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Rodzicu! W ten sposób oznaczyliśmy 
miejsca, w których opisaliśmy, jakie 
kompetencje Twojego dziecka rozwijają 
„Małe Charaktery”. DLA RODZICA

Drodzy Rodzice, czasem mówimy 
o kimś z podziwem: „ten człowiek to 
ma charakter”, tymczasem każdy z nas 

go przecież ma. Charakter człowieka po części 
zależy od uwarunkowań niezależnych od nas, na 
przykład cech temperamentu, ale w dużej mierze 
podlega kształtowaniu, najbardziej w okresie 
dzieciństwa. Być rodzicem dobrego wpływu 
na charakter dziecka to duże wyzwanie, ale też 
źródło radości, satysfakcji, szczęścia… to coś, 
co przetrwa długo, ślad, który po nas zostanie. 
Bądźmy rodzicami dobrego wpływu!

Karolina Appelt
„Małe Charaktery”

Drodzy Czytelnicy, ile razy ktoś do was 
powiedział: „wyglądasz jak twój tata, 
gdy był mały” albo „charakter to masz 

po babci”? Czy to znaczy, że jesteście tacy 
sami jak wasi bliscy albo będziecie tak samo 
wyglądać i zachowywać się, kiedy dorośniecie? 
Nasz wygląd, sposób, w jaki przeżywamy 
emocje, zdolności – skąd to wszystko się 
bierze? Listopadowy numer zaprasza was do 
odkrywania „niezwykłości”, które kryją się 
w każdym z was! Przyjemnej lektury!

Maria Stachula
„Małe Charaktery”

 4 Jesienią nie trzeba się nudzić

 7 O dwóch takich, którzy  
  chcieli się różnić

10 Co to znaczy, że mam charakter?

12 Jakie mam cechy charakteru?

14 Znajdź w sobie przyjaciela!

15 Pasje mogą być różne!

16 Radość w kolorach tęczy

17 Zaraź się… radością

20 Wyzwanie pełne radości

22 Dlaczego czasem mamy problem,  
  aby kogoś zrozumieć?

24 Tęcza po deszczu

30 Dlaczego miłość do ojczyzny  
  jest ważna?

34 Ile wiesz o swoim kraju?

36 Kotylion na Dzień Niepodległości

38 Gdy dżdży

39 Ryby

40 Czy zwierzęta mają charakter?

42 Ku pamięci tych, którzy odeszli

44 Zabawy z dociskiem

46 Geny

49 Jesienne przepisy pełne zapachów

51 Smoczy pomyłczyn

54 W pokoiku Słonika Balonika
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Rodzicu! W ten sposób oznaczyliśmy 
miejsca, w których sygnalizujemy,  
aby sięgnąć po dodatkową treść na stronie 
czasopisma: www.malecharaktery.plDLA RODZICA


