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Szanowni Państwo!

Czas na kolejny numer naszego głównego wydania gazetki
przedszkolnej. Myślą przewodnią tego numeru jest zabawa i zabawki.
Oczywiście w jednym numerze nie wyczerpiemy tego tematu. Mamy nadzieję,
że znajdą w nim Państwo trochę nowych informacji – być może będą na tyle
inspirujące, że zachęcą do dalszych poszukiwań. A może zechcą Państwo
podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem?
Zapraszamy!

Dlaczego dzieci muszą się bawić?
Zabawa. Dziecko. Pojęcia nierozerwalnie wiążące się ze sobą. Ale
dlaczego tak jest? Dlaczego dziecko kojarzy nam się z zabawą, dlaczego
nawet przepisy prawne gwarantują mu tę możliwość – dlaczego dziecko musi
się bawić?
Zacznijmy może od próby zdefiniowania tego pojęcia. Otóż zabawę
traktujemy jako swoistą formę aktywności. Jest celem sama w sobie, co nie
znaczy, że nie zaspokaja różnych potrzeb dziecka jak np. potrzeba ruchu,
przyjemności, działania. Towarzyszy mu praktycznie od momentu narodzin i jest
niezbędnym elementem jego rozwoju. Przynosi korzyści dziecku w każdym
wieku. Jakie? Otóż u niemowlęcia pojawia się zabawa funkcjonalna –
manipulacyjna. Są to proste, powtarzające się ruchy ciała, z czasem
z wykorzystaniem prostych przedmiotów np. grzechotek. Dzięki manipulowaniu
nimi rozwija swój wzrok, słuch, dotyk oraz złożone ruchy rąk. Ten etap stanowi
podstawę dla późniejszych, bardziej skomplikowanych zabaw.
Kolejny etap to zabawa naśladowcza. Dzieci w zabawie odgrywają role
oparte na obserwacji swojego najbliższego otoczenia. Ważna jest tu obecność
dorosłego, który odpowiada na zadawane przez dziecko pytania,, chwali jego
zachowanie, czasem, na prośbę dziecka, dostarcza mu różne gadżety. W ten
sposób, stopniowo zabawa wchodzi w fazę zabawy tematycznej
i konstrukcyjnej. Ten etap osiągają dzieci w wieku 2-3 lat. Z czasem staje się
coraz bardziej skomplikowana, o wyższym stopniu trudności.
Etap zabawy symbolicznej polega na wykorzystywaniu w niej
przedmiotów, którym dziecko nadaje nowe, inne znaczenie np. drewniany
patyk staje się rumakiem albo mieczem.
W końcu zabawy dzieci zbliżają się w swojej konstrukcji do gier z regułami.
Chętnie bawią się w zespołowe gry sportowe czy gry stolikowe. Uczą się dzięki
nim nie tylko przestrzegania zasad, ale i akceptacji przegranej.
Zabawa jest szczególnie ważna w wieku przedszkolnym nazywanym
przez pedagogów i psychologów wiekiem zabawy. Z jednej strony daje
ogromną przyjemność, z drugiej uczy i rozwija. Poprzez zabawę dziecko
zdobywa sprawności ruchowe i umysłowe. Dzieci posiadają nieskrępowaną
niczym fantazję, której z powodzeniem używają bawiąc się. Sala przedszkolna
często staje się różnymi niesamowitymi miejscami, w których chciałyby się
znaleźć. Zabawy sprzyjają rozwojowi funkcji psychomotorycznych dziecka.
Doskonalą sprawności fizyczne, ćwiczą ruchy rąk, rozwijają umiejętność
obserwacji. Właśnie poprzez zabawę dzieci przyswajają nowe słowa,
określenia, pojęcia, doskonalą mowę, rozwijają myślenie. Dzięki zabawie
dziecko lepiej orientuje się w świecie przyrody i życiu społecznym. Wzbogaca
swoje życie emocjonalne, zabawa pozwala rozładować różne napięcia, uczy
się jak należy współgrać w grupie rówieśników. Zabawa uczy „dawać”,

„tracić”, „dzielić się”, „współpracować”, „podporządkowywać się” grupie.
Ponadt o, zabawa jest jedną z głównych form wyrażania zainteresowań
dziecka. Pozwala odprężyć się po trudnych sytuacjach i zregenerować siły
Wróćmy do definicji zabawy – trochę ją rozwińmy. Zabawę charakteryzują
następujące cechy:
 Spontaniczność - dziecko samo chce się bawić w wyznaczonym przez siebie
czasie i przestrzeni;
 Bezinteresowność - ważna jest sama zabawa, a nie jej cel;
 Przebywanie w innym czasie i miejscu - w czasie zabawy czas nie istnieje,
a sala przedszkolna może być podwodnym okrętem lub salą balową na
zamku;
 Przeżywanie silnych emocji w zabawie - dziecko odczuwa różne emocje,
zarówno te dobre jak i złe, samo znajduje między nimi granice, ćwiczy
rodzaje zachowań i emocji towarzyszące różnym działaniom;
 Duże skoncentrowanie uwagi – nawet, jeśli dorosłym wydaje się, że zabawa
dziecka to jeden wielki chaos, to są oni w błędzie . Wszelkie działania
dziecka są zgodne z logiką zabawowej sytuacji.
Innym ważnym aspektem rozwoju zabawy są zmiany w zakresie jej
społecznej organizacji. Początkowo dziecko obserwuje aktywność rówieśnika.
Bawi się indywidualnie – nie oznacza to jednak, że nie jest zainteresowane tym,
co robi inne dziecko. Kolejnym etapem jest zabawa równoległa – pozornie
wszystkie dzieci korzystają z tych samych zabawek – samochodzików w Sali czy
piasku i foremek w piaskownicy, ale często dzieje się to bez prawdziwej
interakcji czy współpracy. Zabawa asocjacyjna ma miejsce wtedy, gdy dzieci
bawią się we wspólną zabawę, która nie jest podporządkowana wspólnemu
celowi, a role nie są jasno określone. Dzieci bawią się razem, bez planu,
zabawa tworzona jest „tu i teraz”, a jej temat może się zmieniać. Już pod
koniec wieku przedszkolnego pojawia się zabawa kooperacyjna. Dzieci
podejmując wspólną zabawę dzielą się w niej rolami – sukces zabawy zależy
od wszystkich jej uczestników.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego jak wielką siłę ma ta najprostsza
i beztroska forma aktywności dziecka, która ma wpływ na jego przyszłość.
Dlatego pozwólmy naszym dzieciom bawić się jak najczęściej a na pewno to
zaprocentuje.
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Zabawa w świetle dokumentów prawnych
Gdy mówimy: dziecko od razu nasuwa nam się skojarzenie: zabawa. Gdy
myślimy: zabawa – od razu nasuwa nam się na myśl dziecko. Te dwa pojęcia
związane są ze sobą nierozerwalną więzią. Dlaczego? Zabawa jest istotnym
elementem życia dziecka.
Stanowi wręcz pewną wykładnię jego
prawidłowego rozwoju. Niepokoi nas, gdy dziecko nie się potrafi bawić.
Oburzeni jesteśmy, gdy odmawia mu się tej możliwości. Współczujemy
dzieciom z krajów słabo rozwiniętych, gdy wcześnie wkraczają w świat
dorosłych zmuszane ciężkimi warunkami życia do rezygnacji z zabawy na rzecz
podejmowania obowiązków decydujących o ich przetrwaniu.
Nie możemy zapomnieć o tym, że zabawa dziecka jest nie tylko jego
przyjemnością – jest jego nauką życia. Poprzez zabawę dziecko poznaje swoje
otoczenie społeczne (zaczynając od rodziny, a następnie poszerzając krąg),
a także przyrodnicze. Poznaje prawa rządzące w tych środowiskach i uczy się
znaleźć w nich swoje miejsce. Dzieje się tak mimo to, że dla dziecka zabawa
jest celem sama w sobie. To tylko my, dorośli, nadajemy jej bardzo konkretne
cele – chcemy, aby dziecko się czegoś nauczyło, nabyło jakąś umiejętność.
Czasami (musimy to szczerze przyznać) zachęcamy dzieci do zabawy po to,
żeby dały nam spokojnie coś zrobić, albo … odpocząć.
Co na ten temat mówią podstawowe dokumenty prawne
obowiązujące w naszym kraju? Czy dają dzieciom możliwość zabawy?
Przeanalizujmy dwa podstawowe: Konwencję Praw Dziecka oraz
Podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku. Określa ona prawa
dziecka oraz warunki niezbędne dla jego rozwoju. W Polsce została przyjęta
w 1991 roku.
Warto przypomnieć, że artykuł 1 Konwencji określa jako dziecko „każdą
istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem
odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”.
W związku z powyższym kolejne artykuły Konwencji zawierają treści
odnoszące się bądź do całego okresu dzieciństwa, bądź do jego fragmentu.
Artykuł 6 pkt 2 mówi o zapewnieniu możliwie maksymalnych warunków
życia i rozwoju dziecka. A skoro zabawa jest niezbędna do prawidłowego
rozwoju, to jest w nim m.in. mowa właśnie o niej.
W artykule 17 Państwa – Strony odnoszą się do środków masowego
przekazu, wykazując troskę o dostęp do informacji korzystnych dla dziecka
w wymiarze społecznym oraz kulturalnym, ich różnorodność i zgodne
współdziałanie w tym zakresie na arenie międzynarodowej. Pojawia się tu też
zachęta do wydawania i rozpowszechniania książek. Dzieci bardzo chętnie
korzystają z różnych źródeł informacji. Z natury ufne przyjmują wszystko, co
dorośli im przekazują – najchętniej w formie zabawy. Ulubioną zabawą wielu

dzieci jest oglądanie książeczek, słuchanie, gdy dorośli im je czytają,
rozmawianie na temat ich treści czy obrazków. W trakcie tych zabaw
niepostrzeżenie nabierają wiedzy o świecie, uczą się skupiać uwagę, zadawać
pytania, rozmawiać.
Artykuł 27 zobowiązuje rodziców lub innych opiekunów dziecka do
zapewnienia mu poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu,
psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu. Już wiemy, że w toku
zabawy dziecko poznaje świat, nabywa wiedzę i umiejętności – jest to więc
czynność niezbędna do zapewnienia mu prawidłowego rozwoju. Artykuł ten
gwarantuje więc dziecku zapewnienie mu warunków do zabawy.
Najwyraźniej o prawie do zabawy mówi artykuł 31: „Państwa – Strony
uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestnictwa
w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz do
nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym.” Nic
dodać, nic ująć. Niewątpliwe autorytety przyznały dziecku prawo do zabawy
jako czynności mającej ogromny wpływ na całe jego życie.
Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że ten ważny element życia dziecka
został uwzględniony w dokumencie regulującym pracę przedszkoli. Mowa tu
o podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Jej głównym celem
jest troska o wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Aby go zrealizować,
przedszkole musi skupić się na tworzeniu warunków umożliwiających dzieciom
swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeńst wa. Polega
to przede wszystkim na wspieraniu aktywności dziecka. Jej konsekwencją jest
podniesienie poziomu integracji sensorycznej oraz nabycie umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. A tą najprostszą,
najbliższą dziecku aktywnością jest właśnie zabawa, która nie ma celu sama
w sobie, a jednak pomaga badać świat, nabywać wiedzą i umiejętności.
Nowa podstawa programowa wyraźnie zaleca dzieciom uczestnictwo
w zabawach ruchowych (również rytmicznych, muzycznych, naśladowczych,
z przyborami lub bez nich) o różnych formach ruchu. Wskazuje konieczność
inicjowania zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych
materiałów. Zwraca uwagę na wykorzystanie zabawy przy nabywaniu
umiejętności szkolnych. Wszystkie te zalecenia wynikają z szacunku dla
typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, związanych głównie
z zaspokojeniem potrzeby ruchu, doskonaleniem motoryki.
Stąd wypływa konieczność organizowania różnego rodzaju zabaw
zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.
Jak widać, zabawa jest na tyle ważnym elementem rozwoju dziecka, że
uwzględniono jej wagę podczas tworzenia ważnych dokumentów prawnych
mających na celu zapewnieniu dzieciom właściwych, godnych warunków
życia i prawidłowego rozwoju.
Opracowała Jolanta Łukasiewicz
Tekst K P D można znaleźć pod adresem:https://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf

Zabawki dawniej i dziś
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że dziecko i zabawka to dwa pojęcia
niemal nierozerwalnie związane ze sobą. Praktycznie każdy rodzic zapytany
o ulubioną zabawkę swojego dziecka potrafi wskazać ją bez większego
namysłu. Może czasem będzie miał problem z wymienieniem tej jednej jedynej,
ale bez wątpienia wskaże 2-3 ulubione. Podobnie nasi milusińscy – zapytani o
ulubioną zabawkę najczęściej wymieniliby dwie lub trzy. . Zapewne wśród
wybranych zabawek znajdą się pluszaki – pieski, kotki, żabki, ale także klocki
Lego różnego rodzaju, zabawki z serii Transformers, samochody, jednorożce,
lalki Barbie i wiele, wiele innych – głównie odzwierciedlenia bohaterów
ulubionych bajek.
Dlaczego aż tyle? Bo dzieci mają dziś dużo zabawek i trudno by im było
zdecydować się na jedną. Czy zawsze tak było? Czy zawsze zabawka
towarzyszyła dziecku? Jakie to były zabawki? Rozpocznijmy podróż w czasie,
która pozwoli nam odpowiedzieć na te pytania.
Nasza podróż zaczyna się ok.30 000 lat temu. Tak
przynajmniej naukowcy datują moment powstania
pierwszych zabawek. Nie były one jednak
przeznaczone dla dzieci, gdyż stanowiły przedmiot
kultu
religijnego.
Badacze
znajdowali
je
w grobowcach osób dorosłych. W tamtych czasach
wykonywano je z drewna, gliny, kości, kamienia, skóry.
Malowano je, zdobiono, przytwierdzano im włosy.
A czym bawiły się dzieci? Przypuszczam, że tym, czym
i teraz potrafią wspaniale się bawić. Każdy, kto choć
przez krótki czas zajmował się swoim lub cudzym
potomstwem, doskonale wie, że dzieciom wystarczy byle kamyczek, patyczek
czy roślinka, aby wyruszyć w podróż do świata fantazji. A jaką cudowną
zabawką jest zwykły piasek, woda i ziemia, szczególnie wtedy, gdy można
z nich zrobić błotko! Wiele na ten temat mogłyby opowiedzieć ręce i ubrania
zmęczonej po dniu zabaw gromadki.
Czas na kolejny skok w czasie – do ok. XVI w. p. n. e.. To właśnie wtedy
zaczęto rozgraniczać lalki kultowe od lalek do zabawy. Co ciekawe – niektóre
z nich miały ruchome kończyny. Już starożytni Egipcjanie potrafili zrobić
krokodyla z ruchomą szczęką czy piekarza, który po pociągnięciu za sznurek
poruszając rękami ugniatał ciasto.
W Grecji wytwarzano grzechotki, które z początku miały bardzo proste –
kuliste bądź owalne kształty z gliny wypełnione suchymi nasionami, otrębami
pszenicy lub glinianymi kulkami. Służyły one równocześnie do zabawy, jak i do
sprawowania kultu. Jak głosi ustna tradycja, ich autorem jest Archytas
z Tarentu, któremu liczna gromadka jego własnych dzieci przeszkadzała
w prowadzeniu rozważań filozoficznych z innymi myślicielami (m.in.
z Platonem). Trafiła ona również do rzymskich dzieci.
I wreszcie kolejny skok w czasie – do okresu średniowiecza. Nastąpił
wówczas regres w produkcji lalek. Były one bardziej proste, niewielkich

rozmiarów i skromnie zrobione. Najczęściej wykonywano je z suszonej gliny,
skóry i tkanin. Z czasem stawały się coraz kształtniejsze. Pojawiły się też lalki
wykorzystywane w przedstawieniach. W tym właśnie czasie powstał kanon
zabawek popularnych aż do dziś. Ot, chociażby konie na kiju, które z czasem
przeobraziły się w konie na biegunach. Dosiadali
ich rycerze, dosiadali giermkowie – były bardzo
popularne,
a
dzieci
odgrywały
sceny
zaobserwowane w najbliższym otoczeniu i rumaki
były im bardzo potrzebne. Tą znaną w wielu
kulturach świata zabawką bawiły się dzieci z
różnych warstw społecznych. Drewniane bąki,
szklane kulki, piłka i szachy to zabawki popularne
już w tamtym czasie. Brzmi znajomo? Oczywiście! Przecież również i dzisiaj dzieci
bawią się tymi zabawkami – wykonanymi z nieco innych materiałów, mającymi
nieco inne, a jednak podobne kształty, lecz to samo przeznaczenie – służą do
dobrej zabawy.
Ruszamy w dalszą podróż naszym wehikułem czasu – odległość niezbyt
duża, bo zatrzymujemy się na przystanku „renesans”. Nie przyniósł on
spektakularnych zmian w dziedzinie zabawki dziecięcej. Zmieniły się trochę
surowce. Zaczęto wykorzystywać papier mâché do produkcji lalek.
Wykonywano z niego głowy, ręce, nogi, korpusy zaś z tkaniny. Miały malowane
twarze, a na głowie ludzkie lub końskie włosy. Powstawały tylko na
indywidualne zamówienie.
Kolejny skok i kolejny wiek, w którym w Europie zaczęto produkcję lalek
na ogromną skalę. Produkowano je głównie z drewna sosnowego, ręcznie
rzeźbionego i malowanego lub z wosku.
Jeszcze jedna krótka podróż w czasie – do wieku
XVIII. Właśnie wtedy powstały pierwsze tak teraz
popularne, puzzle. Przedstawiały one mapę świata i były
pomyślane jako pomoc dla chłopców i dziewczynek
w nauce geografii. Podobny cel miała wymyślona w tym
samym wieku gra planszowa „Podróż po Europie”. Karty
z alfabetem, to także produkt XVIII wieku.
Skok w wiek XIX to skok w erę porcelany, z której
produkowano nowoczesne lalki. Ze względu na cenę nie były one dostępne
dla wszystkich, więc wymyślono ich tańszą wersję – papierowe główki, do
których można było doszyć resztę, projektować i szyć ubrania.
Musimy zatrzymać się trochę dłużej w Europie Północno – Zachodniej,
gdyż właśnie tam bardzo popularne były lalki bisque dolls, produkowane
z masy ceramicznej wypiekanej w niższej temperaturze niż porcelana, a więc
mniej trwałej. Odegrały one jednak znaczącą rolę w historii lalki, ponieważ były
to pierwsze tzw. lalki modowe. Znane i popularne we Francji i Hiszpanii już w XVI
w. służyły do ukazania dotykowych cech mody, których nie można było
pokazać na obrazach.
Wiek XIX to również czas produkcji zabawek uczących dzieci przyszłych
ról społecznych: domków dla lalek oraz cynowych i ołowianych żołnierzyków.

Nasz wehikuł spowolnił swój bieg, gdyż właśnie na przełomie XIX i XX
wieku nastąpił rozkwit produkcji zabawek. Rozwój aut, kolei, lotnictwa
zaowocował produkcją miniaturek tych pojazdów. Pojawiły się nowe
tworzywa np. celuloid, którego produkcja była tańsza, więc zaczęto
produkować z niego lalki. Z czasem zastąpiła go guma, plastik, winyl. Zabawki
stały się bardzo dostępne.
Nasz wehikuł czasu dotarł już do XX wieku, w którym dzieci chętnie
korzystały z różnego rodzaju klocków, gier zręcznościowych i edukacyjnych,
lalek i pojazdów. To czasy bliskie wielu dziadkom dzisiejszych przedszkolaków.
Bawili się oni m.in. pajacykami na sznurku, nakręcanymi małpkami robiącymi
fikołki, metalowymi misiami
bębniącymi
po
nakręceniu lub kurką znoszącą jajka po jej
przyciśnięciu do podłoża. Ćwiczyli swoją zręczność
podczas gry w „bierki”. Dziewczynki często bawiły się
swego rodzaju fashion dolls z kartonu. Często same je
rysowały i wycinały, a następnie projektowały
ubrania, które zakładały na lale i zaginały ich brzegi,
aby utrzymały się na lalce.
Miniony wiek to także czas powstania firmy produkującej klocki Lego.
Z firmy ciesielskiej ewoluowała ona w firmę produkującą drewniane zabawki
by w końcu w roku 1958 rozpocząć produkcję klocków Lego („leg godt” po
duńsku wymawia się mniej więcej tak jak „lego”, co znaczy „baw się dobrze”).
Nastąpiła też ewolucja fashion dolls – jedna z nich
stała się inspiracją do powstania lalki Barbie, która
zadebiutowała w marcu 1959 roku i cieszy się dużą
popularnością aż do dziś, mimo że równocześnie budzi
wiele kontrowersji.
Bardzo kiedyś popularne zabawki, a nawet gry,
wracają także dziś do użycia. Przykładem są oczywiście
drewniane klocki czy też zwyczajne gry, jak np. Państwa
Miasta lub Statki. Być może więc nie wszystko, o czym
mówimy "stare" – nie może zostać ponownie wykorzystane
dla dzieci i ich rodzin? Jeszcze kilkanaście lat temu bardziej stawiano na
naturalność materiałów, niż obecnie, kiedy większość zabawek wykonywana
jest z plastiku i jak tylko da się najtaniej.
Istnieją zabawki, które stały się niemal symbolem dzieciństwa i prawie
w niezmienionej formie bawią także współczesne dzieci. Przykładem niech
będą choćby klocki Lego, które robią furorę od tylu lat, nie znikają ze
sklepowych półek, mimo wysokiej ceny. Lego to już symbol, podobnie jak
Duplo. Jak się okazuje, klocki te nie mają wyłącznie wymiaru rozrywki, ale mogą
być też z powodzeniem wykorzystywane jako pomoc naukowa. Wydaje się
więc, że zalety, jakie płyną z tej zabawki wciąż jeszcze nie zostały docenione,
a nade wszystko odkryte. Lego na długo pozostanie nie tylko wspomnieniem

dzieciństwa, ale także ponadczasową zabawką, którą kupuje się na długie
lata, a dodatkowo prawie niezniszczalną, służącą całym pokoleniom.
Nie wszystkie dzieci oczekują jednak od
zabawek wielości kolorów czy elektronicznych
błyskotek. Obecnie dużym zainteresowaniem
cieszą się także bardzo proste zabawki, które
wręcz stają w opozycji do tych, jakie wydają się
być
atrakcyjniejsze. Podobnie
wspomniane
już drewniane
klocki, które
przecież
nie
wyróżniają się niczym specjalnym, stają się coraz
częściej kupowane przez rodziców. Zabawki wybierane są głównie przez
dorosłych opiekunów i to oni muszą zadecydować, co dla ich dzieci stanie się
najlepszym i zarazem najatrakcyjniejszym prezentem, który będzie ich rozwijał,
pobudzał do myślenia i gwarantował rozrywkę. Być może warto sięgać
w przeszłość, do wspomnień z naszego dzieciństwa i nabywać te zabawki,
które wówczas były tak bardzo przez nas lubiane, a dodatkowo miały swój
unikalny, bo naturalny charakter?
Opracowały: Ewelina Kuźnia, Jolanta Łukasiewicz

Kilka słów o doborze zabawek
Znając wagę zabawy dla rozwoju dziecka nie możemy nie zwrócić
uwagi na właściwy dobór zabawek. Czasem są one tylko rekwizytem, który
zmienia swoje znaczenie, staje się czymś innym w zależności od tematu
i przebiegu zabawy (np. patyk, który w jednej chwili może być koniem,
a w następnej mieczem). Innym razem stają się inspiracją do rozpoczęcia
zabawy, a nawet jej tematem przewodnim.
Często staramy się wyjść naprzeciw pragnieniom dzieci, kupić im
zabawkę, o której marzą. Bywa jednak i tak, że realizujemy nasze dziecięce
marzenia, obdarowując dzieci zabawkami, o których nawet nie wspomniały.
Nie oznacza to, że jest to złe. Dobierając we właściwy, przemyślany sposób –
nie tylko pod wpływem impulsu – zabawki dla naszych dzieci możemy pomóc
im lepiej poznawać świat, rozwijać wyobraźnię.
Dzieci bardzo chętnie odtwarzają w zabawie sytuacje z najbliższego
otoczenia. Dlatego, jak już wspomniałam, pojawiły się konie na patyku,
a w konsekwencji koniki bujane. Dlatego wieki później pojawiły się domki,
ołowiane żołnierzyki. Dzieci uczyły się ( i nadal się uczą) ról społecznych nie
będąc tego nawet świadome – czy to odtwarzając sytuacje z toczącego się
wokół nich życia, czy to korzystając z podsuniętych im zabawek.
Obecnie bardzo często wybierają zabawki przedstawiające bohaterów
ulubionych bajek. A jakie bajki będą ich ulubionymi, w ogromny stopniu zależy
od nas – dorosłych. To na nas spoczywa odpowiedzialność za to, co dzieci
usłyszą, co zobaczą, jak im to zostanie przedstawione. Jest to o tyle ważne, że
dziecko w wieku przedszkolnym nie posiada jeszcze umiejętności oddzielenia
w każdej sytuacji prawdy od fałszu, rzeczywistości od fikcji – nawet tej przez

siebie stworzonej. Potrafi tak czegoś pragnąć, tak się z tym utożsamiać, że
uznaje ją za rzeczywistość. I tak potem o tym mówi. My, dorośli, potrafimy
zarzucić dziecku wtedy kłamstwo, a to jest tylko fantazjowanie.
Jak to przekłada się na nasze codzienne życie? Najbardziej widać to
podczas balu karnawałowego. Postacie z bajek Marvela, Batman, Spirdermen,
księżniczki, Elsa z Krainy Lodu to najczęściej spotykane przebrania.
I równocześnie bajki, jakie najczęściej oglądają nasze dzieci. Tylko czy to
rzeczywiście są to bajki dla dzieci? Baśń o złotej rybce, a nawet o kocie
w butach czy ziarenkach grochu odeszły już do lamusa. Dzieci oglądają
wieczną walkę dobra ze złem – w brutalnej formie, co odbija się na ich
emocjach. Zabawy dzieci są mniej spokojne, a dzieci bardziej pobudzone.
Chłopcy bardzo chętnie bawią się wszelkiego rodzaju bronią (co nie
przeszkadza im bardzo przeżywać każde najmniejsze skaleczenie) – mieczami,
laserami, pistoletami. I tu pojawia się ogromne niebezpieczeństwo. Fikcja
miesza się z rzeczywistością – odgrywając rolę z oglądanego filmu, nie myślą
o tym, że oglądali fikcję i gdy kogoś niefortunnie uderzą tym pistoletem, to
mogą zrobić krzywdę. Dorośli natomiast, dostarczający taką zabawkę, nie
myślą o tym, że dziecko może przetransponować tę sytuację, mając w ręku
autentyczną broń. Strzelą zabijając i będą zdziwieni skutkami swojego
działania. Albo przeciwnie – dostrzegą śmierć, ale się nią nie przejmą, bo
w dostarczonych im wzorcach, to norma. Skoro w bajce agresja jest na
porządku dziennym, to sądzą, że taka jest rzeczywistość i przejmują agresywne
wzorce.
Nie ma co ukrywać – czasem rodzice włączają telewizor lub podają
dziecku tablet nie po to, żeby się pobawiło, ani po to, żeby dowiedziało się
czegoś ciekawego o świecie, o życiu, ale po to, żeby zyskać kilka chwil
„świętego spokoju” – odpocząć sobie. I choć, jak to się mówi: „wszystko jest
dobre, ale w miarę”, to oglądanie bajek bez kontroli rodzicielskiej, bez
tłumaczenia dziecku pewnych rzeczy i bez umiaru, niesie ze sobą złe skutki.
Podobnie z doborem gier. Dziecko, któremu kupiono konsolę, tak się nią
przejmie, że będzie chciało jak najczęściej i jak najlepiej na niej grać. Trudno
wymagać od przedszkolaka, żeby głębiej zastanawiał się nad doborem
właściwych gier. I tu ogromna rola dorosłych. Tym bardziej, że świat ani nie
zaczyna się, ani nie kończy na grach. Trzeba mu pomóc odróżnić te dwa
światy. I wyznaczyć limit czasu, aby w przyszłości dziecko umiało nim
odpowiednio gospodarować i potrafiło zrezygnować z przyjemności na rzecz
wypełnienia swoich obowiązków. Ono nie może też samo bawić się grami –
ktoś musi wytłumaczyć mu zasady rządzące grami, gdyż inaczej może dojść
do t ragicznych sytuacji, jak te, które miały już miejsce, gdy taki mały gracz zabił
kogoś w realu, twierdząc że przecież zabita osoba ma jeszcze kilka żyć.
Z powodu niekontrolowanego (lub słabo kontrolowanego) korzystania przez
dzieci z komputera czy tabletu pojawiają się problemy ze snem, problemy
w relacjach społecznych zaburzenia koncentracji. Małe dziecko szybko się
uzależnia (warto zainteresować się kampanią „Tabletowe dzieci”, która o tym
mówi), a uwolnić od tego jest bardzo ciężko. Fascynacja wojną i bronią –
tematy przewodnie gier komputerowych – nie nauczy dzieci niczego dobrego.
Ani historii, ani relacji społecznych, ani wrażliwości na drugiego człowieka.

Nauczy agresji, a tego chcielibyśmy uniknąć. Ponieważ dzieci są często
w zabawie naśladowcami, to agresja na ekranie powoduje agresję w realu.
Dzieci jeszcze nie mają rozwiniętego myślenia przyczynowo – skutkowego.
O konsekwencjach muszą więc myśleć rodzice. I odpowiednio działać.
Najcenniejszy jest ich czas i uwaga poświęcone dzieciom – cenniejsze od
najciekawszej zabawki.
Nie zawsze dzieciom potrzebne są bardzo nowoczesne zabawki.
Wyobraźnia potrafi czynić prawdziwe cuda. Moja córka potrafiła bawić się
byle patyczkiem, kamyczkiem i obserwujemy podobną umiejętność u dzieci,
gdy wychodzimy z nimi na podwórko. Nie zawsze korzystają z dostępnych
zabawek – bardzo chętnie wykorzystują to, co znajdą. Dajmy im więc taką
szansę, pozwólmy na rozwój kreatywności, która będzie potrzebna w dorosłym
życiu.
Dbajmy też, żeby ten komercyjny świat fikcji nie stał się ich
rzeczywistością, w której każdy ma kilka żyć, a mierzenie z pistoletu do innej
osoby jest normą. Dajmy im odnaleźć uniwersalne wartości, nauczmy
korzystania z ich osobistych supermocy – dobroci, wrażliwości, życzliwości,
wyobraźni. Wówczas zderzenie z przeciwnościami, na które trafią
w rzeczywistości nie będzie taką traumą, nie będzie przeszkodą nie do
pokonania.
Opracowała Jolanta Łukasiewicz

Zabawa na podwórku
Trochę przekorny ten tytuł. O roli zabawy na podwórku wiemy już bardzo
wiele. Jest bezcenna i konieczna zarówno ze względu na dotlenienie,
aktywność ruchową, możliwość prowadzenia obserwacji i eksperymentów,
nawiązywania relacji społecznych. To nie podlega dyskusji.
Jest to jednak czas i miejsce, które sprzyja różnym niebezpiecznym
sytuacjom. Przeprowadzono eksperyment, podczas którego obce osoby
(mężczyźni i kobiety) proponowali dzieciom pójście na lody. Wystarczyło
powiedzieć, że mama o tym wie (lub, że mama o to prosiła), a dzieci już szły
z obcymi.
Równie dobrze starsze dziecko może zaproponować wspólną zabawę
(co bardzo maluchom imponuje) i wyprowadzić je w nieznanym kierunku.
A może też poczęstować cukierkami czy zaproponować lizanie kolorowych
naklejek (nasączonych narkotykiem) – dzieci z całą ufnością skorzystają
z takich propozycji. Nawet te, z którymi często się rozmawia na temat
kontaktów z obcymi osobami.
Wystarczy, że obca osoba poda swoje(może zmyślone) imię, zawoła
dziecko po imieniu, które usłyszało w trakcie jego zabawy z kolegami czy
powoła się na rodziców, a maluch może pójść za nią.
Dzieci mogą też pobiec za koleżanką czy kolegą, bo im się coś
przypomni – coś będą chciały sprawdzić czy powiedzieć i w rezultacie oddalą
się do takiego miejsca, z którego już nie będą potrafiły samodzielnie wrócić na
plac zabaw czy do domu.

Czasem na placu zabaw znajdą się niebezpieczne przedmioty – kawałki
szkła czy metalu, jakieś druty czy linki, a nawet pety. Maluchy chętnie się nimi
zajmą – ciekawość badawcza spowoduje, że będą próbowały wykorzystać je
na różne sposoby – nie zawsze bezpieczne.
A gdy w pobliżu nie ma dorosłych, to patyk stanie się wspaniałą bronią,
a od nowo poznanego kolegi można pożyczyć wspaniały pistolet na kulki czy
laser. Kolega jednak może zapomnieć (albo nie potrafi) wytłumaczyć jak się
nim posługiwać, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. Pomijając ten „drobny” fakt,
że taka zabawka niczemu dobremu nie służy.
Dlatego Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy mówi o tym, że dopiero dziecko
siedmioletnie może samo, bez opieki dorosłych, chodzić po ulicy, bawić się na
podwórku – przebywać w miejscach, gdzie może być zagrożone jego życie lub
zdrowie. Czasem nawet siedem lat to za mało. Podchodźmy do tej granicy
wiekowej z dystansem. I z wyobraźnią. Niech będzie ona większa niż
wyobraźnia naszych dzieci i przewiduje skutki realnych zagrożeń. Wówczas
nasze dzieci będą dużo bezpieczniejsze. Czego i dzieciom, i Państwu, i sobie
życzę.
Opracowała Jolanta Łukasiewicz

Humor przedszkolaka
Lata sześćdziesiąte. Dwie kuzynki kupiły tak
trudną do zdobycia szynkę. Przekroiły ją na pół
i zabrały do swoich domów. Córka jednej z nich
odmawia
zjedzenia
tego
smakołyku.
Następnego dnia idzie z córką do kuzynki. Po
jakimś czasie zagląda do kuchni, a tam
dziewczynka zajada się…szynką. Pyta się:
- Dlaczego nie chciałaś jeść jej w domu?
- Bo u cioci smaczniejsza –brzmi odpowiedź córki.

Cykl tematów o Włoszech w przedszkolu. Nauczycielka
potarza z dziećmi znane już im wiadomości. Zadaje pytanie:
- Gdzie mieszkają Włosi?
- W bucie – odpowiada dziecko.

„Z biegiem Wisły…”
Warszawa
To stolica i największe miasto Polski, liczy ok. 1,7 mln mieszkańców.
Położona w województwie mazowieckim, stanowi ważny ośrodek naukowy,
kulturalny, polityczny oraz gospodarczy. Warszawa jest siedzibą wszystkich
urzędów centralnych, parlamentu i prezydenta.

Stare Miasto
to

kolebka

kamienic,
historii.

Warszawy,

kameralnych

pełna

uliczek i niezwykłych

Zrekonstruowana

wojennych

dziś

kolorowych

po

zachwyca

zniszczeniach

niepowtarzalnym

urokiem. Najważniejsze punkty: Zamek Królewski,
kolumna Zygmunta III Wazy, katedra św. Jana,
pomnik Syrenki, barbakan, pomnik Małego Powstańca.
Krakowskie

Przedmieście

stanowi

najpiękniejszy odcinek Traktu Królewskiego
wiodącego z Zamku Królewskiego
letniej
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do
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arystokratycznych. Najważniejsze punkty: kościół św. Anny, pomnik Adama
Mickiewicza,

Pałac

Prezydencki,

św. Krzyża.
Tuż obok: Grób Nieznanego Żołnierza.

Uniwersytet

Warszawski,

kościół

Zespół

pałacowo-ogrodowy

Łazienki

Królewskie

jest

jednym

z najpiękniejszych tego typu założeń
w Europie.

Letnia rezydencja

Stanisława

Augusta

zachwyca

nie

króla

Poniatowskiego

tylko

wspaniałą

zabytkową architekturą, ale również
pięknym parkiem zamieszkanym przez
wiele gatunków zwierząt.
Największy i najpiękniejszy park Warszawy, a także jeden z najpiękniejszych
zespołów pałacowo-parkowych w Europie. Dawny zwierzyniec, którego
pierwszym właścicielem był Stanisław Herakliusz Lubomirski. Dzisiejszy kompleks
powstawał w latach 1774/1784 z inicjatywy króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, który spędzał tu wiosenno – letnie miesiące. w To właśnie w
Pałacu na Wyspie odbywały się słynne obiady czwartkowe. Zajmuje
powierzchnię 76 ha. Łączy w sobie elementy regularnego ogrodu francuskiego
z krajobrazowym parkiem angielskim.
Znajduje się tu jeden z symboli Warszawy – Pomnik
Fryderyka Chopina, u stóp którego w letnie
weekendy, od maja do września, odbywają się
koncerty

„na

żywo”

muzyki

wielkiego

kompozytora.
W

sąsiedztwie

parku

znajduje

się

również

Belweder, którego najsłynniejszym gospodarzem
był Marszałek Józef Piłsudski.

Na terenie parku

mieści się wiele zabytkowych budowli, np. Stara
Pomarańczarnia, Teatr na Wyspie, Wodozbiór,
Pałac Myślewicki, Biały Domek, Świątynię Diany
czy Starą i Nową Kordegardę.
Najważniejsze punkty: Pałac na Wodzie, pomnik Fryderyka Chopina, Stara
Pomarańczarnia, Podchorążówka, Belweder.

Rezydencja królewska w Wilanowie
Jeden z najcenniejszych zabyt ków polskiego baroku. Dawna rezydencja
króla Jana III Sobieskiego i
jego

żony

Marysieńki.

Wyjątkową wartość pałacu
stanowią

oryginalna

architektura oraz

bogate

zdobienie elewacji. Należy
do nielicznych warszawskich
zabytków, które w niezmienionej postaci przetrwały okres II wojny światowej.

Park Wilanowski
Powstał w II połowie XVII wieku i stanowi integralną część założenia
pałacowo-ogrodowego w Wilanowie. Obecny widok parku zawdzięczamy
rekonstrukcji z lat 50. XX wieku. Dwupoziomowy ogród (zajmujący pow ierzchnię
ok.45 ha ) przedzielony jest ceglanym murem i połączony schodkami
usytuowanymi na głównej osi pałacu. Łączy zróżnicowane stylowo części:
ogród

barokowy,

neorenesansowy

ogródek

różany,

angielski

ogród

krajobrazowy oraz park krajobrazowy angielsko-chiński. Częścią ogrodu jest
również jezioro Wilanowskie.

Atrakcje dla dzieci w Warszawie
https://www.dzieckowpodrozy.pl/najlepsze-at rakcje-dla-dzieci-warszawa-cozwiedzac-z-dziecmi/
Największe rodzinne centrum nauki czyli Centrum Nauki Kopernik.
To miejsce niezwykłe. Zarówno dzieci, młodzież i dorośli znajdą tu miejsca dla
siebie. Jakość i wielkość ekspozycji robią wrażenie, jednak wizytę indywidualną
trzeba dobrze zaplanować – są dni kiedy ilość wycieczek nie sprzyja
swobodnemu zwiedzaniu.
W ramach Centrum działa również Planetarium Niebo Kopernika,

w którym specjalny projektor gwiazdowy jest w stanie wyświetlać nawet 20
milionów gwiazd.
W repertuarze Planetarium nie brakuje pokazów i filmów nawet dla
najmłodszych dzieci (od 3 lat). To miejsce, w którym możecie wybrać się
w fascynującą podróż „do gwiazd”.
Muzeum dla Dzieci im. Janusza Korczaka działające w ramach Muzeum
Etnograficznego. Dziedzictwo i kultura podawane są tutaj w formie zabawy
i wciągających

warsztatów. To tam Twoje dziecko rozwinie zdolności

plastyczne, muzyczne czy też po prostu weźmie udział w rozwijających grach
i bawach.

Teatr Małego Widza.
Tutaj dzieci czują się jak w domu –
swobodna
których

atmosfera

dzieci

i

aktywnie

spektakle,

w

uczestniczą.

Wybrane spektakle przygotowane są w
taki

sposób,

aby

mogły

w

nich

uczestniczyć dzieci już od pierwszego roku
życia.

Stadion Narodowy
Stał się jednym z symboli miasta, jednak całkiem niedawno otworzył się
na mieszkańców i turystów tworząc tu świetne warunki do rodzinnej zabawy.
Niezwykle atrakcyjnie przedstawia się zimowa oferta atrakcji na Narodowym.
Największe ślizgawki i zjeżdżalnie, a wszystko w ciekawym otoczeniu i muzycznej
oprawie pozwolą Wam poczuć zimową aurę nawet, jeśli wpadniecie tam tylko
na

chwilę. Świetną atrakcją dla nieco starszych dzieci może okazać się zjazd na
tyrolce (można zjeżdżać we dwoje!) – robi wrażenie nie tylko na dzieciakach!
Zwiedzanie

stadionu

to propozycja dla fanów piłkarskich niezależnie od wieku.

Atrakcją typowo letnią są pokazy w Multimedialnym Parku Fontann.
Wieczorne widowiska tuż obok Zamku Królewskiego przyciągają tłumy. Nie ma
co się dziwić – połączenie wody, światła i dźwięku daje naprawdę
spektakularny efekt – warto to miejsce odwiedzić.

Miejscem, które zainteresuje nie
tylko

dzieci,

Centrum

z

pewnością

Pieniądza

NBP,

będzie
przy

ul.

Świętokrzyskiej 19/21. Tutaj poznacie nie
tylko historię pieniędzy, ale też podstawy
ekonomii czy prawie tysiąc wyjątkowych
monet

z

kolekcji

NBP.

Na

odwiedzających czeka aż 16 sal, w których znajdziecie sporo interaktywnych
ekspozycji. Ciekawostką może być też zwiedzanie skarbca.
Niedaleko parku fontann powstała
nowa atrakcja – jeden ze zdobywających
coraz

większą

popularność

Escape

Roomów. Ten, o nazwie Dom Zagadek, jest
również

przyjazny

dla

dzieci.

rozwiązywać tu emocjonujące

Mogą
zagadki

zarówno z rodzicami, jak i pod opieką
animatora. Bardzo rozwijająca rozrywka.
Kultową

atrakcją

Warszawy jest ZOO. To tu
spotkacie

ponad

500

gatunków zwierząt, przy
okazji wyrywając się od
zgiełku

miasta.

Rekiny,

hipopotamy, słonie, żyrafy,
nosorożce czy jaguary –
które z dzieci nie chciałoby zobaczyć ich wszystkich na żywo? W ogrodzie
zoologicznym na najmłodszych czekają również 3 place zabaw oraz mini-zoo,
gdzie mogą pogłaskać czy nakarmić kozy, osiłki, kucyki i króliki.
Na obrzeżach miasta czeka na Was odlotowa atrakcja, i to w sensie
dosłownym. Bo przecież kto z nas w dzieciństwie, a nie rzadko i teraz, nie

marzyłby o lataniu. W tunelu aerodynamicznym FLYSPOT możecie poznać
czym jest swobodne unoszenie się w powietrzu. Niezwykle miła ekipa Flyspot
dba o Wasze bezpieczeństwo i bezstresowe „latanie”. Amatorami tej rozrywki
są nawet 3 letnie dzieci. Niestety nie jest to najtańsza atrakcja, jednak jeśli jest
w Waszym zasięgu – z czystym sumieniem polecamy.
05-850 Mory k. Warszawy, ul. Wspólna Droga 1

Tarasy widokowe Pałacu Kultury i Nauki
To obowiązkowy punkt turystycznej wizyty. We wnętrzach Pałacu znajdziecie
jednak znacznie więcej atrakcji. Wśród nich są np. Muzeum Ewolucji Instytutu
Paleobiologii, gdzie wystawiane są prawdziwe szkielety dinozaurów czy
Muzeum Techniki i Przemysłu NOT prezentujące perełki polskiej

myśli

technicznej: motocykle, radioodbiorniki, mechanizmy grające i wiele innych.

Muzeum Wojska Polskiego od 1920 r. gromadzi sprzęt i eksponaty wojskowe,
których nie znajdziecie w innych muzeach w Polsce. Łącznie to aż 250 tysięcy
eksponatów, jednak tymi najbardziej atrakcyjnymi od lat pozostają śmigłowce,
czołgi, samoloty wojskowe czy wyrzutnie rakiet. To miejsce spodoba się przede
wszystkim chłopcom.

Park Miniatur Województwa Mazowieckiego
znajduje się przy ul. Senatorskiej
38. Odnajdziecie tam ponad
50

pięknie

odtworzonych

budowli w skali 1:25. Na miejscu
jest też kącik zabaw oraz coraz
popularniejsza forma zabawy
czyli escape-room.
Ciekawym miejscem jest również
prywatne Muzeum Domków dla Lalek. To
miejsce,

które pokochają

szczególnie

dziewczynki, nie tylko te najmniejsze.
Znajdziecie tam kolekcję zabytkowych i
wyjątkowo realistycznie odwzorowanych
miniaturowych domków.

Manufaktura Czekolady Chocolate Story w Warszawie, ul. Marszałkowska 9/15
Miejsce to posiada bogatą ofertę warsztatów dla dzieci. Tutaj mogą one
samodzielnie
własną
używając

tabliczkę

przygotować
czekolady,

najwyższej

jakości

składników i swoich ulubionych
dodatków. Przy okazji poznają
cały proces technologiczny od
wyboru ziaren kakaowca aż do
gotowej tabliczki.
Opracowała Ewa Szatanowska

A oto mniej znane legendy warszawskie:

Legenda o kamiennym niedźwiedziu.
Dawno, dawno temu na mazowieckich ziemiach żył pewien książę. Był
człowiekiem bardzo szlachetnym i dobrym. Niestety miał jedną wadę. Był
bardzo wysoki, szeroki w barach, a do tego jego twarz przypominała
niedźwiedzia. I tak też o nim mówiono - Niedźwiedź. Z tego powodu książę nie
miał żony i był bardzo samotny.
Pewnego dnia, w kościele Jezuitów na warszawskim Starym Mieście,
książę ujrzał piękną dziewczynę. Była to młoda mieszczka, ale mężczyzny nie
obchodziło jej pochodzenie. To była miłość od pierwszego wejrzenia i od
tamtej chwili książę myślał tylko o niej. W każdą niedzielę przyjeżdżał do
kościoła Jezuitów, aby w czasie mszy choć spojrzeć na swoją ukochaną. Był
jednak zbyt nieśmiały, by wyznać jej swoje uczucia.
Gdy w kolejną niedzielę książę przybył do kościoła, ujrzał dziewczynę
przekraczającą próg. Miała na sobie białą jak śnieg suknię ślubną, a u jej boku
kroczył dumnie jej wybranek. Serce księcia ścisnęło się z żalu, po jego policzku
potoczyła się łza. Nagle upadł, jego ciało zaczęło się zmieniać. Po chwili stał

się wielkim, kamiennym niedźwiedziem. Smutek, który dosięgnął jego serca
sprawił, że książę zamienił się w twardy głaz, aby już więcej nie cierpieć.
Kamienny Niedźwiedź do dziś czuwa przy kościele na ulicy Świętojańskiej
na Starym Mieście. I czeka na niewiastę, która obdarzy go miłością. Wtedy czar
pryśnie, a książę wróci do swej postaci i wraz ze swą miłością przeżyje długie,
szczęśliwe lata.

Legenda o nadwiślańskiej biedzie.
Żyło sobie w grodzie warszawskim dwóch braci Orzeszków od jednego
ojca urodzonych lecz różne życie wiodących. Bartosz, starszy z braci był
zamożnym rzeźnikiem mieszkającym w willi przy Krzywym Kole, a Walery –
młodszy z braci – wiódł życie ubogiego piaskarza. Mieszkał w małej drewnianej
i rozwalającej się chacie na nadwiślańskich Rybakach.
Bartoszowi z dnia na dzień brzuch i sakiewka w zadziwiającym tempie się
powiększały – ciągłe bowiem zamówienia z kuchni królewskiej dawały duże
dochody. Piasek zaś z dna Wisły wydobywany przez Walerego wielkiej wartości
nie miał, a i towarem drogim nie był. Stąd też życie młodszego Orzeszka było
nawet gorsze od życia myszy kościelnej w klasztorze Dominikanów. Pewnego
dnia, Walery wracając z parodniowej pracy spod samego Kazimierza, wpadł
swą marną łodzią w wir rzeczny i cały swój dorobek w postaci jednego złotego
talara w nurcie stracił.
Na próżno w swej rozpaczy kilka razy nurkował w poszukiwaniu jakże
cennego, bo jedynego, zarobku. Zniknął t alar jak przysłowiowy „kamień

w wodzie”. Siadł więc biedak na brzegu i rzewnie zapłakał. Wtem jakiś głos, nie
wiadomo skąd się wydobywający, zagadnął płaczącego przysłowiem: – Pech
z biedą zawsze w parze chodzą. Dnia następnego z samego rana, żonie swojej
nic nie mówiąc Walery białą koszulę na kark włożył i na gościnę weselną do
swego rodzonego brata bogacza się wybrał. Pomyślał, że przy takiej
uroczystości brat gościny w domu nie odmówi.
A w krok za Walerym wychudła, wręcz przeźroczysta Bieda warszawska
wyruszyła, która to biedaka strasznie jak widać polubiła, bo trzymała się go jak
„rzep psiego ogona”. To dzięki tej Biedzie stracił Walerek ów cenny talar, łódź,
jedyną żywicielkę rodziny – Kozulę, a nawet kury kokosze, które zostały
skradzione. Skryła się Bieda za pazuchą Walerka i na ucztę weselną także
dostać się chciała. Z uczty jednak nic nie wyszło. Bartosz przez posłańca bratu
wielką, gołą kość wołową posłał wraz w wyzwiskami, że darmozjadów
i gołodupców karmić nie będzie. A samą kość dostaje tylko na wzgląd, iż od
jednej matki ponoć pochodzą, kwitując to przysłowiem „kto grosza nie strzeże,
temu diabeł go odbierze”. Cóż miał na to Walerek poradzić. Podzielił się marną
zdobyczą z Biedą, która to na widok kości aż trząść się poczęła. Sam zdrapał
pozostawione resztki na wierzchu kości, a Biedzie pozostawił szpik, równie
smaczny. I kiedy to Bieda zajadała się owym szpikiem we wnętrzu kości,
wpadła do głowy Walerka myśl niezwykła: „a może tak pozbyć się Biedy na
zawsze zamykając ją we wnętrzu kości?”. Jak pomyślał, tak też się i stało. O kże
Bieda prosiła, błagała o wypuszczenie, a ileż bogactw w zamian obiecywała.
Ale Walerek był nieugięty. Gnat z warszawską Biedą do studni na końcu Nowej
Warszawy wrzucił, gdzie nikt nigdy nie zagląda i Biedy nigdy nie znajdzie. Od
kiedy Walerek Biedy się pozbył, wieść mu się poczęło całkiem nieźle. I godziwą
zapłatę za swoją pracę dostawać zaczął i nijakie nieszczęścia go już nie
nawiedzały, a pieniędzy miał tyle, że nawet biedakom i kalekom mógł jakiś
grosz zawsze rzucić. Odmiana losu brata biedaka bardzo zainteresowała brata
bogacza. Poszedł więc z wielką ciekawością w sercu i szynką pod pachą
Bartosz na wypytki do Walerego. A nic tak nie rozwiązuje języków jak dobre
jadło i picie, którym to już mógł Walery uraczyć swego bogatego brata.
Piaskarz nic do ukrycia nie miał, więc całą historię bratu opowiedział. I tu
w głowie rozgoryczonego Bartosza Orzeszka zrodziła się myśl obrzydliwa, aby
Biedę warszawską uwolnić i bratu w bogaceniu się przeszkodzić. Jak się
okazuje, zawiść bywa silniejsza od miłości braterskiej. Tymczasem złośliwy plan
rzeźnika się nie powiódł. Kiedy to otwierając kość tuż pod drzwiami chaty
piaskarza, Bieda wymknęła się małą szparką i radośnie na ramieniu wybawcy
się rozsiadła. Na szczęście Walerka a na nieszczęście Bartosza temu drugiemu

dozgonną miłość i służbę za wybawienie przysięgła. I oczywiście tej przysięgi
dotrzymała. Nie minęło dużo czasu jak Bartosz Orzeszek bogactwo stracił i stał
się jednym z biedaków zasiadających przed Świętojańską Farą. Mogło się tak
również stać, że Bartosz stał się podopiecznym Walerka, który przez na wzgląd
na swoją dawną biedę – biedaków wspierać zaczął. Minęły lata i wieki i powoli
o historii braci Orzeszków zapomniano w Warszawie. Jednak po owych
czasach pozostało kilka przysłów. O kimś, kto nadmiernie narzeka na swój los,
mówi się że „piszczy jak nadwiślańska bieda w gnacie wołowym”. A gdy
przysłowie wyszło poza obręb Warszawy, skrócono je do: „piszczy jak bieda
w gnacie”. Obecnie jednak na stronach ksiąg z przysłowiami na wspomnienie
owej historii, pozostały tylko dwa krótkie: „piszczy jak bieda” oraz „bieda aż
piszczy”. I jeszcze coś zostało! Została sama Bieda.
Opracowała Ewa Szatanowska

„Z biegiem Wisły…”
Gdańsk
Gdańsk to miasto, które urzeka przepiękną,
zachwycającą

architekturą

atmosferą. Słynie z wielu

i niecodzienną
miejsc

wartych

odwiedzenia.

Ulica Długa i Długi Targ
Ulica Długa i Długi Targ tworzące
Trakt

Królewski

należą

do

najpiękniejszych ulic Gdańska. Biegną
prostopadle do Motławy od

Złotej

Bramy do Zielonej Bramy. Długi Targ
w XVI i XVII wieku pełnił rolę giełdy.

Mieszkali tu najzamożniejsi patrycjusze gdańscy, burmistrzowie, bogaci kupcy
i niemal każda kamienica ma swoją własną ciekawą historię. Najstarsze
zachowane domy powstały już w średniowieczu, ale większość zabudowy
pochodzi z czasów nowożytnych. Kamienice przy Długiej są typowymi domami
gdańskimi o wąskich fasadach zwieńczonych szczytami bądź attykami,
bogato zdobionych herbami, figurami alegorycznymi i postaciami antycznych
bohaterów.
Przy Długim Targu wznoszą się najważniejsze świeckie budowle Głównego
Miasta:

Ratusz Głównego Miasta
Najokazalsza

i

najcenniejsza

budowla

świecka

dawnego Gdańska, siedziba władz miasta. Budowany
był od 1379 do 1492 roku. Hełm wieży o wysokości 80 m,
stworzony przez mistrza Dirka Danielsa z Zelandii, wieńczy
metalowy, złocony posąg króla Zygmunta Augusta. Trzy
skrzydła

obecnego

dziedzińca

ukończono

w 1593-96 r. Pod koniec XVI wieku na jednym z
narożników umieszczono zegar słoneczny z łacińską
sentencją

"Cieniem

są

dni

nasze".

Doszczętnie

wypalony

w 1945 r. odbudowywany był do 1970 r.
Jest obecnie siedzibą Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Dwór Artusa
Przez wiele lat był jednym z najwspanialszych tego
typu obiektów w Europie północnej. Dwory Artusa
powstawały licznie w całej Europie a szczególnie
w miastach hanzeatyckich, jako miejsca spotkań
zamożnego patrycjatu, kupców i rzemieślników na
wzór legendarnego Okrągłego Stołu rycerzy króla

Artura. Gdański Dwór Artusa był ważnym ośrodkiem życia towarzyskiego
i handlowego Gdańska i najbardziej demokratycznym miejscem w kraju.
Bywali tam kasztelanowie, wojewodowie, następcy tronu.
Dwór Artusa wchodzi w skład Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Fontanna Neptuna
Stojąca od 1633 r. przed Dworem Artusa
Fontanna Neptuna jest symbolem Gdańska. Według
jednej z gdańskich legend to właśnie Neptun
przyczynił się do powstania słynnej gdańskiej nalewki
Goldwasser. Oburzony, iż do fontanny wrzucane są
monety, uderzył trójzębem w wodę i rozbił złoto
w drobne płatki, które odtąd zdobią swym blaskiem
wspaniały ziołowy likier.

Złota Kamienica
Jest jednym z najpiękniejszych

budynków

gdańskich. Została wzniesiona dla burmistrza Jana
Speymanna,

bogatego

kupca

i

światłego

mecenasa sztuk oraz jego żony Judyty z Bahrów.
Powstała przed 1609 r. Swą sławę kamienica
zawdzięcza bogatej fasadzie. Legenda głosi, że
czasem po korytarzach kamieniczki przechadza się
świetlista postać - duch pięknej Judyty Speymann szepczącej:
"Czyń sprawiedliwie, nikogo się nie lękaj".

Żuraw
To największy dźwig portowy średniowiecznej Europy,
jedna

z

najbardziej

charakterystycznych

budowli

Gdańska. Położony nad Motławą, służył do przeładunku
towarów i stawiania masztów na statkach. Pełnił
zarazem funkcję bramy miejskiej. Obecną formę uzyskał
w latach 1442-1444. W jego wnętrzu znajduje się
zrekonstruowany i czynny mechanizm napędowy ogromne drewniane koło, poruszane ongiś siłą ludzkich
nóg.
Żuraw jest jedną z filii Narodowego Muzeum Morskiego.

Ulica Mariacka
Jest niewątpliwie jedną z najpiękniejszych
ulic

Gdańska. Prowadzi od

kościoła

Mariackiego do Długiego Pobrzeża, a
zamyka
Brama

ją

średniowieczna

Mariacka.

Jest

gotycka

wspaniałym

przykładem dawnej zabudowy gdańskiej
z przedprożami, które zdobią rzygacze,
wąskimi i bogato dekorowanymi fasadami kamienic, należących niegdyś do
zamożnych

kupców

i złotników. Malownicza sceneria ulicy od wieków inspirowała pisarzy i malarzy.
Bywała również historycznym plenerem filmowym m.in. w St awce większej niż
życie. Warto odwiedzić Izbę Mikołaja Kopernika w Kamienicy Gotyk i Muzeum
Archeologiczne w pięknym Domu Przyrodników.

Katedra Oliwska
Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej,
Najświętszej Marii Panny i św. Bernarda został
wzniesiony jako świątynia cysterska w XIII w.
Po wielkim pożarze w 1350 r. odbudowano go
w formach gotyckich i bez większych zmian
przetrwał

do

dziś.

Gotyckie

wyposażenie

kościoła spłonęło w 1577 r. a to, które można podziwiać dziś, powstało
w okresie baroku. Katedra jest trzynawową sklepioną bazyliką, zbudowaną na
rzucie łacińskiego krzyża. Katedra Oliwska mierzy 107 m i jest najdłuższym
kościołem w Polsce. Wspaniałą ozdobę Katedry stanowi rokokowy prospekt
organowy z lat 1763-1788. Organy wykonane zostały przez mistrza Jana Wulfa
i Fryderyka Rudolfa Dalitza, które w chwili powstania uchodziły za największe
w Europie.

Latarnia Morska Gdańsk Nowy Port
Latarnia morska w Nowym Porcie to jedna
z najpiękniejszych latarń Morza Bałtyckiego. Oddana
do użytku w 1894 r., wskazywała statkom wejście do
portu gdańskiego do 1984 r.
W

jej

wnętrzu

podziwiać

można

pięknie

zachowane historyczne urządzenia optyczne oraz
wystawę "Latarnie morskie Gdańska na przestrzeni
wieków". Zachwyca również widok z jej szczytu na Port
Gdański, Westerplatte i całą Zatokę Gdańską aż po Gdynię i Hel.
27 - metrowa latarnia w Nowym Porcie została zbudowana na
wzór słynnej latarni wzniesionej

w 1871 r.

w

Cleveland

(USA). Służyła

potrójnemu celowi: jako latarnia morska, wieża pilotów portowych i baza kuli
czasu usuniętej w 1929 r. Jej podniesienie i spadek w każde południe pozwalał
kapitanom

statków stojących

na

redzie

na

precyzyjne

nastawianie

chronometrów okrętowych, niezbędne dla dokładnej nawigacji. Latarnia
otwarta dla zwiedzających od maja do września.

Galeria Starych Zabawek
Wszystkie

prezentowane

w

galerii eksponaty są produkcji polskiej.
Wiele
z nich to prawdziwe dzieła sztuki,
wykonywane

ręcznie.

Najstarsza

w galerii lalka pochodzi z 1920 roku.
Znajdziemy

tu

też

mnóstwo

blaszanych samochodzików i samolotów, są nawet tramwaje i kombajn.
Niektóre z nich można wprawiać w ruch za pomocą prostego mechanizmu
sprężynowego. Nie mogło też zabraknąć dużej kolekcji wypychanych
trocinami misiów, piesków

i małpek, drewnianych domów

dla lalek

z precyzyjnie wykonanymi mebelkami czy klocków pod różnymi postaciami.
Ciekawostką są niezwykle kiedyś popularne projektory obrazkowe z pokaźną
kolekcją

bajek na kliszach celulozowych, które kiedyś oglądane przy

zgaszonym świetle wprowadzały niemal magiczny nastrój. Maluchy mogą
przekonać się, że kiedy nie było komputerów i konsoli, również ciekawie można
było spędzać czas, grając w przeróżne gry. W galerii zobaczymy planszówki,
gry

edukacyjne,

karciane
dodatkowe

zręcznościowe,

i strategiczne.
atrakcje

Są
–

też

podczas

zwiedzania można zrobić sobie zdjęcie
na tle specjalnie przygotowanej makiety
samochodu,

jak

robiło

się

dawniej

w Polsce.
Opracowała Ewa Szatanowska

A oto mało znane gdańskie legendy:

Legenda o żabim kruku.
Dawno temu w Gdańsku żył ubogi flisak Wojtek Kruk. Zakochał się
w pięknej mieszczce Róży, jednak ojciec dziewczyny nie chciał się zgodzić na
ich ślub. Wojtek długo zbierał fundusze na bogato zdobiony mieszczański strój,
aby poprosić o rękę ukochanej. Gdy przyszedł wystrojony na spotkanie z Różą,
zachwycona dziewczyna zamiast do ojca, zabrała go na bal do Dworu Artusa.
Zatańczyli zaledwie kilka tańców, gdy Różę porwał w objęcia tajemniczy,
przystojny nieznajomy. Towarzystwo było zachwycone i tylko Wojtek patrzył na
mężczyznę podejrzliwie. W chwili, w której zorientował się, że ma przed sobą
diabła, było już za późno. Czart przemienił flisaka w kruka, a sam zniknął,
trzymając Różę w ramionach.
Kruk ruszył w ślad za diabłem, ale nie potrafił za dobrze latać. Spadł do
pobliskiego bajorka, w którym pełno było żab. Widząc rozpacz kruka, żaby
postanowiły mu pomóc. Żabi król dowiedział się, gdzie ukrywa się diabeł. Ale
była też zła wiadomość - Róża tak bardzo płakała, że czart, nie mogąc znieść
jej płaczu, zamienił ją w kwiat .Wojtek podziękował żabom i ruszył na
poszukiwanie pieczary diabła. Jako jedyną broń miał usypiający eliksir, który
na pożegnanie wręczyły mu żaby. Kiedy udało mu się odnaleźć kryjówkę,
diabeł spał. Na wszelki wypadek kruk wlał do diabelskiej paszczy cały eliksir,
a potem skoczył na jego twarz i wyłamał czart owi jeden z zębów. Wtedy czar
prysł, a Wojtek i Róża powrócili do swych ludzkich postaci. Czym prędzej uciekli
z diabelskiej pieczary, zabierając za sobą ząb. Uradowany ojciec dziewczyny
natychmiast zgodził się na ślub, dziękując flisakowi za uratowanie córki. Na
pamiątkę tych wydarzeń jedną z gdańskich ulic nazwano Żabim Krukiem.
A czarcie zębisko wisi po dziś dzień przy wejściu do Dworu Artusa.

Orana i Orunia.
Dawno temu osadę zwaną Dębową Górą zamieszkiwało rodzeństwo.
Pięciu braci opiekowało się młodszą siostrą Oraną. Dziewczyna była tak
piękna, że bracia z całych sił chronili ją przed światem zewnętrznym i izolowali
od wszelkich potencjalnych niebezpieczeństw. Jednak z biegiem lat Oranie
przestał wystarczać rodzinny dom. Zapragnęła zobaczyć świat. Ubłagała więc
braci, aby pozwolili jej pojechać do Gdańska. Po długich godzinach bracia
ulegli ukochanej siostrze i zgodzili się.
Od tamtej pory Orana często odwiedzała Gdańsk, podziwiając
zwłaszcza piękne kościoły i klasztory. W czasie licznych wizyt zaprzyjaźniła się z
młodą mniszką. Te spotkania sprawiły, że dziewczyna coraz śmielej i coraz
częściej rozmawiała z ludźmi. I dowiedziała się, że jej bracia wcale nie byli
cenionymi myśliwymi, jak dotychczas myślała. Okazało się, że napadają na
przejeżdżających przez Dębową Górę kupców i grabią ich wozy. Orana nie
mogła uwierzyć, że jej wspaniali bracia to zwykli bandyci. Gdy wieczorem
mężczyźni znów wyszli z domu, rzekomo udając się na polowanie, dziewczyna
postanowiła ich śledzić. Wkrótce na własne oczy zobaczyła, jak bracia
napadają na kupiecki wóz. Dla młodej i niewinnej Orany to był prawdziwy szok.
Tamtego dnia nie wróciła już do domu. Udała się do klasztoru, by wiodąc
pokutnicze życie błagać Boga o litość dla swych braci. W rodzinne strony
zawitała dopiero po wielu latach, gdy jako przełożona jednego z gdańskich
klasztorów jechała do Starogrodu, wioząc złoty relikwiarz na głowę świętej
Barbary. Kiedy jej powóz zbliżył się do Dębowej Góry, dosięgnął go deszcz
strzał. Jedna z nich przebiła Oranę. Gdy bracia zobaczyli swą najdroższą
siostrę, błagali o przebaczenie. Jednak nawet pokuta jaką sobie wyznaczyli
czyli wniesienie ogromnych głazów na Dębową Górę nie mogło zmyć ich win.
Wycieńczeni pracą zmarli na szczycie, do końca żałując swoich złych
uczynków, przez które zginęła ich siostra.
Od tamtej pory Dębową Górę zaczęto nazywać Oraną. Po latach
nazwę zmieniono na Orunię, która dziś jest dzielnicą Gdańska.

Bawmy się razem w … piekło – niebo
Zabawka znana jako piekło, niebo lub wykorzystywane jako pomoc do
nauki pór roku  wiosna, lato, jesień, zima- wykonana z papieru – kiedyś robiło
się samemu zabawki używając wyobraźni 
Oto instrukcja jej wykonania:

1. Bierzemy czystą kartkę papieru
2. Zaginamy lewy róg kartki do jej dolnej krawędzi lub górnej ( zależy od
ułożenia kartki) tak, by krawędzie się pokrywały
3. Odcinamy część, która tworzy prostokąt lub odrywamy( w zależności od
umiejętności)
4. Pozostaje nam trójkątny kawałek złożonej kartki (kwadrat złożony na pół
po przekątnej)
5. Rozkładamy kartkę i kładziemy ją płasko przed sobą, zaginamy każdy
róg do środka kartki po liniach
6. Tak wygląda po zagięciu wszystkich rogów
7. Odwracamy kartkę na drugą stronę i od nowa zaginamy rogi do środka
kartki
8. Składamy kartkę na pół zaginając jej dolną połowę do góry. Odginamy
4 powstałe kwadraciki i wkładamy w nie palce – najlepiej dwa kciuki
i dwa palce wskazujące (w kieszonki powstałe w wyniku składania).Teraz

pozostaje pokolorowanie środka na kolor czerwony oraz niebieski i już
można grać w piekło –niebo.
Opis zabawy
Zabawa piekło niebo polega na losowym otwieraniu piekła lub nieba
i wykonywaniu zadań ukrytych pod jego wierzchnią częścią lub ustalonych
przed rozpoczęciem zabawy. Umawiam się np., że osoba, która przegra,
musi zaśpiewać piosenkę . Wybieramy także, która z osób ma piekło, a która
niebo. Zaczynamy jakąś wyliczankę i otwieramy na zmianę, raz piekło, raz
niebo poruszając palcami umieszczonymi w kieszonkach zabawki –
wyliczanką może być np. entliczek pętliczek czerwony stoliczek, na kogo
wypadnie na tego bęc- na słowo „bęc” – patrzymy jaki kolor wypadł . Jeśli
czerwony – wygrała osoba, która miała piekło, jeśli niebieski – wygrywa
osoba z niebem. Przegrany wykonuje zadanie np. śpiewa piosenkę lub robi
przysiady – to już zależy od pomysłowości graczy.
Można to samo wykonać dodatkowo ucząc pociechy pór roku :wiosna,
lato, jesień, zima. Malujemy wtedy „kieszonki” naszej zabawki czterema
różnymi kolorami np. wiosna – zielony, lato – żółty, jesień – czerwony, zima –
niebieski. Ustalamy kto chce być jaką porą roku, następnie mówimy
wyliczankę. Osoba, która przegra wykonuje zadanie lub musi wymienić 5
rzeczy, które jej się kojarzą z daną porą roku. Wszystkie zabawy wymyślamy
biorąc pod uwagę wiek graczy.
Życzę miłej zabawy. POWODZENIA !!!!!!!!
Opracowała Malwina Godlewska

