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D

rodzy Czytelnicy, przed Wami
najbardziej wyczekiwany czas –
lato, słońce, zabawa na świeżym
powietrzu, wyjazdy. Może część z Was
pojedzie na obóz albo w odwiedziny do
dziadków? Dobrze pamiętam momenty,
kiedy jechałam gdzieś bez moich rodziców.
Czułam wolność – nareszcie mogłam
sama decydować o wszystkim. Ale czasem
decydowałam źle i wtedy sama musiałam
ponieść wszystkie konsekwencje moich
działań. Teraz, kiedy jestem już dorosła,
lepiej to rozumiem i wiem, że korzystać
z wolności trzeba mądrze! I takiej mądrej
wolności i mnóstwa zabawy życzymy Wam
na wakacyjny czas!

Małgorzata Mrówczyńska
„Małe Charaktery”

D

rodzy Rodzice! „Wolność kocham
i rozumiem” to dobrze znany nam
tekst piosenki Chłopców z Placu
Broni. Wolność rzeczywiście bardzo kochamy,
ale czy zawsze dobrze rozumiemy? Dzieci
często mylą wolność z samowolą, robieniem
tego, na co mają największą ochotę, co jest
przyjemne, „co im się chce”. Być prawdziwie
wolnym niezależnie od okoliczności, mądrze
korzystać ze swojej wolności, doceniać
posiadaną wolność to ważne życiowe zadania.
Bądźmy dla dzieci przewodnikami na drogach
wolności. W związku ze zbliżającymi się
wakacjami życzymy Państwu i dzieciom
pięknego wakacyjnego czasu.

Karolina Appelt
„Małe Charaktery”

DLA RODZICA
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To już lato
Przed siebie
Czy wolność ma granice?
Podwórkowe sprawy
Psycholog pisze
Lato! Summer!
Warto próbować nowych rzeczy
Co robić, gdy rozpiera nas energia?
Bohater z charakterem
Niezwykła lekcja wychowawcza
Jak być dumnym z siebie?
Mój złoty medal
Trudna sztuka komunikacji
Przygoda pod namiotem
Wiersze logopedyczne
Wakacyjne skarby
Wakacje mojego dziadka
Lato na wsi
Najstarszy latający przedmiot świata
Jak rozmawiają drzewa?
Po co nam dotyk?
Dotknij lata – zabawy w sam raz na letni czas!
10 wakacyjnych aktywności dla każdego
Dlaczego ptaki latają?
W pogoni za marzeniem
Kolorowy ptak
Lody
Jak zrobić domowe lody?
Aktywność rzeźbi mózg. Wodna przygoda
Kreatywna matematyka
Chodnikowe inspiracje
Zakochany krokodyl
Inspirującej lektury!
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