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Scenariusze na różne okazje
69 Kolorowe figury i Kształty Mirosława Matczak

70 PtaKi-cudaKi agnieszka sęczek

71 zabawy ruchowe Jolanta lipiec

72 uczciwość irena Michnik, Katarzyna szulta

76 hu, hu, ha – ziMa zła Jadwiga daniek-salawa

78 PoMagaMy PtaKoM w czasie ziMy bożena chwała-Mazur

80 w wiosennyM nastroJu urszula nadolna, bożena stącel-winiarska

Zarządzanie przedszkolem
84 wyPalenie zawodowe – co z niM zrobić? agnieszka czeglik

88 nie warczę! anna Jankowska

Kącik muzyczny
94 MuzyKa dworsKa • walentynKi Maria tomaszewska

Spotkania ze sztuką
96 za wielKiM MureM – chiny  

                 Małgorzata Maćkowiak, ewa stadtmüller

Pomysły dla artysty
99 wisioreK na walentynKi • Kot Katarzyna Michalec

U progu kariery...
100 doKąd sięga świadoMość bycia rodziceM? Joanna łukasik

Jak się pokazać?
106 coś, co nas wyróżnia, to nasze iMię!  

                 renata Książkiewicz

Wychować dziecko, wychować siebie
110 wychowanie bezstresowe?  

                  ks. Mieczysław Maliński

Bajkolandia
112 PingwinKi • MroŹna ziMa alicja barton

w numerze:

nr 2.125 luty 2012

Pod prąd...
4 radarowcy w nauczycielsKieJ roli  

              bogusław śliwerski

Krótkie wykłady o dobrym wychowaniu
10 o tyM, że treningi PaMięci nie są Korzystne  

              w rozwiJaniu PaMięci PrzedszKolaKów edyta gruszczyk-Kolczyńska

Metoda Ruchu Rozwijającego
16 ćwiczenia KształtuJące świadoMość osoby  

             Marta bogdanowicz, dariusz okrzesik

Jak przygotować przedszkolaka do szkoły?
18 saM czytaM i świetnie się bawię Katarzyna rojkowska

20 MaM dobrą orientacJę w otaczaJącyM środowisKu  
             i w scheMacie swoJego ciała beata bielska

26 zwierzęta doMowe – zajęcia przygotowujące do nauki czytania  
              edyta Kaczanowska

Bliżej przedszkola
32 eMocJonalny bystrzaK – rozwój empatii u dziecka przedszkolnego 

             agnieszka Pasternak

35 Kary i nagrody– atrybuty władzy Violetta Kruczkowska

38 zaniM PóJdę do szKoły  
             – matematyczne uzdolnienia dzieci w przedszkolach olsztyńskich  
             ewa zielińska, Jolanta Jastrzębska, czesława Polakowska

42 radość i sens interpersonalnego współbycia  
              w przestrzeniach szkoły i przedszkola część ii  
                      bronisława dymara

45 zabawy w łączenie i rozdzielanie  
              – czyli synteza i analiza słuchowa – część i  
             Maria roesler

48 czy ręKa słyszy oKo?  
              – ocena gotowości szkolnej  
              ida winiarek

52 cechy dobrego nauczyciela Joanna łukasik

54 znaczenie eMocJonalneJ relacJi MatKi z dziecKieM  
                 anna saramowicz, anna wójcik-zdyb

56 MiłośniK Mądrości  
             – rozmowy filozoficzne przedszkolaków, czyli jak rozmawiać z dziećmi o wartościach  
                Małgorzata swędrowska

58 zaniM dziecKo zacznie czytać  
                – kształcenie rozumienia funkcji słowa drukowanego i rozumienie orientacji przestrzennej 
              danuta chwastniewska

61 atMosfera, Która wPływa na uczenie się dzieci 
             Julia Janowska

64 Pięć sPosobów budowania własneJ wartości  
              – podstawowy warunek rozwijania inteligencji emocjonalnej i radzenia sobie z wyzwaniami 
              Katarzyna lotkowska

66 gry rozwiJaJące ida winiarek

szukaj gotowych narzędzi na błękitnych stronach
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 Producenci polecają – str. 8
 Poczytaj mi, proszę  – str. 14
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