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luty 2013
• Warsztaty z brzuszkiem organizowane

przez Wamusie
• Targi Wiatr i Woda
• Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

i Akademia Młodego Ekonomisty

marzec 2013
• Targi Nowy Dom Nowe Mieszkanie
• Konkurs Literacki Wehikuł Czasu
• Och! Bazar Wiosenny
• Zdrowie na 6!

kwiecień 2013
• Targi Murexpo
• Targi Kidz Biz Fair
• SOHO mówi HAWK
• Targi Agroturystyki
• Warsztaty z brzuszkiem organizowane

przez Wamusie
• Kino Praha 
• Targi Rodzinne
• Spotlight Kids

maj 2013
• Dzień Bajki
• Piknik Literacki dla dzieci w Muzeum

Literatury

• DZIECKO W WARSZAWIE dla mam
• Kosmos Kosmos
• Rodzinna impreza na warszawskim Tyglu
• MaMa w Kinie Praha 
• Tańcograjki w Kinie Praha 
• Poranki Teatralno – Filmowe w Kinie Praha 
• Ekolekcje w Ikea Targówek

czerwiec 2013
• Dzień Dziecka w Kosmos Kosmos, czyli

strzel focha z bachorem
• Dzień Dziecka w Pałacu Prymasowskim
• Casting dla dzieci agencji Andy Max
• VIII Międzynarodowy Dzień Celiakii i targi

żywności bezglutenowej Gluten Free EXPO
2013

• Rodzinne majsterkowanie w Miejskim
Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie

• Koncert Bajkowa Symfonia
• Wyścigi Rowerkowe
• Muchy samochwały robią recyklingowe

bębenki w Kosmos Kosmos
• Płyta Bezpieczne Piosenki
• Magazyn Kakadu
• House for Animals
• Food Fest Festival
• kologiczny Piknik w Warszawskim Zoo

Fundacji pro karton

• Poranki dla najmłodszych w Multikinie
• Graciarnia – wyprzedaż i atrakcje dla dzieci 

lipiec 2013
• Lato w Kinotece
• Lato w Kinie Praha
• Teatr Dramatyczny

sierpień 2013
• Summer Oh! Bazar
• Pszczoła po japońsku w Sen Pszczoły
• Warszawa Ćwiczy – turniej tenisowy dla

dzieci
• Targi Moje Dziecko

wrzesień 2013
• Podróże Myszki Norki Remmic’a i Koziołka

Matołka
• Festiwal Sztuki i Sztuczki 2
•  My, mamy, odpoczywamy
•  Spotkanie Świadoma Mama – Mama

zdrowa i aktywna
•  Pardon TuTu
•  Kino Luna (rok szkolny 2013/14)
•  Kino Wisła (rok szkolny 2013/14)
• Magiczna Kraina Arkadii CH Arkadia (rok

szkolny 2013/14)
• Face to Face w Kosmos Kosmos

• Akcja – DIETA DZIECKA – PROBLEM DUŻEJ
i MAŁEJ WAGI

• Turniej w Klubie Sinus na Wilanowie
• Poranki Teatralne w Mazowieckim Teatrze

Muzycznym im. Jana Kiepury 
• Festiwal Dziecięcych Marzeń

październik 2013
• Warsztaty plastyczne w kawiarni Pardon

ToTu
• Rodzinny poranek muzyczny „W krainie

Disneya”

listopad 2013
• Mały Sputnik
• Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik
• Apteka Sztuki 
• Rozgrywki w klubie tenisowym Sporteum

grudzień 2013
• Impreza Mikołajkowo – Jarmarkowo
• Superkiddo – targi dla dzieci
• Artbem Bemowskie Centrum Kultury
• Fashion In Warsaw święta
• Kid Design
• Wystawa i aukcja ‘ współcześni polscy

ilustratorzy książek dla dzieci”
• Konkurs Caritas dla dzieci

Tu byliśmy ...*

* Jako Patron Medialny lub aktywny uczestnik wydarzenia 

promocJa
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EDUKACJA

Autor: Marcin Kowalski 

KREATYWNIE OD NAJMŁODSZYCH LAT!MARKA LAMBO SCHOOL POWSTAŁA Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH UŻYTKOWNIKACH

MATERIAŁÓW BIUROWYCH ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA PROSTOTĘ ORAZ
BEZPIECZEŃSTWO ICH UŻYTKOWANIA. 
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Ofe ro wa ne w jej ra mach pro duk ty do sko na le na da ją się dla dzie ci,
któ re do pie ro roz po czy na ją swo ją przy go dę w nie zwy kłym świe cie
ko lo rów. Wła śnie dzię ki pro duk tom pla stycz nym spod zna ku owiecz -
ki, po przez za ba wę, wy ko nu jąc nie skom pli ko wa ne oraz pod sta wo -
we czyn no ści jak ry so wa nie czy wy ci na nie na si mi lu siń scy mo gą
roz wi jać swo ją wy obraź nie jak i zdol no ści ma nu al ne. Róż no rod ność
ofer ty Lam bo Scho ol po zwo li każ de mu zna leźć coś cie ka we go, co
za rów no za spo koi cie ka wość dziec ka, a już od naj młod szych lat
uwraż li wi je na pięk no. Spo śród sze ro kiej ga my pro duk tów pre zen -
to wa nych przez Lam bo Scho ol na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją te,
któ re po przez swo ją bu do wę szcze gól nie na da ją się dla naj młod szych
dzie ci, któ rych zdol no ści ma nu al ne są jesz cze du żej mie rze ogra ni -
czo ne. Wy róż nić tu taj na le ży więk szą śred ni cę kre dek wo sko wych
gru bych jak i po nad stan dar do wą śred ni cę pi sa ków gru bych. Każ de
pu deł ko skła da się z 12 sztuk, re pre zen tu ją cych bo ga tą ga mę ko lo -
rów. Po nad to wy so ka ja kość za sto so wa nych barw ni ków po zwo li cie -
szyć się ich ży wy mi bar wa mi znacz nie dłu żej. Ko lej nym pro duk tem
pre zen to wa nym w ofer cie Lam bo Scho ol bę dą cym no wo ścią na ryn -
ku są spe cjal ne wy pro fi lo wa ne no życz ki umoż li wia ją ce bez pro ble -
mo we ko rzy sta nie przez oso by le wo ręcz ne. Po raz pierw szy nie

mu si my zmu szać dzie ci do dzia ła nia prze ciw ko swo jej fi zjo lo gii, umoż -
li wia jąc im roz wi ja nie swo ich na tu ral nych zdol no ści zgod nie ze swo ją
na tu rą. Dzię ki ta kie mu po dej ściu, nie znie chę ci my na szej po cie chy
do dal szej za ba wy przy uży ciu no ży czek. Na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu ją rów nież spe cjal nie za pro jek to wa ne no życz ki szkol ne prze zna -
czo ne dla dzie ci pra wo bądź obu ręcz nych, któ re dzię ki swo jej
ory gi nal nej bu do wie ostrza po zwa la ją cym wy ci nać fan ta stycz ne wo -
ry, z du żym praw do po do bień stwem mo gą stać się ulu bio nym przed -
mio tem pod czas za baw pla stycz nych. No wo cze sne wzor nic two, ja kość wy ko na nia i bez pie czeń stwo użyt -
ko wa nia pro duk tów spod zna ku Lam bo Scho ol, czy ni je atrak cyj ny -
mi i z ca łą pew no ścią zwra ca na sie bie swo ją uwa gę nie po zwa la jąc
o nich za po mnieć. Do dat ko wo za sto so wa nie udo god nień funk cjo -
nal nych spra wia, iż ko rzy stać z nich mo gą dzie ci od naj młod szych lat,
za wsze pod opie ką kre atyw ne go ro dzi ca.Za pew nia my, iż ko rzy sta jąc z pro duk tów Lam bo Scho ol pod czas
wspól ne go two rze nia pierw szych dzieł ar ty stycz nych na dłu gie go -
dzi ny wkro czy my ra zem z na szym dziec kiem do kra iny ko lo rów
i kształ tów. Kra iny od któ rej cięż ko bę dzie się uwol nić!

  
    

EDUKACJA

DZIECI OD NAJMŁODSZYCH LAT DAJĄ WYRAZ SWOIM POTRZEBOM

ARTYSTYCZNYM: RYSUJĄ PO ŚCIANACH, BLATACH STOŁÓW CZY MEBLACH,

UWIELBIAJĄ ŁĄCZYĆ CHRUPKI W CIEKAWE FORMY, OZDABIAJĄ WSZELKIE DOMOWE

POWIERZCHNIE ODCISKAMI SWOICH RĄCZEK. TWÓRCZOŚĆ DZIECI JEST

CZYNNOŚCIĄ ODRUCHOWĄ, INSTYNKTOWNĄ I PODŚWIADOMĄ, WYNIKAJĄCĄ

Z POTRZEB PSYCHICZNYCH.

Opracowały: Anita Kowalik – terapeuta, Ewelina Gomoła – nauczyciel: Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS

PO CO NAM

PLASTYKA?

Wy cho wa nie przed szkol ne re ali zo wa ne jest w pu blicz nych przed szko -

lach sa mo rzą do wych – pro wa dzo nych przez m. st. War sza wę, pu -

blicz nych przed szko lach pro wa dzo nych przez in ne pod mio ty,

nie pu blicz nych przed szko lach, od dzia łach przed szkol nych w pu blicz -

nych sa mo rzą do wych szko łach pod sta wo wych – pro wa dzo nych przez

m. st. War sza wę, od dzia łach przed szkol nych w pu blicz nych szko łach

pod sta wo wych pro wa dzo nych przez in ne pod mio ty, od dzia łach przed -

szkol nych w nie pu blicz nych szko łach pod sta wo wych, in nych for mach

wy cho wa nia przed szkol ne go. Edu ka cją w przed szko lach sa mo rzą do -

wych ob ję te są dzie ci trzy -czte ro -pię cio let nie, a w nie któ rych przed -

szko lach rów nież dzie ci sze ścio let nie. W szko łach pod sta wo wych

or ga ni zu je się od dzia ły przed szkol ne dla dzie ci sze ścio let nich. Je że li wa -

run ki or ga ni za cyj ne szko ły na to po zwa la ją to do szkol nych od dzia łów

przed szkol nych przyj mo wa ne są rów nież dzie ci pię cio let nie. 

Dzie ci sze ścio let nie (uro dzo ne w 2007 ro ku), któ re w ro ku szkol nym

2013/2014 nie roz pocz ną speł nia nia obo wiąz ku szkol ne go, bę dą kon -

ty nu owa ły edu ka cję przed szkol ną w pla ców ce, w któ rej bę dą funk cjo -

no wa ły od dzia ły przed szkol ne dla 6-lat ków.
Dzie ci pię cio let nie (uro dzo ne w 2008 ro ku), obo wią za ne są od być

rocz ne przy go to wa nie przed szkol ne w przed szko lu, od dzia le przed -

szkol nym zor ga ni zo wa nym w szko le pod sta wo wej lub in nej for mie

wy cho wa nia przed szkol ne go. Obo wią zek ten roz po czy na się z po -

cząt kiem ro ku szkol ne go w ro ku ka len da rzo wym, w któ rym dziec ko

koń czy pięć lat. Dla dzie ci pię cio let nich zo sta ły przy go to wa ne miej sca w przed -

szko lach i od dzia łach przed szkol nych w nie któ rych szko łach pod -

sta wo wych w dziel ni cy za miesz ka nia dziec ka. Ro dzi ce

pię cio lat ków mo gą rów nież ubie gać się o przy ję cie dziec ka do

przed szko la lub szko ły po za dziel ni cą za miesz ka nia, jed nak

pierw szeń stwo w przy ję ciu ma ją dzie ci za miesz ka łe w da nej

dziel ni cy.
Re kru ta cja jest pro wa dzo na z wy ko rzy sta niem elek tro nicz ne -

go sys te mu ewi den cji po dań, zwa ne go Sys te mem. Po stę po wa -

nie re kru ta cyj ne wspo ma ga ne Sys te mem jest pro wa dzo ne

zgod nie z usta lo ny mi w m. st. War sza wa za sa da mi i kry te ria mi pro -

wa dze nia re kru ta cji, w ter mi nach okre ślo nych w har mo no gra mie.

Włą cze nie się w po stę po wa nie re kru ta cyj ne mu si na stą pić po mię dzy

da tą roz po czę cia za pi sów, a da tą ich za koń cze nia. DZIE CI SZE ŚCIO LET NIEW po stę po wa niu re kru ta cyj nym do od dzia łów przed szkol nych w szko -

łach pod sta wo wych i klas I (ogól no do stęp nych, spor to wych i in te gra -

EDUKACJA

REKRUTACJA DZIECI 
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Kon cer ty Di sneya to nie zwy kła oka zja dla naj młod szych wi dzów na
pierw szy kon takt z mu zy ką wy ko ny wa ną na ży wo. Wiel ko for ma to -
we wi do wi sko, łą czą ce ob raz i mu zy kę sym fo nicz ną, ad re so wa ne jest
do ro dzin z dzieć mi w wie ku 2-10 lat. Kon cer ty są edu ka cyj ną kam -
pa nią spo łecz ną, za ini cjo wa ną w 2007 ro ku we współ pra cy z wła -
dza mi sa mo rzą do wy mi War sza wy i Am ba sa dą USA. To naj więk sze
i je dy ne te go ro dza ju mu zycz ne wy da rze nie w Pol sce. Co ro ku
w kon cer tach tłum nie uczest ni czą ca łe ro dzi ny – wie lo po ko le nio wą
pu blicz ność przy cią ga wspa nia ła za ba wa, wspól ne oglą da nie fil mów
i kon takt z wiel ką mu zy ką. Po my sło daw cą i or ga ni za to rem kon cer tów jest Gru pa TRI NI TY.
W do tych cza so wych kon cer tach Di sneya wzię ło udział 56.768 wi -
dzów. Wy da rze nia od by ły się w kil ku mia stach Pol ski: War sza wie
(wie lo krot nie), Za brzu, Po zna niu, Gdy ni i Wro cła wiu. W ma ju 2010
ro ku program „Kró le stwo Mu zy ki” zo stał za pre zen to wa ny na Fe sti -
wa lu Mu zy ki Fil mo wej w Kra ko wie – naj więk szym wy da rze niu po -
świę co nym mu zy ce fil mo wej w Pol sce.

Już 15 grud nia w Sa li Kon gre so wej w War sza wie wy stą pią Na ta lia Ku -
kul ska, Ka ro li na Trę bacz, Ku ba Mo lę da i Łu kasz Dzie dzic! Ar ty ści wcie -
lą się w ro le bo ha te rów z naj słyn niej szych fil mów Di sneya. Kon cert
„Kró le stwo Mu zy ki” to po łą cze nie wy ko ny wa nej na ży wo mu zy ki
i naj pięk niej szych fil mów Di sneya. Ze spół 120 ar ty stów wy ko na fil -
mo we me lo die, któ rym to wa rzy szyć bę dzie pro jek cja ani ma cji Wal -
ta Di sneya na ekra nie ki no wym.W pro gra mie kon cer tu znaj dą się mię dzy in ny mi: mu zy ka z fil mu
„Śpią ca Kró lew na” na mo ty wach ba le tu Pio tra Czaj kow skie go, zna ne
pio sen ki z „Ala dy na”, „Her ku le sa”, „Po ca hon tas” oraz aria z mu si ca -
lo wej in sce ni za cji „Pięk nej i Be stii”. Nie za brak nie rów nież utwo rów
z naj now szych fil mów Di sneya.Gwiaz dor ska ob sa da, świą tecz na at mos fe ra i ma gia wspa nia łej mu -
zy ki! Ten nie zwy kły kon cert to praw dzi we świę to dla ma łych i du żych
wiel bi cie li fil mów Di sneya.Gwa ran to wa ne wy śmie ni ta za ba wa i moc wra żeń!Wię cej in for ma cji na: www.MagiczneKoncerty.plDziecko w Warszawie • 2013 • www.dzieckowwarszawie.pl

80

„MAGICZNE KONCERTY” TO PIERWSZY POLSKI KONCERT FILMOWY DLA DZIECI.

ABSOLUTNA NOWOŚĆ NA SKALĘ NASZEGO KRAJU – CZEGOŚ TAKIEGO JESZCZE NIE

BYŁO. TO NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z MUZYKĄ WYKONYWANĄ NA ŻYWO.

KULTURA

ZAPROSZENIEDO KRÓLESTWA MUZYKI

©TRINITY Wizualizacja koncertu „Bajkowej Symfonii”

Schyłek la ta nie mu si ozna czać dla dzie ci po że gna nia z przy go dą. Po

peł nych wra żeń wa ka cjach mi lu siń scy z ra do ścią po wró cą do bo ha te -

rów, któ rych zna li już wcze śniej z du że go ekra nu, i od kry ją świat no -

wych ma gicz nych po sta ci, któ re wy cza ro wa li dla nich sce na rzy ści.

Je sie nią i zi mą fil mo wych atrak cji nie za brak nie, a dys try bu to rzy za dba ją

o cie ka wy re per tu ar, by uroz ma icić od bior com po nu re po ran ki i week -

en do we po po łu dnia. Po ja wią się fil my dla dzie ci, mło dzie ży i ca łej ro -

dzi ny.

SIER PIEŃ -WRZE SIEŃ

W sierp niu (23.08.2013) na ekra ny kin wej dzie film twór cy „Ró żo wej

pan te ry 2”, za ty tu ło wa ny „Da ry Anio ła: Mia sto Ko ści” (dys try bu tor

w Pol sce: Mo no lith Films). W tej pro duk cji ad re so wa nej do mło de go

wi dza zo ba czy my m.in. Li ly Col lins, zna ną z „Kró lew ny Śnież ki”. Zwy -

czaj na na po zór na sto lat ka Cla ry Fray przy pad kiem od kry wa, że na le -

ży do nie zwy kłej ka sty Noc nych Łow ców – pół a nio łów, któ rzy to czą

od wiecz ną wal kę, by ochro nić nasz świat przed ata ka mi de mo nów.

Gdy w ta jem ni czych oko licz no ściach zni ka mat ka Cla ry, dziew czy na

ob da rzo na nie zwy kły mi umie jęt no ścia mi mu si sta nąć do wal ki nie tyl -

ko o ży cie ro dzi ciel ki, ale i o bez pie czeń stwo ca łej ludz kiej ra sy, nie -

świa do mej nad cią ga ją ce go za gro że nia… 

Ani mo wa ną ko me dię „Tur bo” (dys try bu tor w Pol sce: Im pe rial Ci ne -

pix) – nie sa mo wi te przy go dy śli ma ka ogro do we go, któ ry ma rzy, by

zo stać naj szyb szym śli ma kiem na świe cie i dzię ki nie zwy kłe mu przy -

pad ko wi ma szan sę zre ali zo wać to ma rze nie – bę dzie moż na oglą dać

w pol skiej wer sji ję zy ko wej. Film zre ali zo wa no w stu dio Dre am works

Ani ma tion, w któ rym po wsta ły ta kie prze bo je jak „Shrek” i „Ma da ga -

skar”. Pla no wa na da ta pre mie ry – 27 wrze śnia.

LI STO PAD -GRU DZIEŃ

W ślad za we so ły mi śli ma ka mi z „Tur bo” wy ru szą Klop si ki, któ re po -

sta no wi ły za ata ko wać wi dzów już 1 li sto pa da 2013 r. Ani mo wa na pro -

duk cja „Klop si ki kontr ata ku ją”, dys try bu owa na przez UIP&SP, to

kon ty nu acja fil mo we go prze bo ju dla ca łej ro dzi ny. 

Pierw szą część „Hob bi ta” (dys try bu tor w Pol sce: Film Fo rum) obej -

rza ły w Pol sce po nad dwa mi lio ny wi dzów, a w przy pad ku ko lej nej

czę ści fil mo we go hi tu dys try bu to rzy spo dzie wa ją się jesz cze więk szej

fre kwen cji. Pre mie ra fil mu wy re ży se ro wa ne go przez Pe te ra Jack so na

jest pla no wa na na 27 grud nia. Dru ga część ada pta cji książ ki Tol kie na

to opo wieść peł na nie zwy kłych wy da rzeń i ma gicz nych po sta ci, przed -

sta wia ją ca od wiecz ną wal kę do bra ze złem. Film zre ali zo wa no

w trzech czę ściach: „Hob bit: Nie zwy kła po dróż”, „Hob bit: Pust ko wie

Smau ga” oraz „Hob bit: Tam i z po wro tem”. No wa try lo gia Pe te ra Jack -

so na po wsta je w tech ni ce 3D. 

Zmia nę kli ma tu i kon ty nen tów przy nie sie „Sa ving San ta” (dys try bu cja:

Ki no Świat) – świą tecz na ani ma cja dla ca łej ro dzi ny, w któ rej gło sów

uży czy li m.in. Mar tin Fre eman, czy li Bil bo Bag gins z me ga hi tu „Hob -

bit: Nie zwy kła po dróż”, oraz le gen dy ma łe go i du że go ekra nu – nie -

za po mnia na Jo an Col lins i bro da ty Tim Cur ry. W „Sa ving San ta”

nie po kor ny elf Ber nard ujaw ni eks cen trycz ne mu mi liar de ro wi lo ka li -

za cję taj nych la bo ra to riów Świę te go Mi ko ła ja, czym wy wo ła wiel kie

za mie sza nie. Je dy nym wyj ściem z sy tu acji bę dzie… po dróż w cza sie,

któ ra przy nie sie ca łą ma sę nie zwy kłych kom pli ka cji.

„En der’s Ga me” (dys try bu cja: Mo no lith Films) to z ko lei ekra ni za cja

pierw szej czę ści kul to wej se rii ksią żek sci -fi, cie szą cych się ogrom ną

po pu lar no ścią wśród mło dzie ży – rów nież w Pol sce. Ak cja fil mu roz -

gry wa się w ro ku 2070, czy li 40 lat po nie uda nej in wa zji ob cych. Trwa ją

po szu ki wa nia tych, któ rzy w ra zie po wro tu Ro ba li mo gli by po pro wa -

dzić Zie mian do zwy cię stwa. Wła dze w ta jem ni cy or ga ni zu ją ry go ry -

stycz ny na bór dzie ci i wy sy ła ją naj lep sze z nich do or bi tal nej szko ły

bo jo wej. Ma lu chy spę dzą tam ca łe dzie ciń stwo, szko ląc się na przy -

szłą eli tę wo jen w prze strze ni ko smicz nej. Do pro gra mu szko leń zo -

sta je włą czo ny sze ścio la tek An drew Wig gin, któ ry szyb ko zy sku je

przy do mek En der. Chło piec wal czy o swo je czło wie czeń stwo w at -

mos fe rze cią głej ry wa li za cji z in ny mi dzieć mi, pre sji, roz gry wek wśród

do wódz twa i ta jem ni cze go wpły wu ob cych. Re ży se ria: Ga vin Ho od,

w ro lach głów nych: Har ri son Ford i Ben King sley. 

„Ju stin and the Kni ghts of Va lo ur” (Mo no lith Films) to nie zwy kle cie pła

opo wieść o przy jaź ni, ho no rze i od wa dze – wi dzia na ocza mi do ra -

sta ją ce go chłop ca, któ ry wy ru sza na da le ką wy pra wę, by zo stać ry ce -

rzem. Bo ha te rem za baw nej opo wie ści o wdzięcz nym ty tu le „Rib bit”

jest z ko lei po czci wa ża ba… z kry zy sem toż sa mo ści. Po tym ty tu le

moż na się spo dzie wać so lid nej por cji do bre go hu mo ru. A na sam ko -

niec zi mo we go fil mo we go sza leń stwa za pra sza my na „Kni ght Ru sty”
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Autorka: Jolanta Tokarczyk

KULTURA

FILMOWE PLANY

kultura
i rozrywka
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mieJsca
dla
rodziny – Dziec ko od czu wa na tu ral ne pra gnie nie po zna wa nia prze strze ni,

w któ rej ży je – mó wi psy cho log Mał go rza ta Ma koś. – Spa cer jest więc

do sko na łą oka zją do wzbo ga ca nia wie dzy o świe cie. Ma luch ru sza

się, czu je za pa chy, do strze ga in nych lu dzi, bu dyn ki, przy ro dę, a te

wie lo zmy sło we do zna nia po sze rza ją świa do mość sie bie i oto cze nia,

co pro wa dzi do roz wo ju za rów no po znaw cze go, jak i emo cjo -

nal ne go – wy ja śnia Mał go rza ta Ma koś. I do da je: – Ma ma da je

dziec ku pew ność, że gdy by w oto cze niu po ja wi ło się coś no -

we go czy nie bez piecz ne go, obok jest ktoś, kto wy ba wi

z opre sji. Uży wa jąc ję zy ka psy cho lo -

gii roz wo jo wej, moż na po wie dzieć,

że ma ma sta no wi bez piecz ną ba zę,

a to po czu cie bez pie czeń stwa po -

zwa la ca łą uwa gę i ener gię bez resz -

ty po świę cić na eks plo ra cję

śro do wi ska. 

Kie dy roz po cząć przy go dę z od kry -

wa niem ta jem nic sto li cy? Jest to moż -

li we bar dzo wcze śnie, bo na wet

trzy la tek mo że być już chłon nym od -

bior cą, któ ry z każ dym ro kiem bę dzie

od kry wał no we, nie zna ne mu wcze -

śniej ele men ty. 

Z pro po zy cją dla ro dzi ców i dzie ci

w wie ku od 3 do 8 lat wy cho dzi prze wod -

nik Spa ce ruj z Dziec kiem! 30 po my słów na

spa cer w War sza wie wy daw nic twa Sier ra Ma -

dre. 30 pięk nie ilu stro wa nych kart wraz z map ką

oraz opis naj cie kaw szych miejsc przy go to wa no spe cjal nie z my ślą

o naj młod szych tu ry stach, któ rzy jesz cze nie zbyt pew nie orien tu ją się

w epo kach i dy na stiach, za to z cie ka wo ścią obej rzą za mek, w któ -

rym miesz ka ła Zło ta Kacz ka (obec nie mie ści się tam Mu zeum Cho -

pi na). Prze wod nik pre zen tu je tra sy na la to i zi mę, na sło necz ną

i desz czo wą po go dę, łą cząc przy tym od kry wa nie prze strze ni miej -

skiej z od wie dzi na mi mu ze ów, cie ka wych z punk tu

wi dze nia dziec ka. 

Obok wa lo ru edu ka cyj ne go

wspól nych spa ce rów istot ny jest

też wa lor emo cjo nal ny, czy li two -

rze nie re la cji dziec ko – ro dzi ce, np.

pod czas wspól ne go wy bo ru tra sy

spa ce ru czy w trak cie szu ka nia do dat -

ko wych in for ma cji na te mat zwie dza -

nych miejsc. Ro dzic – znaw ca

War sza wy to skarb, ale nie to dla dziec -

ka jest naj waż niej sze. Wspa nia łym prze -

ży ciem mo że być dla ro dzi ców i ich

po cie chy wspól ne czy ta nie le gend czy po -

sze rza nie wie dzy na te mat miejsc obej rza -

nych pod czas spa ce ru. – Nie bez

zna cze nia jest bli ska obec ność ma -

my i ta ty. Czas po świę co ny przez

do ro słe go na wspól ny spa cer ro dzi

w dziec ku po czu cie, że jest waż ne, a to

wiel ka war tość w pro ce sie bu do wa nia

wię zi – za pew nia psy cho log. 
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O ZDROWOTNYCH I REKREACYJNYCH WALORACH SPACERÓW Z DZIECKIEM WIE

KAŻDY RODZIC. CODZIENNA PORCJA ŚWIEŻEGO POWIETRZA I RUCHU DOSTARCZA

HORMONÓW SZCZĘŚCIA ZARÓWNO DZIECKU, JAK I MAMIE ORAZ TACIE. Z CZASEM

JEDNAK SPACER TĄ SAMĄ ALEJKĄ W PARKU LUB ROBIENIE BABEK W DOBRZE ZNANEJ

PIASKOWNICY NA OSIEDLU PRZESTAJĄ WYSTARCZAĆ. DZIECKO CHCE POZNAWAĆ

ŚWIAT, POSZERZAĆ HORYZONTY I ZDOBYWAĆ WIEDZĘ, ZWŁASZCZA W TAK DUŻYM

I – Z RACJI HISTORII – CIEKAWYM MIEŚCIE JAK WARSZAWA. 

Autorka: Lidia Raś

NIE SIEDŹ W DOMU,

ZWIEDZAJ WARSZAWĘ Z DZIECKIEM

CZAS WOLNY
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EKSPERT RADZI

NASZ EKSPERT:BARTEK SŁOWIŃSKI, TRENER – SZEF WYSZKOLENIA

DZIECI MŁODSZYCH KLUBU NARCIARSKIEGO SPORTEUM I SEKCJI

ZAWODNICZEJ SPORTEUM RACING TEAM

JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO SPORTOWEJ

RYWALIZACJI: WYCHOWYWAĆ ZWYCIĘZCĘ CZY UCZYĆ

PRZEGRYWAĆ? 

Rywalizacja i chęć wygrania cechują początkujących zawodników

w każdej dyscyplinie sportu. Niestety, osiąganie najlepszych

wyników we wszystkich zawodach nie zawsze jest możliwe.

Dlatego tak ważne staje się indywidualne podejście w treningu

zawodniczym, z czym wiąże się praca trenera i rodziców. 

Każde dziecko inaczej przeżywa chwile przed startem w zawodach.

I tu należy pomóc. Niektórzy zawodnicy bywają tak bardzo

podenerwowani, że stres uniemożliwia im wykorzystanie

potencjału i umiejętności zdobytych podczas treningów. To bardzo

ważne, by stres przekuć na koncentrację i sukces. Jest też grupa

młodych zawodników, którzy do zawodów podchodzą ze

spokojem, chcą mieć tę chwilę szybko za sobą, i nie zawsze wierzą

w zwycięstwo. Z naszego doświadczenia wynika, że sztuką jest

zrównoważyć te dwa podejścia zawodnicze, połączyć je

z systematycznym udziałem w zawodach i wyciągnąć to, co

najlepsze – czyli pozytywny stres, koncentrację i wykorzystanie

potencjału. Przy tak zrównoważonym podejściu do zawodów

i rywalizacji można oczekiwać sukcesów. 

Przegrywanie jest nieodłącznym elementem rywalizacji. Porażka

zdarza się często, bez względu na poziom zaawansowania – nawet

najlepszym. Trzeba pomóc dziecku uodpornić się na stres

przegranej, wyjaśnić, motywować do dalszej pracy, pomóc

uwierzyć w siebie. Gdy dziecko poczuje własną wartość – bez

względu na porażki – i będzie wytrwale kontynuować treningi,

w pewnym momencie osiągnie swój cel. Jaka w tym wszystkim rola

trenera i rodzica? Wychowywać zawodnika, przygotować do

sukcesów i porażek, nauczyć wyznaczać cele i wykorzystywać

doświadczenia. Ważne, by nie zapomnieć, że szykujemy młodego

człowieka nie tylko do zawodów sportowych, ale przede wszystkim

do życia. Dlatego przekazujemy wartości zdrowej rywalizacji

i zasady fair play.

WYCHOWANIE 
MAŁEGO SPORTOWCA

  
    

EKSPERT RADZIJAK POWINNO PRZEBIEGAĆ WYCHOWANIE MAŁEGO

SPORTOWCA? NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ

UWAGĘ?
Każdy rodzic wie, że sport uczy wytrwałości i ciężkiej pracy, a także

wspaniale wpływa na rozwój intelektualny dziecka. Treningi

i wyjazdy na obozy pozwalają dziecku poznawać nowych ludzi,

zdobywać przyjaciół i rozwijać samodzielność. Sport uczy

właściwego zachowania i pracy w grupie.

Aby jednak to wszystko mogło się udać, ważne jest, aby dziecko nie

było przez rodziców zmuszane do uprawiania sportu. Musimy

mieć świadomość, że nasze niespełnione ambicje lub marzenia nie

mogą być motywem do popychania dziecka w kierunku sportu,

ponieważ nie każde dziecko ma ku temu predyspozycje,

a najlepsze wyniki osiągają tylko wybitne i wytrwałe jednostki.

Jeśli nasze dziecko ma ambicje sportowe i wybrało już dyscyplinę,

ważne jest zapewnienie mu emocjonalnego wsparcia. Należy

czasem pójść z dzieckiem na trening, brać udział w zawodach, znać

zasady dyscypliny uprawianej przez naszą pociechę, interesować się

na bieżąco jej postępami i rozmawiać z nią na ten temat. Rodzic

małego sportowca musi mieć zdrowe i realistyczne oczekiwania.

Powinien też umieć wspierać dziecko, gdy ponosi ono porażki,

i chwalić, gdy odnosi sukcesy. Oprócz sportu młody człowiek ma

też swoje obowiązki i przyjemności. Należy planować aktywności

w mądry sposób i równoważyć dziecku czas potrzebny na treningi,

naukę, kontakty z rówieśnikami i odpoczynek. 

JAKIM POKUSOM ULEGAJĄ MALI SPORTOWCY – I JAK ICH

PRZED NIMI CHRONIĆ?Z naszego doświadczenia wynika, że mamy kilka pokus. Jedną

z nich jest myśl: „Jestem najlepszy”, czyli brak samokrytyki, a co tym

idzie – uprawianie sportu w sposób niekoniecznie zgodny z planem

treningowym i zaleceniami trenera. Często zdarza się to dzieciom

już po pierwszych sukcesach. Dopiero poważna porażka

powoduje reakcję. Dlatego bardzo ważna jest współpraca

trenersko-rodzicielska, pozwalająca rozładować stres dziecka

i ustawić je na odpowiednich torach.
Kolejną pułapką może być przekonanie, że „kolega jest lepszy, bo

ma lepsze buty, cieńsze spodnie, bardziej kolorową koszulkę”. To

do rodziców należy uświadomienie dziecku, że sprzęt nie jest

najważniejszy – sprzęt tylko pomaga osiągnąć wyniki.

Aby te wyniki były satysfakcjonujące, musimy pomóc małym

sportowcom zrozumieć, jak ważna jest odpowiednia dieta –

prawidłowo zbilansowane posiłki dostarczające nie tylko energii, ale

również odpowiedniej ilości witamin i minerałów uzupełniających

braki powysiłkowe.Na szczęście u dzieci rzadko mamy do czynienia z dopingującymi

substancjami chemicznymi – co jednak nie zwalnia nas, rodziców,

z opowiadania naszym pociechom o szkodliwości dopingu.

NASZ EKSPERT: MAGDA DĄBKOWSKA, MAMA MAĆKA, ZAWODNIKA

KLUBU NARCIARSKIEGO SPORTEUM RACING TEAM 

NASZ EKSPERT: EWA STĘPNIAK, PSYCHOLOG, TEAM LIDER KLUBU

NARCIARSKIEGO I SEKCJI ZAWODNICZEJ SPORTEUM RACING TEAM 

JAKIE SĄ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY DOTYCZĄCE

WYCHOWANIA ZAWODOWEGO NARCIARZA

POPEŁNIANE PRZEZ RODZICÓW?
Każdy rodzic pragnie, by jego dziecko osiągnęło sukces,

w czymkolwiek ten sukces miałby się objawić. Jest to jak najbardziej

naturalne i właściwe oczekiwanie czy pragnienie rodzicielskie. Staje

się ono jednak niebezpieczne wtedy, gdy swą postawą rodzice

wymuszają same sukcesy, gdy wywierają zbyt dużą presję, gdy

poprzeczka ustawiona jest zbyt wysoko jak na możliwości dziecka

w danej dyscyplinie. Takie podejście może uśpić zapał, zniechęcić,

odebrać radość z uprawiania danej dyscypliny i współzawodnictwa,

które jest esencją sportu. Doradzamy zatem, by delikatnie wspierać

dziecko w jego ambicjach sportowych i nie wywierać presji. Raczej

towarzyszyć, niż zmuszać czy usilnie zachęcać i namawiać.

Inną niekorzystną postawą rodziców jest nastawienie odwrotne,

czyli obojętność wobec porażek bądź sukcesów dziecka. Myślę tu

o nieokazywaniu wsparcia i braku motywujących zachęt (ale nie

tych zmuszających czy wymuszających). Przemyślany sposób

motywowania (najlepiej opracowany wspólnie z trenerem),

dodawanie otuchy i wspieranie w trudnych chwilach zniechęcenia

lub porażki pełnią bardzo ważną funkcję w wychowaniu zawodnika.

Zachęcamy rodziców zawodników do stosowania pozytywnych

bodźców zamiast negatywnych. Najlepsze wyniki w wychowaniu

i treningach osiągniemy poprzez nagradzanie pozytywnych

zachowań i wspieranie w trudnych momentach, a nie poprzez

karanie negatywnych zachowań lub porażek. 
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Sta raj się po ma gać i stop nio wo zwięk szaj wy ma ga nia. Groź by i oskar -

że nia – w sty lu „Je śli nie za bie rzesz się do gry, po ża łu jesz” – są na gan -

ne. Uni kaj rów nież sfor mu ło wań: „A kto po wie dział, że gra na

in stru men cie jest za baw na?”, „Ćwi cze nie jest nud ne, ale mu sisz nie -

ste ty przez nie prze brnąć”, „I zno wu trze ba ci przy po mi nać o ćwi cze -

niu”, „Za ma ło się sta rasz”. Nie po rów nuj dziec ka z ro dzeń stwem,

ko le żan ka mi ani ko le ga mi, któ rzy od no szą suk ce sy w grze na in stru -

men cie. 
Być mo że nie chęć do ćwi cze nia wy ni ka z trud no ści, a nie z le ni stwa.

Do ćwi cze nia znie chę ca ją rów nież wy gó ro wa ne ocze ki wa nia ro dzi -

ców, prze no sze nie wła snych am bi cji na sy na czy cór kę. Nie mów

dziec ku, że utwór jest ła twy, pod czas gdy ono twier dzi, że jest trud ny.

Le piej wy słu chaj i za chęć do pod ję cia wy sił ku. Je śli ćwi cze nie spra wia

dziec ku trud ność, za py taj na uczy cie la, jak mo żesz po móc. 

W gor szym okre sie od wo łuj się do wcze śniej szych po zy tyw nych do -

świad czeń zwią za nych z grą. Wy raź nie ko mu ni kuj, że wie rzysz w umie -

jęt no ści po cie chy, ale jed no cze śnie uni kaj zbyt czę ste go chwa le nia

i ogól ni ko wych zwro tów ty pu „Ład nie grasz”. Sta raj się za uwa żać szcze -

gó ły. Być mo że do brą mo ty wa cją bę dzie, gdy usią dziesz obok dziec ka

i po pro sisz, by po uczy ło Cię gry na in stru men cie bądź opo wie dzia ło,

co się dzia ło na ostat niej lek cji.

JAK ROZ PO ZNAĆ, ŻE DZIEC KO 
NIE CHCE GRAĆ NA IN STRU MEN CIE 
LUB ŚPIE WAĆ? JAK OD RÓŻ NIĆ 
TO OD LE NI STWA I ZNIE CHĘ CE NIA ĆWI CZE NIA MI?

Na to py ta nie trud no jed no znacz nie od po wie dzieć – za le ży to od wie -

lu czyn ni ków. Trze ba ob ser wo wać dziec ko. Naj le piej po roz ma wiać

z na uczy cie lem i do wie dzieć się, jak ma ły mu zyk za cho wu je się na lek -

cji. Bar dzo czę sto nie chęć do gry na in stru men cie ma głęb szy sens i nie

jest tyl ko zwy kłym znie chę ce niem al bo le ni stwem. 
Po roz ma wiaj rów nież z dziec kiem. Spy taj, czy lu bi swo je go na uczy cie -

la, co mu spra wia naj więk szą trud ność, co mu się nie po do ba w grze

na in stru men cie. Mo ty wuj do gry, ale nie za wszel ką ce nę. Je śli przed

każ dą lek cją dziec ko ro bi wszyst ko, by nie pójść na za ję cia (uda je cho -

ro bę lub spe cjal nie za po mi na nut), to znak, że mu zy ka nie do koń ca

fa scy nu je ma lu cha. Spy taj więc sy na lub cór kę, czym się te raz in te re su -

je – być mo że ma no wą pa sję.Je dy ne, cze go trze ba uni kać, to za mia na lek cji gry na in stru men cie na

nic nie ro bie nie czy oglą da nie te le wi zji. O le ni stwie bę dzie moż na mó -

wić wte dy, gdy dziec ko nie bę dzie chcia ło nic ro bić w za mian.

KULTURA

Wybierz się na południe Polski, do jednego
z najpiękniejszych zakątków, miasteczka u podnóża

Beskidu Małego, z panoramę gór, w pobliżu najczystszej

rzeki Soły- do Wilamowic. We Flamandii wiele atrakcji: tenis, przejażdzi quadamii,

jeepem lub melexem nad rzekę, wycieczki rowerowe

z pociechami zapiętymi w przyczepkach. Plac zabaw ze

zjeżdżalnią, trampolina, piaskownica, kręgle, ogródek

tematyczny, przyjazny kotek i piesek. W odległości ok.

200 m stadnina koni, świeże jajka i miodek, ale i pizzeria. 
Do woli można trenować umiejętności na Korcie

Tenisowym, z nawierzchnią ze sztucznej trawy, ze ścianką

treningową, latem szkólka.. To idealne miejsce dla

amatorów wędkarstwa i spinningu, osób biegających

i uprawiających Nordic walking.Dla młodych mam specjalny program „Wróc do formy”

masaże + ćwiczenia na Power Slim Activ. 

Wilamowice są centralnym miejscem wypadowym do

atrakcyjnych obiektów dla dzieci (+/- 15 km):
• Parku Miniatur w Inwałdzie • Parku Dinozaurów

w Zatorze •Zagroda Żubrów w Pszczynie, • Warownia

Pszczyńskich Rycerzy • Westernowy Park Rozrywki

w Żorach • Bolek i Lolek oraz Reksio w Bielsku-Białej

• Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu • Ogrody

Japońskie w Pisarzowicach • Muzeum Browaru w Żywcu.
W ośrodku Flamandia nuda się nie uda, w pełnym

kwitnącej zieleni otoczeniu pobyt z dziećmi będzie dla

Państwa wspaniałą przygodą i okazją do wypoczynku.Flamandia Ośrodek Agroturystyczny
43-330 Wilamowice ul. Jana III Sobieskiego 100 c

tel. + 48 33 846 36 34, tel. + 48  601 955 820
info@flamandia.pl, www.flamandia.pl

Ośrodek Agroturystyczny

FlamandiaOśrodek Agroturystyczny z kortem tenisowym w cenie pobytu.

O CO PYTAĆ, GDY SZUKAMY KWATERY:

• Czy możemy przyjechać z malutkim dzieckiem? Zwykle nie

stanowi to problemu, warto jednak się upewnić.

• Czy musimy zapłacić za pobyt dziecka? W wielu miejscach dzieci

do 2–4 lat są przyjmowane bezpłatnie.

• Czy dostaniemy łóżeczko dla dziecka i fotelik do jedzenia?

Jeśli zabieramy ze sobą łóżeczko turystyczne, to czy zmieści się

w pokoju?

• Czy pokój znajduje się na parterze? A jeśli na piętrze, to czy

w ośrodku jest zabezpieczenie schodów?

• Czy w domu są zwierzęta? To ważne zwłaszcza wtedy, gdy

maluszek jest uczulony np. na sierść kotów.

• Czy jest dostęp do lodówki i kuchni?

• Czy jest miejsce do palenia ogniska? Kolacja upieczona na ogniu

będzie smakować nawet największym niejadkom.

• Czy plac wokół domu jest przyjazny dzieciom? Jeśli kwatera

znajduje się tuż przy ruchliwej szosie, lepiej poszukać czegoś

w bezpieczniejszym miejscu.

TO MUSISZ SPAKOWAĆ:

• Ukochane zabawki dziecka (oczywiście w granicach rozsądku!).

• Krem z filtrem dla dziecka – także zimą!

• Dla maluszka – sprawdzone pieluchy jednorazowe i słoiczki

z jedzeniem.

• Czapeczkę chroniącą przed słońcem i wiatrem (a najlepiej dwie).

• Ubranka dostosowane do pory roku – trzeba uwzględnić

możliwość załamania pogody.

• Książeczkę zdrowia dziecka, podstawowe leki, plastry.

• Butelkę na wodę i inne napoje, wygodny plecak na spacery.

• Trochę cierpliwości i duuużo dobrego humoru!
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W PODRÓŻY

WAŻNE!

Jeśli planujemy wyjście na masową imprezę (na której będzie kilkaset osób lub nawet kilkutysięczny tłum), warto włożyć dziecku

w kieszonkę karteczkę z numerem telefonu komórkowego do rodziców. Numer do mamy można też dla pewności napisać na ręce

dziecka – i powiedzieć maluchowi, by pokazał go komuś dorosłemu (np. policjantowi, służbom porządkowym), gdy się zgubi.

Żel Arnica firmy Lehning posiada największą ilość

leczniczej arniki w produkcie, na rynku polskim.

Przyspiesza wchłanianie siniaków i zmniejsza obrzęk. Żel

jest produktem dla całej rodziny: bezzapachow,

bezbarwny, bez konserwantów i szybko się wchłania  

Cena ok. 20zł.

PODSTAWOWE RADY 

PRZED WYPADEM W POLSKĘ

WARTO:

• Przeczytać przed wyjazdem poradnik „Podróżuj z dzieckiem”

(A+K Kobus, wyd G+J, 2013)

• Zaopatrzyć się w przewodniki: Kropka pe el (Andrzej

Paulukiewicz, Dwie Siostry 2011) i Polska z dzieckiem.

Rodzinny przewodnik (Bezdroża 2012).

• Odwiedzać punkty informacji turystycznej – często

dysponują lokalnymi przewodnikami i mapami przydatnymi

podczas planowania trasy.

• Od razu założyć, że nie musimy zobaczyć wszystkiego, co

ciekawe w danej okolicy. Zwiedzanie z dziećmi wymaga

elastyczności i, niestety, często także rezygnacji z przyjętego

wcześniej programu.

• Pozwolić dzieciom na uczestnictwo w ustalaniu trasy

wycieczki – i dać im mapę do zaznaczania odwiedzonych

miejsc.

• Przede wszystkim pamiętać, że to nasze WAKACJE i jedyne,

co tak naprawdę musimy, to dobrze się razem bawić!

turystyka

współpraca
wyBierz dział, w którym zaprezentuJesz swoJą ofertę:
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Dziecko w Warszawie • 2013 • www.dzieckowwarszawie.pl

46

DESIGN

8.

7.

4.

1.

9.

Dziecko w Warszawie • 2013 • www.dzieckowwarszawie.pl 47

DESIGN

1. PANI PIESKA

2. ROMA SZOP

3. SKLEP OD RZECZY: HOCKI KLOCKI

4. PROJEKT: BARTOSZ MUCHA, POOR.PL

5. KOLOROWANKI 3D

6. MY DEER

7. SANKOWO

8. USZYTO DLA

9. EMU AUSTRALIA

5.

3.

3.

4.

6.

2.

  
    w dzieckowwarszawie.pl

EKSPERT RADZI

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS ZAKUPÓW,

CZYLI JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ BEZPIECZNY KASK:

• Zewnętrzna warstwa powinna być wykonana z tworzywa

odpornego na uderzenia i na przebicie – tego warunku nie spełniają

tanie, miękkie kaski wykonane tylko ze styropianu.

• Wewnętrzna warstwa musi być przystosowana do absorbowania

siły uderzenia, jej zadaniem jest bowiem przejęcie impaktu

i złagodzenie go, zanim dotrze do główki dziecka.

• Mocowanie kasku musi być mocno przytwierdzone, mieć

regulację naciągu i dobre zapięcie – łatwe w obsłudze i wytrzymałe.

Krótko mówiąc: kask musi w każdych okolicznościach pozostać na

głowie. 

POWINNIŚMY JESZCZE WIEDZIEĆ, JAK DOBRAĆ KASK

DO ROZMIARU GŁOWY NASZEGO DZIECKA:

•  Mierzymy obwód głowy ok. 1 cm powyżej brwi – taśma nie

może być ani zbyt opięta, ani zbyt luźna. Jeżeli maluch się kręci,

pomiar najlepiej wykonać trzykrotnie ☺ i uśrednić wyniki.

• Gdy znamy obwód głowy, można już dobrać kask –

najważniejsze, by nie kupować go „na przyszłość”, bo okaże się za

duży. Bezpiecznie jest od wymierzonego obwodu odjąć 0,5 cm

i wybrać kask, którego minimalny rozmiar będzie zbliżony do

obwodu głowy naszego dziecka.

• Po założeniu kasku należy sprawdzić, jak leży na głowie malucha

– przód powinien się znajdować tuż nad linią brwi. Umieszczony za

nisko, będzie ograniczał widoczność, co może mieć bezpośredni

wpływ na bezpieczeństwo małego rowerzysty. Jeżeli zaś kask

będzie „siedział” za wysoko, nie zabezpieczy głowy dziecka podczas

potencjalnego upadku. Paski powinny być zaciśnięte na tyle mocno,

aby kask się nie ruszał, ale nie powinny przeszkadzać przy

niewielkich ruchach szczęką.

•  Jeżeli robimy zakupy z myślą o maluszku, który swoją przygodę

z rowerem zacznie od jazdy w foteliku, zwróćmy uwagę na

budowę kasku – szczególnie na zaokrąglenie i lekkie wypłaszczenie

tylnej ścianki. Tak zbudowany kask będzie chronić potylicę malucha

i zapewni mu komfort jazdy w foteliku rowerowym. 

BŁĘDY NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE PRZY ZAKUPIE KASKU

DLA DZIECKA:

• Kupowanie kasku na przyszłość – za dużego. 

• Kupowanie kasku pod kolor roweru lub fotelika. 

• Kupowanie taniego, zbyt miękkiego kasku. Jego styropianowe

wnętrze nie przejmuje siły uderzenia.

• Korzystanie z okazji i promocji. Podejmowanie decyzji o zakupie

pod wpływem impulsu – bez uwzględnienia zasad właściwego

doboru kasku.

NASZ EKSPERT: MARZENA DĘBOWSKA-OŁDAK, WWW.BEZPIECZNYURWIS.PL

JAK 
WYBRAĆ 

KASK 
DLA MAŁEGO

ROWERZYSTY?

współpraca
wyBierz dział, w którym zaprezentuJesz swoJą ofertę:
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• Ponad 500 000 zmagazynowanych

jednostek krwi pępowinowej

w publicznych bankach krwi na świecie.

•   Ponad 25 000 wykonanych

przeczepień komórek macierzystych

z krwi pępowinowej na całym świecie. 

•   Ponad 4100 badań klinicznych

prowadzonych na świecie z użyciem

komórek macierzystych.

•   1973 rok – pierwszy na świecie

przeszczep szpiku kostnego od dawcy

niespokrewnionego.

•   1983 rok – pierwszy w Polsce

przeszczep szpiku kostnego w Polsce.

•   1988 rok – pierwsze na świecie

przeszczepienie komórek macierzystych

z krwi pępowinowej w leczeniu chłopca

z niedokrwistością Fanconiego.

•   1994 rok – pierwszy w Polsce

przeszczep komórek macierzystych

z krwi pępowinowej u chłopca z ostrą

białaczką limfoblastyczną.

•   ok. –196°C – temperatura

przechowywania komórek w parach

ciekłego azotu.

KOMÓRKI 

MACIERZYSTE 

W LICZBACH:

CZYM TAK NA PRAW DĘ RÓŻ NIĄ SIĘ OD SIE BIE MLE KA DO -
STĘP NE NA RYN KU? Róż nią się ro dza jem mle ka (kro wie, ko zie, o ob ni żo nej za war to ści lak -

to zy itp.), me to dą utrwa le nia (pa ste ry zo wa ne, mi kro fil tro wa ne, ste ry -
li zo wa ne), ro dza jem i po jem no ścią opa ko wa nia (kar ton, bu tel ka, fo lia,
1 l, 500 ml, 250 ml), za war to ścią tłusz czu (0, 0,5, 1,5, 2, 3,2, 3,5,
3,8%), sma kiem (na tu ral ne i sma ko we, np. cze ko la do we, tru skaw ko -
we, wa ni lio we) i wa run ka mi prze cho wy wa nia (tem pe ra tu ra chłod ni -
cza, tem pe ra tu ra po ko jo wa).

CZYM RÓŻ NI SIĘ MLE KO SPRZE DA WA NE W PLA STI KO WEJ
LUB SZKLA NEJ BU TEL CE OD TE GO W KAR TO NIE?
Ge ne ral nie nie róż ni się ni czym, cho ciaż zwy kle w kar to ny pa ko wa ne
jest mle ko ste ry li zo wa ne sys te mem UHT. Nie ozna cza to jed nak, że
w każ dym kar to nie znaj dzie my mle ko UHT. Rów nież mle ko pa ste ry -
zo wa ne jest roz le wa ne w kar to ni ki. Z ko lei mle ko mi kro fil tro wa ne (cza -
sa mi ozna cza ne ja ko mle ko ESL) roz le wa się ra czej do bu te lek. Waż ne
jest, aby w za leż no ści od ro dza ju mle ka wła ści wie po stę po wać z opa -
ko wa nia mi, to zna czy prze cho wy wać je w od po wied niej tem pe ra tu -
rze. Dla te go na le ży uważ nie czy tać in for ma cje na opa ko wa niach mle ka. 
Mle ko UHT jest mle kiem ste ry li zo wa nym. Dzię ki po stę po wi tech no -
lo gicz ne mu i za awan so wa nym kon struk cjom urzą dzeń do ste ry li za cji

obec nie je ste śmy w sta nie mo men tal nie ogrzać mle ko do tem pe ra tu -
ry z za kre su 135–150°C (w sys te mie UHT mle ko jest ogrze wa ne do
tej tem pe ra tu ry przez 1–2 s) i na stęp nie bły ska wicz nie schło dzić je do
oko ło 20°C. Po ste ry li za cji mle ko jest roz le wa ne w opa ko wa nia (zwy -
kle kar to ni ki wie lo war stwo we) w spo sób unie moż li wia ją cy do sta nie się
do środ ka mi kro or ga ni zmów. Dzię ki te mu mle ko ma dłu gą trwa łość
i moż na je pić od ra zu po otwo rze niu opa ko wa nia. Ta ki pro ces ter -
micz ny po zwa la na cał ko wi te znisz cze nie ży wych ko mó rek drob no -
ustro jów oraz ich form prze trwal nych (tzw. prze trwal ni ków
bak te ryj nych). 
Mle ko pa ste ry zo wa ne jest utrwa la ne w tem pe ra tu rze zwy kle nie prze -
kra cza ją cej 90°C (ogrze wa nie trwa 15–25 s). Po schło dze niu mle ko jest
roz le wa ne w to reb ki, bu tel ki lub kar to ni ki. Pa ste ry za cja po wo du je znisz -
cze nie tyl ko ży wych ko mó rek drob no ustro jów, nie dzia ła na to miast na
prze trwal ni ki bak te ryj ne, dla te go mle ko ta kie mu si być sta le prze cho -
wy wa ne w tem pe ra tu rze chłod ni czej. Ina czej szyb ko się ze psu je. 
Mle ko mi kro fil tro wa ne jest utrwa la ne me to dą kom bi no wa ną. To mle -
ko pa ste ry zo wa ne, ale przed pro ce sem pa ste ry za cji ży we ko mór ki
drob no ustro jów i więk szość prze trwal ni ków bak te ryj nych są usu wa ne
me cha nicz nie me to dą mi kro fil tra cji. Mó wiąc naj pro ściej, mi kro fil tra cja
jest me to dą prze są cza nia mle ka przez bar dzo gę ste mem bra ny, na któ -
rych ko mór ki bak te rii i ich for my prze trwal ne są za trzy my wa ne tak jak

Dziecko w Warszawie • 2013 • www.dzieckowwarszawie.pl

108

ZDROWIE

O MLE KU ZNA NYM I NIE ZNA NYM ORAZ O STE REO TY PACH ZWIĄ ZA NYCH Z BIA ŁYM

PŁY NEM ROZ MA WIA MY Z DR HAB. INŻ. MAŁ GO RZA TĄ ZIAR NO

TA JEM NI CE MLE KAfu sy na sit ku. W mle ku mi kro fil tro wa nym po zo sta je na praw dę nie wiel -

ka licz ba prze trwal ni ków bak te ryj nych, jed nak na ty le istot na, że mle -

ko ta kie mu si być sta le prze cho wy wa ne w wa run kach chłod ni czych,

po dob nie jak mle ko pa ste ry zo wa ne. Tem pe ra tu ra i czas ogrze wa nia wy mie nio nych trzech ro dza jów mle ka

są tak do bra ne, aby w jak naj mniej szym stop niu zmie niać za war tość

skład ni ków od żyw czych. Nie ste ty, ogrze wa nie mle ka (szcze gól nie

w wy so kiej tem pe ra tu rze) i póź niej sze wie lo mie sięcz ne je go prze cho -

wy wa nie po wo du ją zmniej sze nie za war to ści nie któ rych ami no kwa sów

(głów nie cen nej li zy ny), cho ciaż stra ty te nie prze kra cza ją 5%. Pod czas

ogrze wa nia czę ścio we mu znisz cze niu ule ga ją wi ta mi ny wraż li we na

dzia ła nie tem pe ra tu ry (głów nie do ty czy to pew nych ilo ści wi ta min B12,

B1 i kwa su fo lio we go). Stra ty tych wi ta min za le żą od tem pe ra tu ry

ogrze wa nia – w przy pad ku pa ste ry za cji i ste ry li za cji mle ka sys te mem

UHT stra ci my od po wied nio do 10% i 20% za war to ści tych wi ta min

w mle ku su ro wym. Na za war tość nie któ rych wi ta min wpły wa ją tak że

czas prze cho wy wa nia mle ka po ob rób ce ter micz nej (im dłu żej, tym

mniej wi ta min do stęp nych dla ludz kie go or ga ni zmu) i do stęp świa tła

(nie któ re wi ta mi ny z gru py B są wraż li we na świa tło, a więc opa ko wa -

nie nie prze zro czy ste za bez pie cza je przed roz kła dem). Na sku tek

ogrze wa nia mle ka nie wiel ka ilość lak to zy ule ga prze kształ ce niu w lak -

tu lo zę, któ ra jest wę glo wo da nem nie przy swa jal nym przez czło wie ka,

ale wy ka zu ją cym ko rzyst ny wpływ na bak te rie z ro dza jów Bi fi do bac -

te rium i Lac to ba cil lus (z te go wzglę du lak tu lo zę sto su je się ja ko do da -

tek wzbo ga ca ją cy od żyw ki dla nie mow ląt).Pa ra me try ob rób ki mle ka (czy li tem pe ra tu ra i czas je go ogrze wa nia)

wpły wa ją rów nież na ce chy sma ko wo -za pa cho we. Im wyż sza tem pe -

ra tu ra lub dłuż szy czas ogrze wa nia mle ka, tym więk sze zmia ny sma ku,

za pa chu, a na wet bar wy mle ka. W mle ku wy so ko ogrze wa nym po ja -

wia się tzw. po smak go to wa nia – na si la się on w trak cie wie lo mie sięcz -

ne go prze cho wy wa nia pro duk tu. Ta ki po smak moż na wy czuć np.

w mle ku UHT, a nie ma go w mle ku mi kro fil tro wa nym, któ re go ce chy

sma ko wo -za pa cho we są po rów ny wa ne do mle ka su ro we go. Po dob -

nie dzie je się z bar wą mle ka – na sku tek wy so kiej ob rób ki ter micz nej

mle ka lub dłu gie go dzia ła nia tem pe ra tu ry mle ko ule ga lek kie mu zbrą zo -

wie niu (efekt lek kiej kar me li za cji). Ta kie zmia ny bar wy nie są ob ser wo -

wa ne w mle ku pa ste ry zo wa nym ani mi kro fil tro wa nym, a je dy nie

w mle ku UHT, i to pod zwy kle ko niec okre su przy dat no ści do spo ży cia.

Co waż niej sze – nie za leż nie od te go, z ja kim ro dza jem mle ka lub opa -

ko wa nia ma my do czy nie nia – po otwo rze niu opa ko wa nia mle ko na -

le ży prze cho wy wać w wa run kach chłod ni czych mak sy mal nie przez

czas za le ca ny przez pro du cen ta. 
JA KIE IN FOR MA CJE PO WIN NY OBO WIĄZ KO WO ZNA LEŹĆ
SIĘ NA ETY KIE CIE MLE KA? Na opa ko wa niu mle ka obo wiąz ko wo mu szą zna leźć się ta kie in for ma -

cje, jak: na zwa pro duk tu, in for ma cja o skład ni kach wy ko rzy sta nych do

je go wy two rze nia, któ re są obec ne w pro duk cie fi nal nym (np. do dat ki

sma ko we), ter min przy dat no ści do spo ży cia (da ta po win na być po -

prze dzo na okre śle niem „na le ży spo żyć do…” z po da niem dnia, mie -

Wy bie ra nie ak tyw nych form spę dza nia wol ne go cza su w ro dzin nym gro nie

da je dzie ciom nie tyl ko do dat ko wą szan sę na za po zna nie się z kul tu rą fi zycz -

ną czy tu ry sty ką, ale tak że wzór do na śla do wa nia w przy szło ści. Przy kład ro -

dzi ców ak tyw nie spę dza ją cych wol ny czas jest naj lep szym spo so bem

zak ty wi zo wa nia dzie ci.
RE ZUL TA TY RO DZIN NEJ AK TYW NO ŚCI:

• Ro dzi na pod no si spraw ność i wy dol ność fi zycz ną, cze go efek tem dłu go fa -

lo wym jest lep sze zdro wie i wzrost od por no ści na za cho ro wa nia.

• Dzie ci są przy go to wa ne do uczest nic twa w kul tu rze fi zycz nej.

• Wię zi emo cjo nal ne mię dzy po szcze gól ny mi człon ka mi ro dzi ny zo sta ją roz -

bu dzo ne i utrwa lo ne.• Dziec ko wy cho wa ne w ak tyw nej ro dzi nie roz wi ja ta kie umie jęt no ści, jak:

kon se kwen cja w dą że niu do ce lu, umie jęt ność współ pra cy z ludź mi, po sza -

no wa nie god no ści dru giej oso by.PIERW SZE KRO KI DO ZAK TY WI ZO WA NIA RO DZI NY:

1. Ku puj dziec ku za baw ki za chę ca ją ce do ak tyw no ści fi zycz nej, np. ska kan ki,

pił ki, la taw ce, rol ki.2. Za dbaj, aby ro dzi na otrzy ma ła co dzien ną daw kę ru chu, czy li łącz nie po nad

go dzi nę dzien nie. To mi ni mum po trzeb ne do za cho wa nia do brej kon dy cji

i zdro wia.3. Za chę caj i mo ty wuj dzie ci do upra wia nia spor tu.

4. Ogra nicz oglą da nie te le wi zji przez ca łą ro dzi nę i nie ku puj dziec ku te le wi -

zo ra do je go po ko ju.5. Je że li jest to bez piecz ne, po zwól dziec ku do cie rać pie szo do szko ły.

6. Za miast z win dy ko rzy staj cie ze scho dów.

7. Ustal za sa dę, że w cza sie re klam w TV wy ko nu je cie ćwi cze nia.

8. Wy go spo da ruj cie pod czas week en du czas na ro dzin ny spa cer do par ku,

prze jażdż kę na ro we rach, wyj ście na ba sen czy pik nik w le sie.

9. Za pew nij dziec ku wy star cza ją cą dłu gość snu. Dzie ci po ni żej 5. ro ku ży cia

po trze bu ją 11 go dzin snu na do bę, dzie ci do 10. ro ku ży cia – ok. 10 go dzin,

a dzie ci po wy żej 10 lat – ok. 9 go dzin.

Sen i re laks są rów nież bar dzo istot ny mi ele men ta mi zdro we go sty lu ży cia.

Dzie ci, któ re śpią wy star cza ją co du żo, nie są za gro żo ne oty ło ścią.

FOR MY RO DZIN NEJ AK TYW NO ŚCI RU CHO WEJ:

SPA CE RYNaj po pu lar niej szą i naj ła twiej do stęp ną for mą re kre acji ru cho wej są spa ce ry,

któ re wraz z za ba wa mi na świe żym po wie trzu za spo ka ja ją u dzie ci głód ru -

chu, do tle nia ją je i har tu ją. Są tak że wstę pem do re gu lar nej ak tyw no ści ru cho -

wej. W cza sie spa ce ru rów nież ro dzi ce ma ją oka zję do ak tyw no ści fi zycz nej

i za czerp nię cia świe że go po wie trza po ca łym dniu spę dzo nym w biu rze. Więź

stwo rzo na po mię dzy ro dzi ca mi a dziec kiem pod czas ak tyw nie spę dza ne go

wol ne go cza su ma trwa ły cha rak ter, przy czy nia się do in te gra cji, a tak że roz -

wi ja po sta wy po znaw cze i prze ła mu je nu dę. Za ba wa pod czas spa ce ru da je

po czu cie swo bo dy i stwa rza dziec ku moż li wość „wy ży cia się”. Al ter na ty wą dla

tra dy cyj ne go spa ce ru mo że być ro dzin ny wy pad na rol kach do ska te par ku.

Dzię ki nim ma li pa cjen ci w cza sie wol nym od ba dań i za bie gów ma jąoka zję do two rze nia kar tek. Klu czo wym ce lem pro jek tu jest przedewszyst kim zła go dze nie stre su zwią za ne go z ho spi ta li za cją, któ ra –oprócz fi zycz nych trud no ści zwią za nych z cho ro bą i cier pie niem –po wo du je osa mot nie nie i tę sk no tę za naj bliż szy mi człon ka mi ro dzi -ny, ko le ga mi czy na wet ulu bio nym zwie rza kiem…Pro ces two rze nia kar tek po ma ga w pod trzy my wa niu kon tak tu z bli -ski mi, dzie le niu się swo imi oba wa mi i tę sk no tą, a nie jed no krot nie tak -że w wy ra ża niu wła snych uczuć. Warsz ta ty pla stycz ne sta no wią for męte ra pii, dzię ki któ rej naj młod si pa cjen ci mo gą na chwi lę za po mniećo bó lu, a dzie ciń stwo znów jest ko lo ro we i peł ne ra do sne go two -rze nia. W za ję ciach mo gą uczest ni czyć pa cjen ci już od wie ku przed -szkol ne go.
Fun da cja Ro sa za pew nia bar dzo uroz ma ico ne ze sta wy ma te ria łówdo wy ko ny wa nia kar tek. W skład każ de go ze sta wu wcho dzą m.in.ozdob ne zszy wa cze, dziur ka cze, no życz ki, ma te ria ły de ko ra cyj ne(pe reł ki, krysz tał ki, ta siem ki itp.) oraz pi śmien ni cze (ko lo ro wa pa -pe te ria, ozdob ne ko per ty, bro ka to we pi sa ki) i wie le in nych. Ta karoz ma itość ma te ria łów po zwa la two rzyć bar dzo atrak cyj ne i uni -

ka to we kart ki. Pro po no wa ne me to dy card ma kin gu i scrap bo okin -gu – mi mo ob co brzmią cych nazw – są bar dzo pro ste i za ra zembar dzo efek tow ne. Spro wa dza ją się do wy ko rzy sta nia wie lo ścii róż no rod no ści ma te ria łów we wszyst kich kom bi na cjach, co po -bu dza wy obraź nię i da je dzie cię cej fan ta zji po le do po pi su. Le ka -rze zaj mu ją cy się ma ły mi pa cjen ta mi bio rą cy mi udział w za ję ciach„Kart ka ze Szpi ta la” za uwa ża ją, że dzie ci są bar dziej po god ne, chęt -niej współ pra cu ją z per so ne lem i dzię ki te mu szyb ciej wra ca ją dozdro wia.
Do tych czas pro jekt „Kart ki ze Szpi ta la” prze pro wa dzo no w 26 szpi -ta lach na te re nie ca łe go kra ju. Dzie ci ze szpi ta li we Wro cła wiu, Bo le -sław cu, Za brzu, Ka to wi cach, Ja strzę biu Zdro ju, Kiel cach, Ło dzi,War sza wie, Bia łym sto ku, Olsz ty nie, Świe ciu, Szcze ci nie, Dzie ka no -wie Le śnym wy ko na ły po nad 2500 kar tek. Fun da cja Ro sa co ja kiś czasor ga ni zu je kon kur sy, w któ rych na gra dza ne są naj lep sze pra ce – wy -bór za wsze oka zu je się nie zwy kle trud ny, bo każ da z nich jest bar dzooso bi sta i ory gi nal na. Kart ki wy ko na ne przez dzie ci ze szpi ta la to nie -jed no krot nie je dy na oka zja, by wy wo łać uśmiech na twa rzy zmar -twio nej ma my czy ko cha ją ce go dziad ka.
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TO AU TOR SKI PRO JEKT SKIE RO WA NY DO SZPI TA LI PRO WA DZĄ CYCH OD DZIA ŁYDZIE CIĘ CE. PO LE GA ON NA OR GA NI ZO WA NIU ZA JĘĆ PLA STYCZ NYCH. 

ZDROWIE

„KART KA ZE SZPI TA LA” 

Warsztaty Kartki ze szpitala
na oddziale Hematologii

i Onkologii Dziecięcej
Szpitala Klinicznego 

nr 1 w Zabrzu

zdrowie
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dystryBucJa
• Sieci RUCH – dostarcza prasę codziennie do ponad 270 000
punktów sprzedaży detalicznej, w tym m.in. do: kiosków
i salonów prasowych, sklepów osiedlowych, stacji benzynowych
oraz supermarketów na terenie całego kraju
• Sieci HDS – prawie 500 punktów pod markami m.in. Relay,
Inmedio
• Salony EMPIK 
• Sprzedaż on-line – w sklepach internetowych oraz poprzez
kiosk własny www.unit.pl/kiosk 
• Sprzedaż promocyjna na targach i imprezach, które
odwiedzimy
• E-booki *

* w przygotowaniu

cennik reklam

terminarz
Data ukazania się: 20.08.2014
Termin składania zamówień: 31.07.2014
Termin przesyłania materiałów: 08.08.2014

Nakład 35 000

Cena okładkowa 9,90 zł

1/1 170x240 mm 6 900 zł

1/2 170x120 mm 4 000 zł

1/3 170x80 mm 2 500 zł

1/6 80x80 mm 990 zł

Rekomendacje/redakcja 170x120 mm 1 500 zł

Okł. II 170x240 mm 9 900 zł

Okł. III 170x240 mm 8 900 zł

Okł. IV 170x240 mm 12 900 zł

Moduł2 290 zł

Moduł3 190 zł

Moduł4 90 zł

Inserty/wszywki wycena indywidualna 
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promocJa online 24 h
7 dni w tygodniu
Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy także: 
portal www.dzieckowwarszawie.pl  
stronę na Facebooku 

• Mailingi promocyjne do bazy
Rodziców z Warszawy i okolic 
(16 000 rekordów)

• Konkursy
• Akcje niestandardowe 



kontakt:
RedakcJa:
anna wakulak, 
AWAKULAK@UNIT.COM.PL, TEL.: 22  32 01 532

sPRzedaż egzemPlaRzOwa:
małgORzata szczePanek, 
PRENUMERATA@UNIT.COM.PL, TEL.:22 32 01 511

zaufali nam m.in.:
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Reklama:
edyta Ruta, ERUTA@UNIT.COM.PL, TEL.: 22 320 16 05
Ola michnOwska, OMICHNOWSKA@UNIT.COM.PL, TEL.: 22 320 16 09
JOanna PRatzeR, JPRATZER@UNIT.COM.PL ,TEL.: 22 32 01 636
agnieszka FedeROwska, AFEDEROWSKA@UNIT.COM.PL, TEL.: 22 32 01 634
kataRzyna ankikiel, KANKIKIEL@UNIT.COM.PL, TEL.: 22 32 01 612
kaRina Olszówka, KOLSZOWKA@UNIT.COM.PL, TEL.: 22 32 01 501
daRia kOsteRa, DKOSTERA@UNIT.COM.PLL, TEL.: 22 32 01 536


