Nie przydeptuj skrzydeł.
ELEMENTY PEDAGOGIKI
MARII MONTESSORI
– „Pomóż mi zrobić to samemu” - usłyszała Maria Montessori pewnego
dnia od jednego ze swoich wychowanków. Zrozumiała wówczas, że nie jest
to prośba jednego dziecka, ale zwerbalizowany apel wszystkich dzieci do
dorosłych. Uczyniła go mottem przewodnim działań dorosłych w ich
kontaktach z dziećmi. Według Marii Montessori pierwszy etap rozwoju
człowieka, obejmujący lata 0 – 6, to okres budowania inteligencji
i charakteru dziecka. Charakteryzuje się on olbrzymią siłą uczenia się.
Jest to okres największych możliwości uczenia się, okres tzw. chłonnego
umysłu. W tej koncepcji dorosły ma pełnić rolę przewodnika, mentora
dziecka na jego drodze do niezależności, nie wyręczać go w podejmowanych czynnościach, lecz wspierać. Każdy przedmiot znajdujący się
w otoczeniu dwulatka ma ogromne znaczenie, każdy – zwłaszcza ten, do
którego ma fizyczny dostęp – staje się źródłem informacji o świecie.
Żłobkolandia zaczerpnęła kilka praktycznych rozwiązań z pedagogicznej
koncepcji M. Montesorii:
• zabawki są w zasięgu wzroku i ręki dziecka,
• nauczyciel jest bacznym obserwatorem dziecka, wspierającym jego rozwój a nie wyręczającym,
• zabawki występują w jednym egzemplarzu,
• uczymy dzieci mówić umiarkowanym głosem,
• posiadają w swojej sali dostęp do naturalnych przedmiotów codziennego użytku (skrzynia montessoriańska, a w niej: garnuszek, łyżka,
pokrywka, zakręcana butelka, gąbka, itp.)
• stwarzamy warunki do obserwacji i opieki nad zwierzętami: Królikolandia, akwarium z rybkami.
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Pozwól płakać.

ZABAWY MANIPULACYJNE,
KONSTRUKCYJNE I PLASTYCZNE:
Zabawy manipulacyjne to inaczej rodzaj zabaw nazywanych funkcjonalnymi
lub czynnościowymi. W trakcie takiej zabawy dziecko niczego nie tworzy,
rozwija najbardziej podstawowe zdolności manualne. Mogą to być na
przykład czynności takie jak:
• stukanie jednym przedmiotem w drugi,
• dopasowywanie klocków do otworów,
• chwytanie i przenoszenie przedmiotów,
• nakładanie krążków na podłużny stojak do tego przeznaczony.
Zabawy konstrukcyjne to zazwyczaj zabawa klockami lub przedmiotami, które
można na sobie układać, tworząc coś większego. Początkowo dziecko buduje,
by po chwili zniszczyć swoją budowlę, nie zwraca też uwagi na jej stabilność
czy wygląd - na tym etapie ważny jest sam proces budowania. Z wiekiem efekt
końcowy zaczyna mieć coraz większe znaczenie.
Zabawy plastyczne rozwijają i ćwiczą zdolności manualne, są jedną z form
wychowania estetycznego a przede wszystkim kształtują i wzbogacają
możliwości twórcze dziecka. Właściwie dobrana technika ma duży wpływ na
zainteresowanie pracą plastyczną i pobudzenie do twórczego działania.
Aktywność plastyczna rozwija poczucie estetyki. W Żłobkolandii sprzyjamy
wywołaniu zainteresowań plastycznych dzieci poprzez proponowanie zabaw
plastycznych z wykorzystaniem bardzo różnorodnych materiałów: kredki,
kreda, pastele, węgiel kreślarski, plastelina, farby, flamastry, bibuły, papier
kolorowy, stemple, materiały przyrodnicze.
Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne i plastyczne są bardzo istotne dla
rozwoju motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwoju precyzji
i koncentracji uwagi. Są istotnym elementem przygotowania do nauki
pisania.
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Pomóż się złościć.

- Kim jest dzisiaj Państwa dzi
ecko?
Jego ciekawość świata nie zna gra
zachowań dorosłych, to co zauważy nic. Jest bystrym obserwatorem
od razu stara się powtórzyć. Potrafi
dłużej utrzymać kontakt wzrokowy z
rodzicem czy opiekunem, co wzmacnia wzajemne relacje. Komunikacja
staj
wa. Zaczyna pojawiać się poczucie e się coraz bardziej dwukierunkohumoru. Koordynacja ręka – oko
dynamicznie się rozwija, chwyt szcz
ypcowy pozwala na dokładniejsze
chwytanie przedmiotów. Podstawową
i ruchy. Pojawiają się elementy zabawy drogą poznawania świata są zmysły
udawane sytuacje np. pije z pustej filiż symbolicznej tzn. dziecko wykonuje
anki. Słowo „nie” jest bardzo często
używane przez dziecko (również pok
azywane gestem) i nabiera szczególnego znaczenia - jako, że przeciwstaw
em na zaznaczania swojej odrębnośc ianie się jest najprostszym sposobi.
każde dziecko jest wielkim indywidua Należy jednak mieć na uwadze, że
listą a rozwój każdego maluszka jest
inny.

…a kim będzie w przyszłości
ik
Z najnowszych badań wynika (źródło „Zabawy Fundamentalne – poradn
dzisiaj
które
dzieci,
dla rodziców” Colin Rose, Katarzyna Lotkowska),że
rozpoczynają swoją edukację do 40 roku życia od 6 do 9 razy zmienią swoją
specjalność a co się z tym wiąże również miejsce pracy. W dynamicznie
rozwijającym się świecie zmiany będą zachodziły coraz szybciej, jeszcze
bardziej będzie się liczyć umiejętność szybkiego przystosowania do
panujących warunków, logicznego i nowatorskiego myślenia, wiary w sień
bie i samodzielnego zdobywania wiedzy, odwagi podejmowania wyzwa
mów.
i umiejętności twórczego rozwiązywania proble
Pamiętajmy, że … świat stawia coraz więcej wymagań, ale daje też coraz
więcej możliwości :-)

Przygotuj na zmiany.

Naucz prosić.

Koncepcja Żłobkolandii
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& Gordona Drydena, światowej sławy bada
jest wszechstronny,
liwy
moż
j
jest teoria ośmiu inteligencji, dzięki które
ko posiada przynajmniej
harmonijny rozwój dziecka. Przyjmuje się, że dziec
wszechstronne umiejęinęło
rozw
ko
osiem rodzajów inteligencji, aby dziec
cji: interpersonalną, intraptności, powinno rozwijać każdy rodzaj inteligen
czno – logiczną, ruchową,
ersonalną (refleksyjną), przyrodniczą, matematy
aczyć należy, że wszystkie
językową, wizualno – przestrzenną, muzyczna. Zazn
iną jeśli zapewnimy dziecku
wymienione rodzaje inteligencji pięknie się rozw
ości. Należy pamiętać, że
miłość, bezpieczeństwo i poczucie własnej wart
ania sukcesu i zdobywania
poczucie własnej wartości wynika z poczucia osiąg
komórek mózgowych, która
nowych umiejętności. Dziecko rodzi się z liczbą
liczba komórek decyduje o
jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie
ych pomiędzy tymi komórkinteligencji dziecka, a liczba połączeń stworzon
iadczeń zdobywanych we
ami. Połączenia te tworzą się w wyniku dośw
stymulujące środowisko tym
wczesnym dzieciństwie. Im bogatsze i bardziej
pięciu lat życia rozwija się
pełniejszy rozwój dziecka. W ciągu pierwszych
30% rozwija się do 8 roku
około 50% zdolności do uczenia się. Następne
zyskać, jeśli zapewnimy mu
życia. Oznacza to, że najwięcej dziecko może
wcze snym dzie ciństwie .
waru nki do wsze chst ronn ego rozwoju we
„psychologiczne narodziny ”
W pierwszych 2 latach życia przebiegają tzw.
owania, dowodów miłości
człowieka. Dziecko wtedy potrzebuje zainteres
niezależności i samodzieli akceptacji. Jednocześnie odczuwa wielką chęć
ku w bardzo naturalny
ności. Zabawy fundamentalne pozwalają dziec
sposób poznać świat, usamodzielnić się w nim.

- CODZIENNOŚĆ
Pozwól być sobą.
Z ZABAWAMI FUNDAMENTALNYMI
- chwytam, siedzę i raczkuję, chodzę , mówię i rozumiem. Podst
awowym
założeniem realizowanego w Żłobkolandii programu jest
połączenie
wesołej zabaw z odpowiednią stymulacją, dzięki czemu dziec
ko
i przyjemny sposób rozwija się wszechstronnie. Żadna umiej w łatwy
ętność nie
jest ważniejsza od innej – celem programu jest rozwijanie
wszystkich
umiejętności. Właśnie dlatego w Żłobkolandii zapewniamy
środowisko
pełne wyzwań, dzięki którym ukształtuje się poczucie
zdobywania
osiągnięć, pamiętamy również o tym, że wyzwania nie mogą
przek
możliwości dziecka. Celem Żłobkolandii jest zapewnieni raczać
e
zabawy przy jednoczesnym uczeniu fundamentalnych umie dobrej
i wartości. Istnieje ogromna różnica miedzy rozwojem przez jętności
zabawę a
zabawą, która ma tylko wypełnić czas. Przykładem zabawy funda
lnej jest „Wieża” – polega na układaniu pudełek, pojemników menta,
jednych na drugich – mniejszych na większe a potem ich rozkła klocków
daniu lub
przewracaniu. Taka zabawa kształtuje koordynację wzrokowo
– ruchową i
planowanie motoryczne. „A to problem!” – do przeźroczystego
pojemnika wkładamy kilka krakersów i pytamy dziecko: Co należy zrobić
aby je
wyjąć? – to zabawa kształtująca myślenie i rozumowanie, przyg
otowująca
do rozwiązywania problemów.

Daj swój czas.

- LOGOPEDIA

Nie porównuj z innymi.

– zajęcia prowadzone są przez logopedę. Podczas zajęć dzieci wykonują
ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. Zajęcia prowadzone są w formie
zabawy (dzieci naśladują odgłosy zwierząt, gimnastykują swoją buzię i język).
W ostatnich latach wiele mówi się o profilaktyce logopedycznej, która nie
sprowadza się tylko do zapobiegania zaburzeniom, ale rozumiana jest też
jako działania zmierzające do umożliwienia dziecku optymalnego poziomu
rozwoju mowy przez wczesną stymulację i diagnostykę, co zakłada pracę
logopedy z dzieckiem już od pierwszych dni życia malucha. Intensywny okres
kształtowania się mowy dziecka przypada na wiek od 0-3 roku życia. Jest to
tzw. „złoty okres” rozwoju mowy. Jeśli ten okres się zaniedba, wówczas
trudno jest nadrobić straty. Najczęściej, niepokój rodziców o to, że dziecko
nie mówi bądź mówi bardzo mało budzi się dopiero około trzeciego roku
życia, kiedy powinno ono wchodzić w ostatni okres rozwoju mowy – okres
swoistej mowy dziecięcej. Bardzo często zaburzenia funkcji podstawowych,
tj. oddychania, ssania, żucia, połykania są niezauważone i rzutują na dalszy
rozwój mowy. Dlatego zapobieganie wielu nieprawidłowościom w tak
wczesnym okresie jest bardzo ważne i niweluje ryzyko powstania wad
wymowy.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

- RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE
- opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń wywodzący się
z naturalnych potrzeb dziecka, który stymuluje fizyczny, emocjonalny
a przede wszystkim społeczny jego rozwój. Genialność tej metody polega
na jej prostocie i naturalności. Podstawowe założenia metody to:
... rozwijanie przez ruch:
1. świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
2. świadomość przestrzeni i działania w niej,
3. dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
Normalna aktywność człowieka - wykonywanie przez niego czynności
ruchowych jest uwarunkowana świadomością własnego ciała i własnej
tożsamości. Człowiek musi odczuwać i znać swoje ciało, jego części, oraz
poczucie własnego „ja”. Jednym ze źródeł tej świadomości jest kontakt
naszego ciała z podstawą: ziemia – podłoga. Stojąc „mocno na ziemi”
odczuwamy to podłoże, własne stopy, czujemy własne ciało. Drugim
ważnym źródłem odczuwania ciała jako całości jest wyczucie centralnej
części ciała: brzucha i tułowia jako elementu integrującego ciało. Udział
w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję
do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły,
sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna mieć
zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń
ruchowych może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona
być dla niego groźna. Czuje się ono w niej bezpiecznie, staje się aktywne,
przejawia większą inicjatywę. Dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie
musi być zagrażające, może stać się źródłem współprzeżywania.
Nawiązania bliskiego kontaktu, opartego na zaufaniu i współpracy.
Metodę Weroniki Sherborne można zaliczyć do niewerbalnych treningów interpersonalnych. Zajęcia w grupie są szansą na zdobywanie
i wzbogacanie doświadczeń społecznych. Mogą one pomóc dziecku
w nauce bycia z innymi: zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Zajęcia
prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne zawierają
następujące ćwiczenia:
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Pozwól być sobą.

„Nie to ważne w co się bawić, a jak i
co
rozumnie bawić się lalką, a głupio się przy tym myśli i czuje. Można
i dzie
ciekawie i z fantazją bawić się w stra cinnie grać w szachy. Można
ż, pociąg, polowanie, w Indian,
a bezmyślnie czytać książki.”

DZIDZIUSIOM NASZYM ZAPEWNIAMY:
- KAMERALNĄ GRUPĘ – w ponad 40 metrowej, pięknie wyposażonej
bawialni i przytulnej sypialni,
- DOŚWIADCZONĄ I WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ,
- CODZIENNOŚĆ Z ZABAWAMI FUNDAMENTALNYMI- chwytam, siedzę
i raczkuję, chodzę , mówię i rozumiem,
- RYTMIKĘ I – rytm wyczuwamy i pląsamy,
- RYTMIKĘ II – na instrumentach gramy, świat rytmów zgłębiamy,
- LOGOPEDIĘ – buźki ćwiczymy i pięknie mówimy,
- KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE – rozwój obserwujemy, z psychologiem
konsultujemy,
- BAJKOTERAPIĘ – bajeczki codziennie czytamy, świat dzieciom zrozumieć
pomagamy,
- GIMNASTYKĘ DZIDZIUSIA – krok do przodu, ręce w bok, mały skok,
- ARKUSZ ROZWOJU DZIDZIUSIA – dwukrotna analiza postępów,
- KONIKI POZNAJEMY – niedługo jazdę konną rozpoczniemy,
- URODZINKI – świeczki zdmuchujemy i wesoło świętujemy,
- RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE – choć jestem mały, mała –
uczę się schematu własnego ciała,
- WSPOMAGANIE ROZWOJU PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ –
wąchamy, dotykamy, smakujemy i zmysłami się zajmujemy,
- ELEMENTY PEDAGOGIKI MARII MONTESSORII – dążymy do samodzielności, to nam pomoże w przyszłości,
- ZABAWY KOŁOWE – w kółeczku się ustawiamy, społecznie się rozwijamy,
- ZABAWY MANIPULACYJNE, KONSTRUKCYJNE, PLASTYCZNE – małe paluszki pracują, lepią, budują, malują,
- TEATRZYKI I GOŚCIE – artystów oglądamy, twórczo się rozwijamy,
- DOSTĘPNOŚĆ CAŁY ROK I UBEZPIECZENIE DZIDZIUSIA ROK W ROK,

Tłumacz trudne sprawy.
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie –
wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

- WSPOMAGANIE ROZWOJU
PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
- prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji. Badania
wskazują, że co piąte dziecko ma kłopoty z powiązaniem tego, co słyszy,
z tym, co widzi i czego dotyka itp. Jak mówią specjaliści, ich zmysły nie
współpracują. Brak współdziałania między setkami sygnałów docierających do mózgu daje o sobie znać: dziecko widzi, ale nie spostrzega, słyszy,
ale nie może zapamiętać, chodzi, ale obija się o ściany, potyka się o próg
w drzwiach. Dziecko, by mogło "zdobywać świat", potrzebuje sprawnie
działających zmysłów. Mamy ich siedem, ale najważniejsze w kształtowaniu relacji naszej ze światem są trzy. Jest nim dotyk - za pomocą dotyku
poznajemy, czego dotykamy. Drugim ważnym zmysłem jest propiorecepcja. Nazwa pochodzi z łaciny "proprius" - swój własny. Za pomocą tego
zmysłu trafiamy palcem w nos - bo czujemy swoje ciało. Trzecim ważnym
zmysłem jest zmysł przedsionkowy – zwany zmysłem równowagi tak
bardzo niedoceniany, bo go nie odczuwamy, chyba że właśnie startujemy
samolotem, albo jesteśmy na karuzeli. Nie tylko powinny one funkcjonować prawidłowo, ale także ze sobą współpracować. W przeciwnym
razie dziecko doświadcza kłopotów dotyczących interakcji z otoczeniem,
a także rozpoznawania sygnałów wysyłanych przez własny organizm.
Najczęstszych objawów wskazujących na potencjalne zaburzenia
przetwarzania bodźców zmysłowych.
- nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
- zbyt mała wrażliwość na dotyk ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
- zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności
- problemy z koordynacją
- opóźnienia w rozwoju mowy i zdolności językowych
- kłopoty z dobrą organizacją
„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może.”
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Kochaj i mów o tym, pozwalaj wzrastać.
„Nie przydeptujmy małych skrzydeł”.
Obserwujmy dziecko nie po to, aby
Starajmy się spostrzegać zachowaniaje oceniać, ale po to, aby je poznać.
działaniach nie wartościując ich, tym i umiejętności dziecka w różnych
samym sprzyjając budowaniu poczuc
własnej wartości.
ia
M. Karwowska – Struczyk „Obserwacja
w poznawaniu dziecka.”

Wspieraj mądrze.

