
 Temat numeru

4 Zadbać o emocje dziecka w zabawie.  
Metody polegające na odgrywaniu ról

 Rozmowa z ekspertem

10 Dziecko w czasach zarazy

 Zajęcia na czasie

15 Czy skarpetki mogą zmienić świat? Zabawy 
z książką Niesamowite przygody dziesięciu 
skarpetek (czterech prawych i sześciu nowych) 
Justyny Bednarek

 SI w edukacji wczesnoszkolnej

18 „By zmysły nie prysły”. Wspomaganie integracji 
sensorycznej dziecka. Część II

 Komunikacja z uczniami

20 Kiedy nie wszystko idzie „jak po maśle” – jak 
reagować na trudne zachowania uczniów?

 Wspomaganie ucznia

25 Dziecko z wymową bezdźwięczną

 Efekt Domina

30 Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy  
z uczniami na pierwszym etapie edukacji 
(w klasach I-III)

 Strefa nauczyciela

38 Głos to skarb

 Muzyka i rytmika

44 Aktywności muzyczne w procesie stymulowania 
rozwoju fizycznego dziecka

 Do It Yourself

49 Orkiestra klasowa, czyli o instrumentach DIY
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SPIS TREŚCIOd Redakcji
Szanowni Państwo, w proponowanych 

Państwu artykułach skupiamy się podob-
nie jak ostatnio na organizowaniu dzieciom 

zajęć o charakterze uniwersalnym, możliwym 
do przeprowadzenia zarówno w klasie szkolnej, 

jak i w domu. 

Chcemy więc zachęcić do refleksji na temat kon-
sekwencji bycia w ograniczonym ruchu. Do-
świadczony psycholog wesprze nas w znalezieniu 
korzystnych postaw i zachowań, kiedy potrzebne 
jest wysłuchanie i zaakceptowanie tego, że w sytu-
acji niepewności każdy z nas może odczuwać różne 
niepokoje i lęki. W dalszym ciągu podpowiadamy, 
jak w niewymagających warunkach wspomagać 
integrację sensoryczną dziecka. Przedstawiamy 
propozycje ćwiczeń, które są łatwe i bezpieczne,  
do zrobienia pod okiem rodzica czy nauczyciela. 

Szukamy również dróg zapobiegania trudnościom, które mogą wyni-
kać z przyjętych przez dziecko obowiązków szkolnych, z konieczności 
poddawania się ocenie. Od tego, jak uczeń poradzi sobie z tymi nowy-
mi zadaniami, zależy jego poczucie wartości oraz poczucie sprawczo-
ści w zdobywaniu nowych umiejętności szkolnych (pisanie, czytanie 
i liczenie). 

Ponadto zwracamy uwagę na dzieci z zaburzeniem dźwięczności. 
Podpowiadamy, jak za pomocą prostych ćwiczeń można wspoma-
gać je w radzeniu sobie z problemami fonetycznymi.

Przypominamy także o metodach, które polegają na wcielaniu się 
w role. Ich spektrum zastosowania jest szerokie. W czasopiśmie sku-
piamy się na dramie edukacyjnej i happeningu. 

Inspirujemy do nietypowego czytania, tym razem w domu, z wyko-
rzystaniem opowiadań Justyny Bednarek o niesamowitych przygo-
dach dziesięciu  skarpetek.

Życzymy dobrej lektury oraz okazji do wykorzystania prezentowanych 
w „Życiu Szkoły” pomysłów.


