, to rozmowa u źródła,
jeszcze zanim wszystko zacznie się wydarzać. Taka
konwersacja powinna być jak najbardziej szczegółowa, ale i dostępna.
Wyjaśnienie musi obejmować deklarację etapowości w życiu, opis istoty czyli
właśnie odpowiedź na pytanie „po co?” oraz wizualizację.
Jakie narzędzia stosować w pracy z adaptacją?
1) To maluch musi chcieć
Wymuszanie zmiany podejścia u dziecka jest bezcelowe i jeżeli może cokolwiek
zrobić dla procesu adaptacyjnego to go zaburzyć. Zanim jeszcze udacie się w nowe
miejsce – usiądźcie razem i porozmawiajcie o tym. Zapytaj o obawy i wyjaśnij je.
Pokaż plusy tego nowego etapu, ale nie kłam i nie stwarzaj złudnych nadziei.
Prawda jest dużo bardziej atrakcyjna i buduje dużo większe poczucie zaufania
u dziecka, co przekłada się na stan bezpieczeństwa. Szczerość i zapewnienie
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o naturalności tego przejścia powinno wzbudzać samodzielną chęć, co jest
wspaniałą podwaliną.
2)

Współpracę z rodzicami/ z nauczycielami zacznij

szybciej
Źródłem

poczucia

bezpieczeństwa

jest

znajomość.

z natury, człowiekowi bliżej do tego, co zna.
Daj więc też taką możliwość przedszkolaczkowi. Jako
rodzic – skontaktuj się z kadrą, poproś o przygotowanie materiałów wideo
z dokładnym pokazaniem przestrzeni w której dzieci będą się bawić, jeść czy
leżakować. Dodatkowo, możesz wystosować zapytanie o to aby przedszkolanki
i nauczyciele przedstawili siebie na filmiku, w ten sposób dziecko ma już wizję tego
co, gdzie, jak i z kim będzie robił, do kogo może się zwrócić w razie problemu. To
jest piękny, pierwszy impuls do nawiązania relacji.
Jako kadra zaś – poproś rodziców, by wysłali zdjęcia dzieci wraz z opisem co lubią
robić.
I uwaga! Zaznacz, iż prosisz aby dzieci przygotowały opisy same. To znaczy, niech
dyktują rodzicom co chcą aby Ci zapisali. w ten sposób lepiej poznasz swoich
podopiecznych i łatwiej będzie Ci nawiązać z nimi kontakt już od pierwszych dni.
3) Zapewnij

dziecku

kawałek

przedszkola

w domu

i kawałek

domu

w przedszkolu
Razem wybierzcie rzecz, którą maluch codziennie będzie mógł zabierać z domu do
przedszkola. w jego przestrzeni

osobistej

wykreuje się

wtedy maksymalne

bezpieczeństwo, bo rzecz którą zna, kocha i z którą wiąże dobre wspomnienia
będzie blisko niego. w dobie pandemii dobrze, aby ta rzecz była plastikowa,
bowiem jest łatwiejsza w dezynfekcji.
I jeśli jest taka możliwość – zadbaj o to, aby rzeczy stworzone w przedszkolu,
rysunki, wyklejanki, malowanki dziecko mogło zabierać do domu, dzięki temu
stworzy tam kolekcję, która będzie symbolizować miejsce, z którym się oswaja.
Wiemy, wiemy krzyczy teraz w Tobie wszystko, że przecież w czasie pandemii
Covid 19 ten punk jest niemożliwy do realizacji. Ja jednak wierzę, że przy
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zachowaniu zasad bezpieczeństwa, przy wykorzystaniu środków dezynfekujących,
możliwe jest stworzenie takiego pomostu. i może nie będzie to branie codziennie
jednej rzeczy w każdą stronę (z przedszkola do domu i z domu do przedszkola).
Ale na pewno można taką jedną rzecz wziąć i zostawić już na stałe (oczywiście po
wcześniejszej dezynfekcji).
4)

Znajdź sposób na zmianę czegoś, co poszło nie tak.

Pamiętaj, że nie każda przykra sytuacja w przedszkolu
jest czyjąś winą. w ciągu jednego dnia, może wydarzyć
się tyle sytuacji z udziałem wielu osób, że na marne
szukać winnego. Co natomiast należy zrobić to podejść do
całego wydarzenia z otwartością. Nie ma sensu obwiniać „Jasia” i nie ma sensu
obwiniać Pani przedszkolanki, w momencie w którym nie znamy przebiegu
problemu. Generowanie poczucia winy osłabia relacje między rówieśnikami, ale
zaburza także linię wychowawca-podopieczny i rodzic-nauczyciel.
Porozmawiajcie zatem o tym co się stało, co poszło nie tak, czego należy unikać.
Poszukajcie razem rozwiązania. i co najważniejsze – nie pozwól temu obrazowi
zawładnąć

Tobą.

To,

że

nastąpiło

nieporozumienie

między

Twoim

dzieckiem/podopiecznym a „Kasią”, nie znaczy że „Kasia” jest zła.
5) Niedokładny plan adaptacji to żaden plan adaptacji.
Jeżeli czujesz potrzebę stwarzania takowego planu, wyznaczającego Twoje cele
bezpośrednie i pośrednie w pomocy dziecku przy adaptacji to musi być on
dokładny. w przeciwnym razie wszystko tak czy siak potoczy się własnym życiem.
Przy tworzeniu planu pamiętaj o przestrzeni na regularność i powtarzalność, to
zawsze

pomaga

się

w oswojeniu

z nową

sytuacją.

Nie

należy

zasypywać

podopiecznych nagłą, ogromną ilością nowych aktywności.
6) Stosuj zabawy adaptacyjne.
Podczas naszego webinaru mówiłyśmy o wartościowych zabawach, które
pomagają w procesie adaptacji maluchów, wśród nich znajduje się tak urocza
i ciekawa gra jak „Odkrywajki” dowiedz się więcej oglądając nasze spotkanie
online!
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7) Praca z autorskim arkuszem adaptacyjnym.
Stworzyłyśmy arkusz adaptacyjny, którego wypełnienie sprawi, że jeszcze lepiej
zrozumiesz malucha, a on ciebie. Wspólnie rozwiążecie kłopoty i rozwiejecie
wątpliwości dotyczące adaptacji.
Produkt ten dostępny jest w pakiecie wraz z webinarem:
www.sklep.majkijezowskiej.com/p/webinar-z-certyfikatemadaptacja-dziecka-w-przedszkolu-jak-to-dobrze-zrobic/AUTOR:
Beata Kaczor
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To mój pierwszy dzień w przedszkolu
Droga Mamo, Drogi Tato!
A więc to dziś! Dziś jest mój pierwszy dzień w przedszkolu! Dużo rozmawialiśmy
o tym jak będzie, co się zmieni. Wiem Rodzice, że dla Was to też bardzo trudny
dzień, przecież kochacie mnie najmocniej na świecie! Chcecie dla mnie jak najlepiej,
troszczycie się o mnie każdego dnia. Wiem, że będzie Wam ciężko zostawić mnie
z nieznanymi jeszcze dla mnie Paniami i dziećmi. Ale spokojnie, damy radę. Panie
mają już mnóstwo planów jak sprawić żebym wracał do nich z uśmiechem! Mam
dla Was kilka rad na dobry początek, tak żeby było nam łatwiej.
Jesteście moimi oczami na świat
Pamiętajcie proszę, że jesteście dla mnie oczami na świat.
Patrzę na Was i widzę kiedy jesteście radośni, dumni
z moich osiągnięć. Widzę też, kiedy na Waszej twarzy
maluje się niepokój i strach. To bardzo ważne, bo to
właśnie Wasze emocje działają na mnie najmocniej. Będę
potrzebował Waszego wsparcia i otuchy, kiedy będę przekraczać próg nowej sali
przedszkolnej. Może się zdarzyć, że mój entuzjazm z wczorajszego popołudnia,
kiedy pakowaliśmy kapcie do woreczka nieco ostygł.. Mogę zacząć się buntować,
mówiąc że wracam z Wami do domu. Istnieje możliwość, że będę płakać. Właściwie
to z całą pewnością zapłaczę! Przecież zawsze w ten sposób pokazuje Wam, że coś
jest nie tak. w taki właśnie sposób przekazuję moje obawy. Nie martwcie się proszę
za mocno. Płacz jest tutaj reakcją na zmianę, ona po chwili minie. Proszę jednak
POZWÓLCIE MI na ten moment słabości. Pozwólcie wyrazić swoje emocje. Nie
mówcie, że jestem duży i dam radę, że będę się świetnie bawić. Płaczę bo coś się
zmienia, czeka mnie teraz okres dużych zmian i ciężkiej pracy. Tak drodzy
Rodzice, nauka nowych rzeczy to dla mnie ciężka praca. Pamiętasz mamusiu jak
pierwszy dzień szłaś do nowej pracy? A Ty tatusiu pamiętasz dzień kiedy
przywiozłeś mnie i mamusię ze szpitala, po tym jak się urodziłem? Wy też
odczuwaliście strach i niepewność. Potrzebowaliście wtedy czasu, aby przywyknąć
do nowej sytuacji. Teraz kolej na mnie!
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Będę za wami tęsknić
Będziemy za sobą tęsknić, przecież dotychczas spędzaliśmy większość czasu razem.
Myślę, że jakoś sobie z tym poradzicie Kochani. o mnie zatroszczą się Panie, które
będą starały się zająć mój czas i uwagę tak, że czas będzie płynął zdecydowanie
szybciej niż Wam w pracy! Pewnie teraz ciężko Wam to sobie wyobrazić, ale
przyjdzie dzień, w którym przyjdziecie mnie odebrać i usłyszycie: „Dlaczego tak
szybko? Nie zdążyłem się pobawić!”.
Nowi koledzy i koleżanki w przedszkolu
Zyskam też wielu nowych kolegów i koleżanek. Przecież
wiecie, jak lubię chodzić na plac zabaw, gdzie zawsze jest
dużo dzieci! Teraz będę mógł uczyć się wspólnych zabaw,
rozwijać swoje umiejętności i naśladować moich kolegów
i koleżanki. Pozwólcie mi proszę na stawanie się coraz
bardziej samodzielnym. Czuję się taki dumny kiedy uczę się nowych rzeczy i gdy
poprzez próby zdobywam nowe umiejętności! Pani będzie dbała o naszą zgodną
zabawę, ucząc nas przy tym, jak współpracować, rozmawiać i rozwiązywać
problemy. Tatusiu wiem jak lubisz grać ze mną w gry, ale wiem też, że czasem
dajesz mi wygrywać ponieważ bardzo mnie kochasz i lubisz kiedy cieszę się
z wygranej. Grając z kolegami będę mieć prawdziwe „dorosłe” rozgrywki! Czasem
będę wygrywał, a czasem nie. Na początku mogę się trochę złościć, nikt nie lubi
przegrywać! Na szczęście Pani nauczy nas, że nie zawsze musimy wygrywać żeby
zabawa była udana. To trudna lekcja, być może będę chciał czasem wyżalić się
wieczorem przed snem, że coś mi się nie udało, coś było niesprawiedliwe, albo że
mój dzień był kiepski. Pamiętajcie, to nie tak, że od razu nie lubię przedszkola,
nawet jeśli akurat w tym momencie tak mówię. Zresztą, nie muszę Wam tego
chyba tłumaczyć, sam widzę, że czasami miewacie gorsze dni w pracy.
Dalej będę robił Wam niespodzianki
Mamusiu, pamiętasz jak ostatnio rysując dla Ciebie słoneczko zamalowałem przy
okazji cały stół? Nie mogę się doczekać, kiedy będę pokazywać Ci moje dzieła
sztuki i skomplikowane konstrukcje z przeróżnych materiałów! Myślę, że nie raz
zadziwię Was moją widzą, znajomością wierszyków i rozbudowanym repertuarem
piosenek na każdą okazję! Jeśli zechcecie, chętnie nauczę Was też kilku zabaw,
w które będziemy grać z kolegami czekając na obiadek.
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Jedzenie w przedszkolu nie równa się Twojej kuchni
Jeśli mówimy o jedzeniu.. Mamusiu wiesz jak uwielbiam Twoje naleśniczki z serem,
albo pyszne placuszki, które tylko Ty potrafisz zrobić tak, jak lubię. Nie ukrywam,
że przed paniami kucharkami niełatwe zadanie! No bo jak ugotować tak dobrze
jak Mama? Będę musiał przełamać się do próbowania nowych smaków.. Kolejne
zadanie na mojej liście! No i te leżaczki! Lubiłem nasze drzemkowe rytuały, moje
łóżeczko pachnące Tobą. Tutaj też będę musiał włożyć troszkę pracy, żeby
przekonać się, że w przedszkolu też śpi się całkiem przyjemnie. Wygląda na to, że
będę bardzo zmęczony po całym dniu uczenia się tych wszystkich nowych rzeczy!
To może wpływać na mój humorek i moje zachowanie po powrocie do domu, nie
straszę.. tylko uprzedzam na wszelki wypadek.
Mój pierwszy dzień w przedszkolu
Jak widzicie Rodzice, dużo pracy przed nami! Nie
martwcie się, w rodzinie siła! Wiecie, że kiedy widzę
Wasz uśmiech, kiedy dajecie mi buziaka czuję się
spokojniej. Tak wiem.. być może ta uparta łezka, co
spływa po policzku próbuje pokazać, że dzieje się coś
niedobrego, ale to nieprawda! Wiem że muszę na Was troszkę poczekać
i zobaczymy się znów niebawem, jak każdego dnia! Kiedy uśmiechniecie się do
mnie i zachowacie spokój, poczuje się pewnie i bezpiecznie. Każdego dnia patrzę
na Was i staram się naśladować wasze zachowania i działania. Zaraz kiedy
zamkną się drzwi, rozejrzę się po sali, zobaczę kolegę który już czeka z wozem
strażackim i pobiegnę do niego. Nie będę tu przecież płakał cały dzień, trzymaj
się Mamusiu i Ty Tatusiu, nie tęsknij za mocno, widzimy się niebawem!
Wasz Przedszkolak
AUTOR: Hanna Załężna

www.akademiamajkijezowskiej.com 8

„Jestem sobie przedszkolaczek” – nowa wersja hymnu
Śpiewamy nową wersję „Jestem sobie przedszkolaczek”
Jestem sobie przedszkolaczek,
Jestem ważny – dużo znaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.
Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Koleżanki dobre mam,
Ram tam tam, ram tam tam.
Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.
Tu jest miejsce dla każdego,
Każdy naszym jest kolegą,
Razem w grupie miło nam,
Ram tam tam, ram tam tam
Zmieniona wersja tekstu hymnu przedszkolaka
Pomysłodawczynią zmiany tekstu: Jest Ola Żabicka – terapeutka dziecięca
i autorka Wychowania przez wzmacnianie www.olazabicka.pl
Autor Tekstu: Maria Terlikowska
Autor

zmiany

tekstu:

Beata

Jasińska

–

autorka

tekstów

rymowanych

https://facebook.com/zrymuje/
Wykonanie

nowego

hymnu:

Majka

Jeżowska

znajdziesz

tutaj:

https://youtu.be/SzwNxStFZrY
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Samodzielność przedszkolaka
Droga Mamo, Drogi Tato!
Przedszkolak! Jak to dumnie brzmi. Jeszcze niedawno zastanawialiście się kochani
Rodzice jak dam sobie radę, a teraz proszę! Niby nic się nie zmieniło, wciąż jestem
Waszym kochanym dzieckiem, tylko jakby urosłem od tych nowych wyzwań. Jak
każde dziecko marzę o tym aby odkrywać świat! Pozwólcie, że troszkę Wam o tym
opowiem.
Jestem mały, ale bardzo lubię mieć wybór. Pamiętacie, kiedy byłem całkiem
malutki uczyliście mnie odkrywać nowe smaki. Pozwalaliście wybierać z bogato
przygotowanych posiłków to, co wyda mi się najatrakcyjniejsze. Dzięki temu
kosztowałem wielu rzeczy i mogłem wyrobić sobie swój własny smak. Jako
przedszkolak sam chciałbym decydować o wielu rzeczach, np. o tym w co się
ubiorę! Wiem, że moje wybory nie zawsze są dla Was zrozumiałe. Kocham moje
niebieskie sandałki w dinozaury, nie rozumiem dlaczego nie mógłbym założyć ich
akurat dziś. Pada? Nie szkodzi, mi to nie przeszkadza.
Sam… Sama… Samodzielnie…. Samodzielność
Potrafię się mocno uprzeć… Zdradzę Wam jednak sekret.
Może on pomóc nam w lepszej komunikacji, tak żeby
wszyscy byli zadowoleni. Jeśli przygotujecie dla mnie kilka
opcji (które możecie sami wyselekcjonować!) i pozwolicie
mi wybrać, na którą z nich chcę się zdecydować, poczuję
się bardzo dorosło! Kiedy mam za duży wybór trochę się gubię, szukam tego co
dla mnie znane i lubiane, niekoniecznie najodpowiedniejsze na ten moment.
Pamiętajcie, że wciąż uczę się świata i te wszystkie zależności: słońce – sandałki,
deszcz

– mogą mi

się

pomieszać. Więc

umówmy

się, że

Wy będziecie

przygotowywać dla mnie kilka opcji, ale to moje zdanie o wyborze najlepszej z nich
będzie decydujące!
Skoro mówimy o ubieraniu.. Mój kolega Antek potrafi sam ubierać buciki. Ba!
Ubiera też kurtkę i czapkę. Czasem pani poprawia mu czapkę żeby wszystko
dobrze widział, ale zawsze chwali go za starania. Postanowiłem, że też chciałbym
umieć robić to sam. Wiem Kochani, że często gdzieś się spieszymy. Jednak Pani
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zawsze powtarza: „Jeśli chcecie się czegoś nauczyć, musicie próbować!”. Potrzebuję
tych prób i równocześnie Waszego wsparcia. Bądźcie obok, udzielajcie mi rad jak
mam coś zrobić, ale pozwólcie aby to było moje doświadczenie. Potrzebuję tych
małych

sukcesów

ukrytych

w zapiętym

guziku,

samodzielnie

ubranych

skarpetkach, posmarowanej kromce chleba, czy pochwale za posprzątanie
zabawek. Czuję wtedy, że mogę tyle rzeczy zrobić sam! Bardzo chcę być
samodzielny. Dążę do tego od momentu, kiedy pierwszy raz podniosłem główkę
jako niemowlę, żeby widzieć więcej. Albo kiedy przekręciłem się z pleców na
brzuszek, po to żeby ćwiczyć rączki i już niebawem na czworakach odkrywać
wszystkie domowe kąty. Później zauważyłem, że potrafię wspiąć się na nóżki
i wreszcie zrobić pierwsze samodzielne kroki! Chęć uczenia się nowych rzeczy jest
wpisana w mój codzienny plan dnia. Dobrze, żebyście Wy kochani też wpisali to
w swoje grafiki.
Samodzielność jest dla mojego rozwoju kluczowa!
Nawet jeśli złoszczę się, kiedy coś mi nie wychodzi, nie
martwcie się o mnie, Wasze słowa wsparcia i zachęta do
kolejnych prób jest dla mnie jak paliwo do dalszego
działania. Wiem, że możecie zrobić to za mnie, szybciej
i sprawniej. Wtedy jednak nie czuję, że „mam tę moc!”.
Za to kiedy po wielu próbach coś wreszcie się udaje, uczę się, że nie wolno się
poddawać i kiedy czegoś bardzo chcemy to możemy to osiągnąć. Wasza
wspierająca postawa w tak prostych dla dorosłego rzeczach, może zaowocować
w przyszłości tym, że będę wytrwale dążył do wszystkich celów jakie wyznaczę
sobie w życiu. z pewnością będę wierzył w to, że los leży w moich rękach, tych
samych, które początkowo nieudolnie próbowały ubierać przedszkolne buciki.
Wyobrażacie to sobie? Przedszkolne buciki pierwszym szczeblem na drodze
życiowego sukcesu! To dopiero brzmi dorosło!
Wiem kochani, że Wasza miłość sprawia, że troszczycie się o mnie najlepiej jak
potraficie. Pamiętajcie proszę, że kiedy pozwalacie mi podejmować próby
i wyzwania, dajecie mi szanse na rozwój. Tatusiu, wiesz jak bardzo chciałem już
jeździć na dorosłym rowerze, który ma tylko dwa koła! Znasz tyle sztuczek żeby
mi to ułatwić. Najpierw odkręciłeś to jedno małe kółeczko, później zamontowałeś
kijek żeby móc mnie asekurować, aż wreszcie odkręciłeś trzecie kółeczko i zostały
wymarzone dwa! Oczywiście, że zdarzyło mi się upaść, nawet nie raz. Upadałem
www.akademiamajkijezowskiej.com 12

też podczas stawiania pierwszych kroków, a teraz biegam najszybciej na
podwórku! Nie boję się tego, bo za każdym razem kiedy upadam, pomagasz mi
wstać i zachęcasz do kolejnych prób. Dziękuję Ci za to! Pamiętaj aby robić to
zawsze, kiedy zauważysz, że chce osiągnąć jakiś swój mały cel i akurat jest mi
ciężko.
Jestem już przedszkolakiem, więc uwielbiam podkreślać,
że jestem już duży! i chociaż lubię kiedy mówicie mi, że
jestem

Waszym

małym

dzieciątkiem,

to

jednak

chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że jestem DUŻY! Metryka
to skomplikowana sprawa, lat mam może mało, ale
drzemią we mnie ogromne odkrywcze pokłady. i to one
pozwalają mi zdobywać nowe umiejętności. Jeżeli jako 3 latek nie będę miał okazji
próbować samodzielnie ubierać bucików, to w dniu moich 4, czy 5 urodzin nadal
nie będę tego potrafił. Dorośli lubią mówić: „Wiek nie ma znaczenia, ważne na ile
lat się czujemy!”. Nie wiem ile dokładnie to dużo, ale ja czuję, że mam
wystarczająco lat żeby być samodzielnym w wielu kwestiach, szczególnie w tych
które dotyczą bezpośrednio mnie.
Samodzielność to moja wewnętrzna siła
Tak więc dziękuję Wam kochani Rodzice za każde dodatkowe minuty, które może
sprawiają, że nie jesteśmy wszędzie na czas, ale dokładają cegiełki do mojej wieży
samodzielności. A wiecie, jak lubię budować wieże aż do nieba! Dziękuję też za
każde Wasze słowa wsparcia, które będą wracały do mnie na wszystkich etapach
mojego życia i pozwolą mi sięgać chmur, wiedząc że jeśli tylko chcę to mogę
wszystko bo mocno we mnie wierzycie!
Wasz Duży Przedszkolak
AUTOR: Hanna Załężna
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O wykonywaniu poleceń przez dzieci
Błędy wychowawcze
Kiedyś, gdy moja Amelka miała niespełna roczek, to moje błędy wychowawcze
spędzały mi sen z powiek. Wtedy – o zgrozo – wydawało mi się, dużo wiem
o wychowaniu. Dzisiaj z perspektywy lat i obecnej moje wiedzy widzę, że
wiedziałam niewiele… Dziś w niełatwej wyboistej drodze rodzicielskiej wiem, że
jestem najlepszą matką, jaką potrafię być w danym momencie.
Ale czy to mnie zwalnia z dalszej pracy ze sobą? o nie!!!
To tylko pozwala mi żyć, pomimo popełniania błędów.
i pozwala mi kierować moją energię na zmianę, a nie
na karmienie wyrzutów sumienia.
Kiedyś – dawno, dawno temu. Nie za górami i nie za morzami, a w Opolu
mówiłam do mojej 2 letniej córki: „Musisz to zrobić.” „Posprzątaj to teraz,
natychmiast!” „Uspokój się…” i wydawałam inne tym podobne polecenia, za
którymi stały moje „durne” i nadające się tylko do wyrzucenia na śmieci,
przekonania. Ale stały za nimi też potrzeby, wtedy jeszcze nie uświadomione.
Czy byłam wtedy dobrą czy złą matką? Byłam matką najlepszą, jaką wtedy
potrafiłam być. Czy to, jak mówiłam do mojej Amelki było wtedy dobre? NIE!!!
Nie jestem dumna z tamtego mojego zachowania i tamtych wypowiadanych słów.
Te 11 lat temu nie korzystałam z szkoleń online – bo praktycznie nic o nich nie
wiedziałam. A i ich powszechność i z dobrej jakości wiedzą był inny od tego co
mamy teraz. Czy Ty wiesz, ile ja bym wtedy dała za taki seminarium online dla
rodziców – o wykonywaniu poleceń przez dzieci?
Wtedy nie oddzielałam od siebie w mojej głowie i w sobie samej moich potrzeb,
od moich przekonań oraz od przekonań i potrzeb innych ludzi. Jakoś mi się zlewało
to w jedno. Słabo mi szło przełożenie mojej wiedzy szkoleniowej z komunikacji
w biznesie na komunikację z małym dzieckiem. Może to właśnie ta wiedza i moje
poczucie „zajebistości szkoleniowej” zatrzymało mnie w rozwoju w przestrzeni
rodzicielskiej…? Pewnie tak.
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Rozwój rodzicielstwa
Jeśli czytasz te słowa, to witaj na naszej wspólnej drodze
rozwoju

rodzicielskiego

i wychowawczego.

i może

u Ciebie jest inaczej niż u mnie kiedyś. Może Tobie taki
webinar nie jest potrzebny? Gdybyś jednak czasem zastanawiała się, czy to dobrze,
że Twoje dziecko bywa niegrzeczne lub jak to zrobić, aby jednak wykonywało
Twoje polecenia – bo przecież to jest podstawa funkcjonowania w świecie. Albo
czasem zdarzy Ci się „palnąć” taki komunikat, który po kilku godzinach chciałabyś
zakopać w czeluści niepamięci. i nie wiesz, jak to zrobić, aby w przyszłości jakoś
inaczej to powiedzieć. To to może być webianar dla Ciebie!
Jednak nasze drogi się rozchodzą jeśli jesteś dumna z tego, że Twoje dziecko jest
bardzo grzeczne, wszystkich słucha i pięknie wykonuje polecenia. My pomagamy
wychowywać szczęśliwych i autonomicznych ludzi z którymi budujemy relacje.
I jeśli chcesz wychować swoje dzieci w tym duchu to z naszego trzeciego
webinaru z serii o komunikacja z dzieckiem . z webinaru O WYKONYWANIU
POLECEŃ PRZEZ DZIECI dowiesz się wszystkiego o wykonywaniu poleceń przez
dzieci:
•

Jakie komunikaty są nieprawidłowe i dlaczego.

•

Jakie oczekiwania i potrzeby stoją za naszymi działaniami.

•

Struktura dobrej rozmowy z dzieckiem.

•

Jak mówić w nagłych sytuacjach.

•

Czym zastąpić “nieprawdiłowe” polecenia.
Webinar kupisz tutaj:
www.sklep.majkijezowskiej.com/p/webinar-komunikacja-zdzieckiem-w-przedszkolu-szkole-i-w-domu-czesc-3/
AUTOR: Beata Kaczor
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Kontrakt z Dzieckiem. Co robić by Dzieci słuchały?
Kontrakt czyli rzecz o komunikacji

„Przecież ja się z dziećmi KOMUNIKUJĘ, więc po co mi szkolenie – w dodatku
online – z komunikacji?!?! Przecież ja do dzieci mówię. Mówię po polsku to i one
mnie rozumieją!”
Takie komentarze słyszę od nauczycieli oraz rodziców. i jeśli w Twojej głowie,
przez chwilę też pojawiła się taka myśl… to ja Cię Moja Droga/ Mój Dogi bardzo
dobrze rozumiem… bo przecież się KOMUNIKUJESZ! i wiesz co, nie chodzi o to,
czy to robisz tylko, jak to robisz! Nie chodzi o to, czy robisz dobrze czy źle. Tylko
co możesz zrobić, aby robić to lepiej.
Na początku mojej współpracy z nauczycielami, oni
zawsze mówią: „Beata najważniejsza jest metodyka
i pomoce. Bo wiesz, te nasze zajęcia muszą być ciekawe,
urozmaicone, mądre. Musi się na nich bardzo dużo
dziać!”
Rodzice, którzy do mnie przychodzą na szkolenia i na konsultacje indywidualne,
mówią: „Beata nauczyć mnie tego wszystkiego co Ty umiesz. Tych wszystkich
sztuczek, magiczek. Aby mi było łatwiej i prościej.”
I zarówno nauczyciele, jak i rodzice, mają jeden wspólny cel , wspólny mianownikdobro dziecka.
Tylko tak się składa, że zarówno nauczyciele jak i rodzice, chcą szybkich recept,
takich magicznych i wypasionych „hokus pokus metod”, które w mig rozwiążą
wszystkie problemy i trudności. Czy są takie „hokus – pokus metody”? Ja nie
znam. i nie stosuję.
Zasady komunikacji
Wiem też, bo doświadczyłam, że wszystko zaczyna się i robi się prostsze
i łatwiejsze gdy weźmiemy pod lupę jakość KOMUNIKACJI

i jej poszczególne

elementy. Dzisiaj wezmę pod lupę ZASADY – KONTRAKT
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Zostałam poproszona o pomoc przy tworzeniu kontraktu czyli zasad współpracy
na lekcji w klasie II szkoły podstawowej, w której prowadzę szkolenia dla
nauczycieli.
Klasa miała już utworzony kontrakt rok wcześniej, jednak nie spełniaj on swoich
założeń i nie był przestrzegany. w grupie znajdowali się uczniowie z orzeczeniem
z poradni oraz uczniowie z trudnościami w obszarze edukacji i radzenia sobie
z emocjami. Dodatkowo rodzice uczniów nie zbudowali jeszcze między sobą
zaufania i porozumienia, co generowało napięcia i konflikty w klasie.
Przyszłam

więc

na

z wychowawcą

klasy

wspierającym

–

lekcję

wychowawczą

oraz

drugim

prowadzącym

razem

nauczycielem
wychowawstwo

w równoległej klasie.
Usiedliśmy wszyscy na dywanie z boku klasy, daleko obok zostawiliśmy ławki
i krzesła. Przedstawiłam się dzieciom i powiedziałam po co przychodzę i co
będziemy robili. Miałam spisane zasady pracy – 1 zasada na jednej kartce –
dużymi – drukowanymi literami. Chodziło o zasady, o których wychowawca
widział, że są z ich stosowaniem trudności. Miałam także puste kartki, aby na nich
zapisać zasady wskazane przez uczniów.
Gdy siadaliśmy na podłodze od razu stworzyły się dwa obozy, po jednej stronie
usiadły dziewczyny a po drugiej stronie usiedli chłopcy. Wszyscy mieli na twarzach
miny przypominające wojowników gotowych do walki. Opisałam dzieciom co
widzę, jak to na mnie wpływa, i jak to może wpływać na nich – na to jak się
czują w tej grupie. Na to jak im jest, jak im się uczy. Zapytałam, czy to co im
opisuje jest podobne do tego co rzeczywiście czują.

Usiadłam akurat pomiędzy

chłopakami i opowiedziałam im, jak mi się między nimi siedzi, i że zanim
zaczęliśmy wspólna pracę fajnie mi się z nimi rozmawiało. Oni mimo, że ich o to
nie pytałam też mi o tym odpowiedzieli. Omówiliśmy jak to jest w świecie – czy
chłopaki i dziewczyny się lubią czy nie. Czy są fajni i dlaczego. Co jest mniej fajnego
u każdego. Całą godzinę poświęciliśmy na rozmowę o chłopakach i dziewczynach.
o różnicach. o podobieństwach. o tym ile zyskujemy jak jesteśmy razem. Jak sobie
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pomagamy. i część dzieci zaczęło inaczej na siebie nawzajem patrzeć. Część się
przesiadła i pomieszała.
Wprowadzanie zasad komunikacji z dziećmi
Zapytałam, czy moglibyśmy wprowadzić taką zasadę, że
chodząc poza klasą mogliby chodzić w parach chłopak
z dziewczyną. Zaproponowałam taki układ na miesiąc.
i ustaliłam, że za miesiąc, pani wychowawczyni usiądzie z nimi znowu na dywanie
i porozmawia jak im było przez ten miesiąc? Co chcą zmienić w ramach tej zasady.
i wtedy także porozmawiają o wprowadzeniu kolejnej zasady.
Po lekcji usiadałam z dwiema nauczycielkami które ze mną były w klasie
i omówiłyśmy przebieg zajęć.

Obie przyznały, że nie zauważyły wcześniej tych

obozów. i gdyby mnie nie było, to by poszły z planem zajęć, czyli omawiałyby
pierwszą zasadę. Wtedy powiedziałam, że gdy usiadłam w klasie na dywanie
i poczułam wzajemną wrogość dzieci do siebie, to wprowadzanie jakichkolwiek
innych zasad dla mnie mijało się z celem. Bo oni oczywiście, aby być „grzeczni”
popracowaliby ze mną z tymi zasadami, ale nie naprawdę, nie dla siebie samych,
a tylko dla mnie – dla dorosłego.
Nauczycielki zadały mi pytanie: „Czy to jest ok, że tak naprawdę na 1 lekcji
przerobiłam jedną zasadę i to spoza listy”. Czyli nie zaczęłam jeszcze realizować
planu.
Pracuj z dziećmi, a nie z planem
Zadałam im wtedy pytanie: „Czy pracujemy z planem czy z dziećmi? Po co nam
te zasady? Po co im kontrakt?
•

Aby im się dobrze uczyło.

•

A kiedy im się będzie dobrze uczyć?

•

Jak będą mieli między sobą dobre relacje.

•

A teraz ich nie mają. i te zasady mają im pomóc ją stworzyć. A że plan
wspólnie ustalony zakładał co innego… cóż….
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Tak właśnie bywa z planami, że ulegają korektom w trakcie działania. i to jest
piękne i nie należy się tego bać. Tak kochani, dzieci w tak młodym wieku –
przypominam, że mówimy o klasie II – z niedojrzałym układem nerwowym,
z kształtującym się i rozwijającym stale płatem przedczołowym, z budowaniem
się ich własnej tożsamości i struktur emocjonalnych,

potrzebują czasem więcej

czasu na jedną zasadę. Czy to jest dobre? TAK. Jeśli działa, to znaczy, że to jest
dobre.
To my wymyśliliśmy sobie w tych naszych dorosłych głowach i w naszym
szkolnym systemie, że zasady czyli kontrakt, tworzymy od razu, na pierwszych
zajęciach. Wszystkie na raz. Tylko zapomnieliśmy dla kogo one mają być i jak
funkcjonują nasze dzieci.
A czy my dorośli ustalając coś wspólnie zawsze robimy to w ciągu jedne 45
minutowego spotkania? No właśnie… Dlatego wrzućcie na luz. Rozmawiajcie
i komunikujcie o wspólnych zasadach kiedy trzeba i tyle ile trzeba. Czasem jeden
rok wystarczy, aby ustalić i wypracować wspólne zasady pracy w grupie
(kontrakt) . i to jest sukces . To pięknie dzieci uczą się wtedy komunikować
i akceptować wzajemne różnice.
Więcej praktycznych narzędzi o tworzeniu zasad dowiesz się z przygotowanego dla
Ciebie Webinaru: Komunikacja z dzieckiem w przedszkolu, szkole i w domu – Jak
ustalać zasady – Kontrakt!?
Webinar

kupisz

tutaj:

www.sklep.majkijezowskiej.com/p/komunikacja-z-dzieckiemw-przedszkole-w-szkole-i-w-domu-cz-1/
AUTOR: Beata Kaczor
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.Czy

zabawa to prosta sprawa?

Połączenie dzieci i zabawy to dla nas zazwyczaj tak oczywista sprawa, że kiedy
czasem słyszymy zaniepokojone zdanie rodziców: „Ono niczym nie chce się bawić!
Nic go nie interesuje!”, od razu przytakujemy w myślach, „Chyba faktycznie coś
jest nie tak, no bo jak dziecko nie chce się bawić?!” STOP zerknijmy na tytuł
i zadajmy sobie jeszcze raz pytanie: Czy zabawa to prosta sprawa? Postaram się
subiektywnie odpowiedzieć na to pytanie.
Czym jest zabawa?
Istnieje wiele definicji zabawy. Większość traktuje ją jako
„podstawową
Froebel

formę

i Wincenty

aktywności
Okoń

dzieci”.

w swoich

Fryderyk
definicjach

podkreślali, że zabawa spełnia dodatkowo funkcję wyrażania siebie, uczenia się
i aktywizowania społecznego. Wszystko wydaje się więc na pozór proste, dzieci
powinny się bawić aby się rozwijać, uczyć oraz spędzać miło czas. Dlaczego więc
zabaw jest prosta tylko na pozór?
W każdej zabawie dzieci zgłębiają swoją ciekawość. Często nurtuje nas pytanie:
„Cały pokój kolorowych zabawek, a jego najbardziej cieszy uderzanie łyżką
w garnki, dlaczego?”. Może dlatego, że to „zabawki” dorosłych, które malec chce
przetestować według własnego pomysłu? A może dlatego, że gotowanie obiadu
jest czasochłonne, a jak rozłoży się z garnkami pod Twoimi nogami to będzie Cię
miał wciąż na oku? My dorośli zbyt często zapominamy o tym, że dzieci na świat
patrzą inaczej niż my. Ba! Kiedyś to było także nasze patrzenie, ale już dawno
odłożyliśmy dziecięce spojrzenie na półkę i teraz wszystko wygląda inaczej.
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Zabawka to nie zabawa
Oczywiście, że nowa zabawka cieszy, tak samo jak nas cieszy zakup nowego ciuchu
czy sprzętu. Jednak dzieci wciąż przeglądają się w oczach dorosłych. Co oznacza
to w praktyce? Nowe klocki cieszą, ale najbardziej kiedy pobawimy się nimi razem!
i bynajmniej nie chodzi tutaj o narzucanie dziecku przebiegu zabawy, tak jakby
samo nie wiedziało co należy zrobić z klockami (ba! Przy bacznej obserwacji to
dorosły może się nauczyć zastosowania klocków o jakim wcześniej nawet by nie
pomyślał). w takim razie o co chodzi? o towarzyszenie. Okazanie zainteresowania,
spędzenie wspólnie czasu, okazanie uznania. Dzieci tak jak dorośli lubią widzieć, że
to co robią jest dobre. Widzą to w naszych reakcjach, słyszą w naszych słowach.
Istnieje termin często używany w przedszkolach –
zabawa swobodna. Oznacza on czas dla dzieci, kiedy
zabawy nie są kierowane przez nauczyciela. w tym
czasie

do

głosu

dochodzi

kreatywność,

fantazja

i doświadczenia dzieci. w młodszych grupach to czas
kiedy nauczyciel może usiąść wśród dzieci i obserwować przebieg ich zabawy. Pytać
o to co dziecko robi, dlaczego. To niepowtarzalny czas, kiedy można obserwować
indywidualne
wykształtowały

preferencje
już

i doświadczenia

umiejętność

dzieci.

współdziałania

u starszych,

i budowania

relacji

które
rola

nauczyciela ogranicza się jedynie do milczącej obserwacji. Wszelkie interakcje
zachodzą wśród samych dzieci.
Swobodna zabawa dzieci
Jak widać swoboda zabawa wcale nie oznacza pozostawienia dziecka samemu sobie
z wielkim wyborem kolorowych zabawek i gadżetów, które przecież chciało, tyle
o nich mówiło, a teraz kiedy leżą obok jakby straciły na wartości w jego oczach.
Tak jak w większości rzeczy i działań, które podejmują dzieci, tak również i
w zabawie dziecko szuka akceptacji. Nie oznacz to, że zawsze będzie nas
potrzebowało.

z czasem

pozna

możliwości

nowych

klocków,

układanek,

kuchennych gadżetów i samodzielnie będzie się zatracało w zabawie. Najpierw
jednak potrzebuje naszego towarzystwa jak przy poznawaniu każdej nowej rzeczy.
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Dodatkowo wspólne eksplorowanie nowych zabawek powala na poszerzanie ich
zastosowania. Doświadczenie dziecka wciąż się kształtuje, więc jeśli budując domek
z nowych klocków podamy mu pudełko ze starymi zwierzątkami, otworzymy
przed nim nową, niekoniecznie oczywistą dla niego możliwość. Teraz można
zbudować całą farmę, z domkami dla wszystkich zwierzątek, z czasem może
znajdzie się jakieś autko dla którego zbuduje garaż. Takie małe bodźce wywierają
ogromny wpływ na kształtowanie kreatywności dziecka. Dla nas to nic takiego,
chęć podtrzymania zainteresowania nowymi klockami. Natomiast dla dziecka to
bardzo ważny sygnał, dzięki któremu być może za chwilę czerwone klocki wylądują
na talerzyku w kuchni w roli słodkich truskawek?
Zabawa zaspokaja ciekawość
Tutaj także warto jeszcze raz wspomnieć o tym, że
zabawa to także zaspokajanie pewnej ciekawości:
ustawianie wieży z klocków (jak wysoka będzie?),
układanie puzzli (czy uda mi się ułożyć obrazek?), karmienie lalki (czy potrafię
robić to jak mama?), itd. . Jeśli nasze dzieci wciąż będą słyszeć „nie”, „zostaw”,
„to nie Twoja zabawka”, kiedy będą szukać interesujących je przedmiotów
w najbliższym

otoczeniu,

dlaczego

później

będą

miały

z niepohamowaną

ciekawością rzucać się na zabawki, czy to nowe czy stare? Takie dzieci będą wręcz
oczekiwały przyzwolenia na aktywność, ponieważ wszystko co je interesuje musi
zostać zezwolone przez rodzica.
Moderowania zabaw z dziećmi
A jeśli dalej ktoś ma wątpliwość czy warto zainwestować czas we wspólną zabawę
to polecam test, szczególnie dla rodziców dzieci, które chodzą do przedszkoli i „nic
nie opowiadają co się w przedszkolu dzieje”. Zaprośmy dziecko do wspólnej
zabawy, czy to klocki, misie, ludziki. Moderujmy zabawą tak, żeby miś nazywał
się jak ulubiona koleżanka z przedszkola i zabawmy się w zabawę, w którą bawicie
się razem. A może usiądziemy do stolika i coś powycinamy? Może wycinaliście
ostatnio coś fajnego w przedszkolu?
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Tak drodzy rodzice, opowiadania także można/należy dzieci uczyć, to że potrafią
mówić, nie znaczy, że ochoczo zdają sprawozdania z przebiegu dnia w przedszkolu,
w którym zapewniam z ręką na sercu, w oczach małego dziecka dziennie dzieje
się tyle rzeczy, że dorosły zapewne zacząłby słowami: „sam nie wiem od czego
mam zacząć…”.
Czym jest zabawa?
Wracając do pytania postawionego w tytule, osobiście uważam, że zabawa to może
nie tyle trudna sprawa, co wcale nie taka oczywista. A już z całą pewnością wciąż
często niedoceniania sprawa. Moi mili, każdy z nas kiedyś był dzieckiem.
Zapomnieliśmy już o tym jak to było, ale im więcej czasu spędzimy z naszymi
pociechami tym łatwiej będzie nam wracać do tego okresu i lepiej rozumieć nasz
dzieciaki i ich mały-wielki świat.
AUTOR: Hanna Załężna
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Słucham siebie czy Ciebie
Ile w słuchaniu Ciebie jest tego co moje?
Jak to jest? Że kiedy słuchamy innych napływają myśli z naszych doświadczeń,
i słowa się cisną „ja w takiej sytuacji to…” A jakby to było słuchać ze 100%
uważnością na Nadawcę – czyli tego kto do nas mówi?
A kiedy nadawcą jest dziecko? To z jaką uważnością
słuchasz?

Czy

Twój

barometr

jest

tak

samo

wyczulony jak na dorosłego? Mi – przyznaje się –
zdarzało się słuchać „bokiem ucha”… bo pośpiech,
bo inne rzeczy ważniejsze, bo głowa pełna. i przecież
nic takiego złego w związku z tym się nie wydarzyło (tak mi się kiedyś wydawało).
Za to kiedy słucham „bokiem ucha” kogoś dorosłego, to ten dorosły, najczęściej
też mi pokazuje swój bok, za to moje udawane słuchanie. i po prostu złości się lub
„foszy”.
A dziecko? Dziecko, albo będzie próbowało zawalczyć o uważność albo się wycofa.
Ale i w jednym i w drugim przypadku pozostanie w nim uczucie, że to, co mówi
do osoby dorosłej, nie jest ważne. Mało tego!
Pojawi się coś więcej, pojawi się myśl że ONO nie jest ważne… i tak raz za razem
poczucie jego własnej wartości będzie maleć.
Usłysz dziecko
A gdyby tak usłyszeć, co próbuje przekazać nam dziecko? Tak, próbuje bo nie
dysponuje takim bogactwem doświadczeń,

jak my dorośli. Nie ma tak dużego

zasobu słów i ich znaczeń, toteż jego sposób wyrazu będzie prosty, bardzo
bezpośredni i łatwiejszy w odbiorze niż nam się wydaje. Bo my to tak lubimy na
okrętkę, tak zawile, tak żeby słuchacz bardziej się domyślał niż po prostu wiedział,
o co nam właściwie chodzi.
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A jakże często o emocje chodzi. Zatem jeśli my dorośli nie będziemy nazywać
emocji, które towarzyszą codziennym zdarzeniom, jeśli nie będziemy informować
dzieci jakie (te emocje) są i co nam robią to jak oczekiwać, że dzieci będą rozumieć
i słuchać Nas? Czego nie potrafią wyrazić słowami , wyrażą czynami. i my dorośli
mamy dokładnie

tak samo…Kopniak w ścianę lub uderzenie pięścią w stół?

Zdarzyło Ci się kiedyś? Czy to od razu objaw agresji lub zaburzeń? Nie, to
informacja o stanie emocjonalnym, który zawsze z jakiegoś powodu następuje,
zmienia się, jest, istnieje…
Słucham…. słuchaj…. usłysz….. słyszę…
Traktuj zatem dzieci jak równych sobie rozmówców, bądź uważna/y na ich mowę
ciała i wypowiadane słowa. Ciało mówi zawsze. Każdy rumieniec, ułożenie ciała
czy postawa mówią więcej niż wiele słów. Czego dziecko nie wypowie to pokaże.
Bądź czujna. Bądź czujny! Na siebie również. Bo kiedy usłyszymy swój wewnętrzy
głos, a nie głos panujących zasad, przekonań czy tego, co się powinno, ca należy,
a co nie. To dopiero wtedy zacznie się prawdziwa droga do autentycznej relacji
z dzieckiem. Takiej bez odgrywania ról typu „ja rodzic wiem lepiej”.
Komunikacja z dzieckiem
Ten

temat

z dzieckiem

omawiamy

w 3

w przedszkolu,

części

webinaru

w szkole

o komunikacji
i

w domu

https://sklep.majkijezowskiej.com/p/webinar-komunikacja-zdzieckiem-w-przedszkolu-szkole-i-w-domu-czesc-2/
AUTOR: Beata Kaczor
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Drogi Rodzicu!
To już wszystko co dziś dla Ciebie przygotowałyśmy. Wierzymy jednak, że
rozbudziłyśmy Twój apetyt na wiedzę i inspiracje! A te znajdziesz nie tylko na
naszej stronie.
SUBSKRYBUJ

nasz

kanał

na

YouTube

oraz

OBSERWUJ

nas

w mediach

społecznościowych.
www.instagram.com/akademiamajkijezowskiej/
www.facebook.com/www.akademiamajkijezowskiej/
www.akademiamajkijezowskiej.com
www.youtube.com/channel/UC-b9SxEpMJrmarGt43N1M9g
Odwiedź również nasz sklep pełen webinarów i szkoleń dla Rodziców, Nauczycieli
i… nie tylko:
https://sklep.majkijezowskiej.com/

Beata Kaczor, Asia Bąk, Majka Jeżowska
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Z estaw gier

to innowacja na polskim rynku.
To jedyny zestaw gier do budowania
siły mentalnej dzieci i dorosłych oraz
do pracy z emocjami i uczuciami
w jednym.

4 gry |
certyfikat |
2 szkolenia online |
materiały dydaktyczne |
książka

zeskanuj kod
i dowiedz się więcej
lub wejdź na stronę
www.odpornimentalnie.pl

