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77 SyStem i-przedSzkole

78 innowacyjne wSparcie Szkół uwzględniające  
              Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów

108 Filmowy Świat przedSzkolaka

Scenariusze na różne okazje
70 nauczmy Się naSzego kraju tańcem i pioSenką regina dąbrowska

72 kolorowy Świat grażyna iwona grzesik 

74 bawię Się i uczę jolanta lipiec

Zarządzanie przedszkolem
79 wSpólne grono – poprzez kierownictwo do porozumienia anna torbicka

82 dane oSobowe w przedSzkolu dariusz Skrzyński

88 nie warczę! część iii anna jankowska

Kącik muzyczny
92 euro 2012 • polka dziadek maria tomaszewska

Pomysły dla artysty
94 Stokrotki • bocian katarzyna michalec

Spotkania ze sztuką
95 w Średniowiecznym krakowie małgorzata maćkowiak, ewa Stadtmüller

Przedszkole otwarte na zmiany
98 nie zbuduje, kto nie ma – o zabawach konstrukcyjnych maria broda-bajak

101 rozwijamy zaintereSowania techniczne katarzyna połog

U progu kariery...
104 ja tu rządzę! rozwój intelektualny dziecka na progu przedszkola  

               natalia petrynka-Szymańska

Wychować dziecko, wychować siebie
110 kulturalny dom ks. mieczysław maliński

Pod prąd...
4 dziadkowie – Społeczna Siła wSparcia  

              przedSzkolnego wychowania bogusław Śliwerski

Krótkie wykłady o dobrym wychowaniu
8 wSpomaganie dzieci w Skupianiu uwagi i goSpodarowaniu 

              zaSobami poznawczymi i wykonawczymi.  
              podStawy merytoryczne edyta gruszczyk-kolczyńska

Metoda Ruchu Rozwijającego
20 ćwiczenia oparte na relacji opiekuńczej, energii i Siły  

              oraz wSpółpracy marta bogdanowicz, dariusz okrzesik, aneta wojnarowska

Jak przygotować przedszkolaka do szkoły?
23 dbamy o higienę– zajęcia przygotowujące do nauki czytania  

              edyta kaczanowska

26 kSztałtowanie gotowoŚci do podjęcia nauki piSania  
              agata wawer

29 w Szkolnym labiryncie – doskonalenie percepcji wzrokowej 
              i koordynacji wzrokowo-ruchowej beata bielska

Bliżej przedszkola
34 rozwiązywanie konFliktów metodą „bez przegranych” 

             Violetta kruczkowska

36 ruch rozwija intelekt katarzyna rojkowska, marta łykowska

38 bliżej przeStrzeni interperSonalnych i Sztuki wSpółbycia 
              bronisława dymara

40 poznaj Siebie, zanim zechceSz dzieci poznać agnieszka czeglik

44 cechy dobrego nauczyciela joanna łukasik

46 kocham mamę, kocham tatę, bo Są dla mnie całym Światem!  
              małgorzata Swędrowska

49 monteSSori za oceanem – edukacja w amerykańskich placówkach  
                 julia janowska

52 nauczyciel to Skarb dorota Smoleń

56 zanim dziecko zacznie piSać danuta chwastniewska

59 lekcja pokory irena michnik, katarzyna Szulta

62 twórcze myŚlenie u małych dzieci – jak je rozwijać?  
             katarzyna lotkowska

64 moduł „ruch ekSpreSyjny” ida winiarek

Wasi sojusznicy
68 ważny każdy rok w przedSzkolu marta pietrzak

75 rozwój dziecka i jego rySunki

76 kiedy „l” ukradnie „r”

szukaj gotowych narzędzi na błękitnych stronach
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Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
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A ponadto:
 Producenci polecają – str. 6
 Poczytaj mi, proszę  – str. 14
 Wasze wydarzenia – str. 16
 Pod patronatem BLIŻEJ PRZEDSZKOLA – str. 18, 107
 Ogłoszenia – str. 109
 Dla nauczycieli przedszkoli – str. 112


