
SPIS TREŚCI

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

Drodzy Rodzice! Wakacje to czas 
podróży, tych małych i tych dużych. 
Możemy podróżować szybko albo 

wolno, by mieć dość czasu, aby zauważyć to, 
co wokół nas. Możemy podróżować daleko, 
ale też blisko, by odkryć, jak ciekawa jest nasza 
najbliższa okolica. Możemy podróżować po 
świecie, przekraczając kolejne granice między 
państwami, ale także po nieograniczonym 
świecie wyobraźni. Możemy też odbywać 
podróże do swojego wnętrza, a dzięki nim 
lepiej siebie poznawać. Życzymy Państwu 
wielu fascynujących podróży z dziećmi, 
pięknego wspólnego czasu, który umacnia 
więzi i sprzyja rozwojowi.

Karolina Appelt
„Małe Charaktery”

Drodzy Czytelnicy, kiedy wyjeżdżałam 
w moją kilkumiesięczną podróż  
po Azji, wydawało mi się, że będzie 

to moja podróż życia. Później się okazało, 
że jeszcze piękniejsza może być wyprawa 
z moimi dziećmi do lasu blisko domu.  
To one nauczyły mnie, że podróż zaczyna 
się od ciekawości: ludzi, miejsc, zdarzeń 
i samego siebie. Nieważne, czy jedziecie 
gdzieś daleko, zwiedzacie rodzinne 
miasto, podróżujecie palcem po mapie czy 
wędrujecie po krainie wyobraźni, cieszcie 
się tym czasem. Przyglądajcie się z bliska 
sobie i temu, co was otacza, słuchajcie tego, 
co mówią nie tylko ludzie, ale i zwierzęta czy 
rośliny. Dotykajcie świata. I nie zapomnijcie 
nauczyć tego swoich bliskich dorosłych. 

Agata Bator-Mysłek
„Małe Charaktery”
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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


