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Do przedszkoli samorządowych 
w Krakowie nie dostało się w tym 
roku ok. 1500 trzyletnich dzieci. 
Nadal są jednak przedszkola za 

złotówkę, które czekają na maluchy. Mia-
sto zaapelowało właśnie do rodziców, by 
do nich zapisywali swoje pociechy.

Chodzi o przedszkola, które jeszcze 
doniedawna były placówkami prywatny-
mi, ale skuszone wyższą dotacją wypłaca-
ną od stycznia z budżetu miasta zdecydo-
wały się na przekształcenie w placówkę 
publiczną niesamorządową. W zamian za 
dotację wyższą o ponad 100 zł miesięcz-
nie na dziecko, nie pobierają od rodziców 
wysokiego czesnego, a jedynie takie same 
opłaty, jakie mają przedszkola publiczne, 
czyli 1 zł za każdą godzinę pobytu dziec-
ka w placówce ponad 5-godzinne bezpłat-
ne pensum. W całym Krakowie takich 
przedszkoli jest już ponad 40. 

Problem w tym, że rodzice nie zawsze 
wiedzą, że mogą tam zapisać malucha bez 
narażania się na wysokie koszty. Przed-
szkola nadal dysponują więc 250 wolny-
mi miejscami. Mają też możliwość utwo-
rzenia dodatkowych oddziałów (w sumie 
dla nawet 200 dzieci), pod warunkiem, 
że będą mieć pewność znalezienia chęt-
nych. Z analiz urzędników wynika też, że 
jest spora grupa rodziców, którzy zapisali 
dziecko jednocześnie do przedszkola sa-
morządowego i niesamorządowego, a te-
raz czekają na wyniki rekrutacji do tych 
pierwszych blokując miejsce innym dzie-
ciom. Listy przyjętych mają być znane 
dopiero pod koniec kwietnia. Już jednak 
wiadomo, że do wybranych placówek nie 
dostało się ok. 1500 dzieci. To w większo-
ści trzylatki. Wolne miejsca zajęły dzie-
ci 4-6 letnie, które przedszkola musiały 
przyjąć.

Dlatego Katarzyna Król, wiceprezy-
dent miasta ds. edukacji w specjalnym 
liście zaapelowała właśnie do rodziców 
dzieci w wieku przedszkolnym zachęca-
jąc ich, by nie czekając na oficjalne wyni-
ki rekrutacji zapisywali dzieci do publicz-
nych placówek niesamorządowych lub 

wiedząc, że dziecko już się tam dostało 
wycofali podanie z przedszkola samorzą-
dowego. 

Problem byłby mniejszy, gdyby pu-
bliczne przedszkola niesamorządowe pro-
wadziły rekrutację elektroniczną wspólnie 
z przedszkolami samorządowymi. Jednak 
dopisanie się do systemu kosztuje kilkaset 
złotych. – Miasto wykupuje w prywatnej 
firmie dostęp dla wszystkich przedszkoli 
samorządowych, pozostałe muszą płacić 
same, a nie każdy chce ponosić te koszty 
– tłumaczy Dariusz Domajewski, wicedy-
rektor Wydziału Edukacji. 

Właściciele niesamorządowych przed-
szkoli przyznają, że rodzice nie zawsze 
orientują się, że takie placówki działają 
na identycznych zasadach, jak przedszko-

la samorządowe, dlatego wolą zapisywać 
dzieci do tych prowadzonych przez mia-
sto. – Jeden, wspólny system przyjmowa-
nia podań od rodziców na pewno bardzo 
ułatwiłby nam rekrutację – przyznaje Jan 
Zaleśny, dyrektor Publicznego Przedszko-
la Stokrotki nr 1 i nr 2.

Miasto obiecuje, że w przyszłym roku 
wykupi dostęp do systemu elektronicznej 
rekrutacji dla wszystkich przedszkoli pu-
blicznych, które będą chciały uczestniczyć 
w takim naborze. 

Szczegóły dotyczące wolnych miejsc 
w przedszkolach publicznych dostępne są 
na stronach www.portaledukacyjny.kra-
kow.pl; www.krakow.pl oraz naszym por-
talu www.miastopociech.pl. Informacje te 
będą na bieżąco aktualizowane. l

Przedszkola za złotówkę 
czekają na dzieci

W publicznych przedszkolach niesamorządowych czesne jest identyczne, jak 
w przedszkolach prowadzonych przez miasto. Jedyna różnica to stawka za 
żywienie. W przedszkolach samorządowych rodzic płaci zwykle 7 zł za ca-
łodzienne wyżywienie, w tych niesamorządowych posiłki kosztują 11-13 zł 
dziennie.



Językowe, sportowe, taneczne, ar-
tystyczne, teatralne, ekologiczne, 
a nawet... pod gołym niebem. Pry-
watne przedszkola kuszą rodziców 

określonym profilem. Czy to tylko chwyt 
marketingowy? I co na to rodzice? Jakiego 
przedszkola szukają dla swoich pociech, czy 
ważniejszy jest angielski pięć razy w tygo-
dniu, czy może troskliwa i wyrozumiała na-
uczycielka?

W Krakowie działa już niemal 200 przed-
szkoli niepublicznych. Wiele z nich to przed-
szkola profilowane. Najwięcej jest tych, które 
określają się jako „językowe”. 

***
Taki profil ma m.in. Niepubliczne Europej-
skie Przedszkole Językowe „Be Happy” (ul. 
Meiera). Tu codzienne zajęcia z języka an-
gielskiego to norma. Lekcje prowadzi lektor 
ze szkoły językowej, a 4 razy w tygodniu od-
bywają się konwersacje z native speakerem. 
W jednej z grup maluchy porozumiewają się 
wyłącznie po angielsku. Do tego dzieciaki 
dwa razy w tygodniu uczą się francuskiego. 

– W dzisiejszych czasach opanowanie 
jednego języka obcego, to za mało – podkre-
śla dr Joanna Rokita-Jaśkow z Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. – Dlatego im 
wcześniej rozpocznie się taką naukę, tym 
lepiej, bo dziecko ma szansę nauczyć się 
więcej języków w przyszłości. Jeśli chcemy, 
żeby nasze dzieci bez kompleksów funkcjo-
nowały we współczesnym świecie, to warto 

inwestować w naukę języków od najmłod-
szych lat.

– Nie przesadzałabym jednak z bardzo 
wczesnym startem – dodaje dr Joanna Roki-
ta-Jaśkow. – Z moich badań wynika, że dwu-
, trzyletnie dzieci co prawda są w stanie na-
uczyć się pojedynczych słów czy zwrotów, 
ale błędne jest przekonanie, że rozpoczyna-
nie nauki w tak wczesnym wieku pozwoli 
im szybciej opanować język. Dzieci starsze 
uczą się znacznie szybciej od maluchów, 
gdyż mają lepszą pamięć, lepiej rozwinię-
tą zdolność logicznego myślenia i większą 
świadomość językową. Czwarty rok życia, 
to bardzo dobry moment na rozpoczęcie na-
uki, ale absolutnie nie można powiedzieć, że 
jeśli ktoś nie zaczął w tym wieku, to mając 
10 lat nie jest w stanie tego nadrobić.

***
W ostatnich latach wiele nowopowstałych 
przedszkoli to placówki o profilu ekologicz-
nym. Taki jest Ogród Małych Odkrywców, 
niepubliczny punkt przedszkolny mieszczą-
cy się przy ul. Gen. B. Wieniawy-Długo-
szowskiego 22. Jak jednak tłumaczy jego 
właścicielka, nie chodzi o przyciągnięcie 
rodziców modnym hasłem. – Wierzymy, 
że przedszkole to najlepsze miejsce, gdzie 
Mały Człowiek może nauczyć się odpowie-
dzialnych zachowań, i myślenia w szerszej 
perspektywie niż własny nosek – podkreśla 
Agata Kluczewska, założycielka „Małych 
Odkrywców”.

Prosto jest wyuczyć dziecko zachowań, 
które wydają nam się proekologiczne – do-
daje Agata Kluczewska. – Ale to sukces poło-
wiczny, a z pewnej perspektywy – całkowita 
klęska. Często bowiem prowadzi do mylenia 
przyczyny ze skutkiem (segregujemy śmieci, 
bo są kosze do segregacji, a przecież powin-
no być wprost przeciwnie – mamy kosze do 
segregacji, bo segregujemy śmieci). Prawdzi-
wy sukces, to stworzyć warunki, w których 
dziecko zrozumie relację między takimi 
czynnościami, a środowiskiem, w którym 
żyje. Dzięki takiemu zrozumieniu staje się sa-
modzielne w myśleniu i przekształca w spo-
sób odpowiedzialny środowisko wokół.

***
Dziecku o wiele łatwiej jest przyswoić sobie 
te zasady, kiedy spędza czas na świeżym po-
wietrzu w otoczeniu przyrody. Taka jest idea 
leśnego przedszkola, które od września za-
cznie działać w podkrakowskich Konarach. 
Justyna Romaniak, jego założycielka, mama 
trojki dzieci, podkreśla, że jej celem jest dać 
dzieciom to, co kiedyś było normalne. – Ta-
kie przedszkole to z jednej strony rewolucja, 
z drugiej, po prostu powrót do czegoś, co już 
kiedyś było, kiedy dzieci całe dnie spędzały 
na podwórkach – tłumaczy Justyna Roma-
niak.

W jej przedszkolu maluchy przez cały 
dzień będą swobodnie bawić się w otoczeniu 
przyrody, a w razie niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych znajdą schronienie 

Profil przedszkolaka, czyli 
czym nas kuszą przedszkola?
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w glinianym domku. Badania pokazują, że 
maluchy spędzające dużo czasu na świeżym 
powietrzu są nie tylko szczęśliwe i świetnie 
się rozwijają, ale także rzadziej chorują.

***
– W Krakowie jest dużo przedszkoli i każde 
ma swoją filozofię działania. A rodzic zazwy-
czaj chce dla dziecka wybrać to najlepsze. 
Nie orientuje się jednak w nurtach pedago-
gicznych. Jest rozdarty, bo zastanawia się czy 
słuchać podpowiedzi innych, czy też zdać 
się na własne odczucia – mówi Paweł Boro-
dziuk, prowadzący wraz z żoną waldorfskie 
przedszkole „Ziarenko” – Jednak najważniej-
szą sprawą nie jest filozofia przedszkola lecz 
nauczyciel, pod którego skrzydła oddajemy 
nasze dzieci.

Jego zdaniem tym przede wszystkim po-
winni kierować się rodzice wybierając od-
powiednią placówkę. – Wystarczy bowiem 
zadać sobie proste pytania: czy chciałbym, 
by moje dziecko przebywało kilka godzin 
w towarzystwie takiej osoby? Czy jest ona ła-
godna, uśmiechnięta, kompetentna? Dziecko 
będzie przecież naśladować jej zachowanie, 
głos, mimikę, gesty, sposób bycia – zaznacza 
Paweł Borodziuk.

Podobnego zdania jest Magda, mama 
pięcioletniej Klaudii. – To nie zabawki, 
wystrój sal, sprzęty, mnogość zajęć dodat-
kowych są ważne, najważniejsze są nauczy-
cielki w przedszkolu. To one swoim zaan-
gażowaniem i miłością do dzieci dadzą im 
podstawy na przyszłość – podkreśla mama 
Klaudii.

***
Rodzice maluchów zwykle mają spo-

ro oczekiwań w stosunku do przedszkola, 
w którym ich dziecko ma spędzać kilka 
godzin dziennie. Co wydaje im się najistot-
niejsze? – Oczekujemy przede wszystkim 
doskonałego podejścia do dzieci. Bez krzyku, 
stresu, wmuszania jedzenie i przymusowego 
leżakowania. Atmosfera i to czy nauczyciel-
ki rzeczywiście lubią dzieci i swoją pracę 
jest najważniejsze – podkreśla pani Sylwia, 
mama czteroletniego Krzysia.

Angelika, mama Oliwki i Tomka chciała-
by, żeby przedszkole nie było zwykłą prze-
chowalnią dla dzieci. – Szukam placówki, 
która w domowej, rodzinnej atmosferze, po-
może dzieciom w poznawaniu świata, więc 
raczej wybiorę prywatne przedszkole, w któ-
rym grupy są małe – przyznaje mama bliź-
niaków, która decyzje o wyborze przedszkola 

będzie musiała podjąć dopiero w przyszłym 
roku.

– Mam sporo oczekiwań – nie kryje z kolei 
Katarzyna, mama trzyletniej Julki. – Chciała-
bym ciekawych, urozmaiconych zajęć; pano-
wania nad grupą i ogarniania konfliktów gru-
powych; pakietu zajęć dodatkowych, takich 
jak rytmika, gimnastyka, angielski; smaczne-
go jedzenia; zacienionego placu zabaw; logo-
pedy i psychologa na miejscu w przedszkolu

O ciekawych zajęciach w ramach czesne-
go marzy też Justyna, mama czteroletniego 
Filipa. Do tego „jej przedszkole” musi praco-
wać przez cały rok (bez wakacyjnych przerw) 
i być otwarte przynajmniej do godziny 17. – 
Do tego małe grupy, dobre warunki lokalowe, 
duży ogród, smaczne jedzenie przygotowy-
wane na miejscu, dobry kontakt z kadrą i dy-
rekcją oraz zajęcia z logopedą przynajmniej 
raz w tygodniu. Czy takie przedszkole istnie-
je? – śmieje się mama Filipa.

– Kiedy ja szukałam przedszkola dla córki 
liczyły się dla mnie przede wszystkim cieka-
we zajęcia, wyjazdy do teatru i inne akcje. 
Ważne było też to, aby dzieci codziennie były 
na świeżym powietrzu, niezależnie od pogo-
dy – wspomina mama pięcioletniej Domini-
ki. l
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Choć być może trudno w to uwie-
rzyć, w Polsce zaczęły powsta-
wać pierwsze przedszkola, w któ-
rych dzieci zamiast w dusznych, 

ciasnych salach większość czasu spędzają... 
pod gołym niebem. To tzw. leśne przed-
szkola, których idea narodziła się kilkadzie-
siąt lat temu w Skandynawii, a które sporą 
popularnością cieszą się np. w Czechach. 
Na razie w naszym kraju jest ich raptem kil-
ka, a jedno z nich od września zacznie dzia-
łać w podkrakowskich Konarach.

To Dzika Osada. Jej założycielką jest 
Justyna Romaniak, mama trójki dzieci, 
doradca Noszenia Dzieci w Chustach, któ-
ra ukończyła kurs trenerski Treningu Sku-
tecznego Rodzica w Centrum Komunikacji 
Gordona, a obecnie jest słuchaczką Studium 
Pedagogiki Dzikiej Przyrody. 

Dzika Osada powstała z jej pragnienia 
stworzenia dzieciom warunków idealnych 
do zrównoważonego rozwoju: fizyczne-
go, emocjonalnego i duchowego. – Jestem 
głęboko przekonana, że takie warunki 
może zapewnić dorastanie na łonie natury, 
w atmosferze akceptacji, z nastawieniem na 
swobodną zabawę i intuicyjne odkrywanie 
świata – mówi Justyna Romaniak. 

Celem Dzikiej Osady jest dać dzieciom 
to, co kiedyś było normalne. – Takie przed-
szkole to z jednej strony rewolucja, z dru-
giej, po prostu powrót do czegoś, co już kie-
dyś było, kiedy dzieci całe dnie spędzały na 
podwórkach i były szczęśliwe – tłumaczy 
Justyna Romaniak.

Miejsce, w którym powstaje Dzika Osa-
da to 50-arowy teren położony w miejsco-
wości Konary, w gminie Mogilany pod 
Krakowem. Działka jest otwarta na dużą 
nieograniczoną przestrzeń, łąki i lasy, z któ-
rych dzieci mogą korzystać bez ograniczeń.

Zadaniem dorosłego, przebywającego 
z dziećmi w Dzikiej Osadzie jest towarzy-
szenie i podążanie za nimi. Idea jest taka, 
by maluchy jak najwięcej czasu spędzały 
pod gołym niebem, w otoczeniu przyrody. 

W razie niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych znajdą schronienie w... domku 
z gliny. Tam będą mogły też odpocząć po 
posiłkach, które również będą podawane na 
zewnątrz. 

– Cały czas mamy na uwadze norwe-
skie przysłowie, dewizę leśnych przed-
szkoli, że „nie ma złej pogody, jest tylko 
nieodpowiednie ubranie”. Jeśli dziecko ma 
na sobie dobrze dobrany zestaw ubrań, to 
nawet mróz nie jest dla niego problemem. 
Mamy też inne sposoby na utrzymanie cie-
pła w mroźny dzień, takie jak odpowiednia 
dawka ruchu czy ognisko – mówi Justyna 
Romaniak.

„Dzikim Osadnikom” nie straszny jest 
również deszcz. Dzieci go uwielbiają i le-
piej od dorosłych rozumieją, że nie są z cu-
kru. Deszcz wyczarowuje dla nich ukocha-
ne błotko, a błotna zjeżdżalnia to przecież 
prawdziwy raj. – W czasie deszczu jest 
najlepsza zabawa – przekonuje Justyna Ro-
maniak.

Dzięki takiemu podejściu dzieci z le-
śnych przedszkoli są zdrowe jak ryby. Bada-
nia przeprowadzone w tego typu przedszko-
lach za granicą jednoznacznie pokazuję, że 
dzieci spędzające sporo czasu na zewnątrz, 
nawet w trudnych warunkach pogodowych 
są bardziej odporne i chorują mniej niż 
dzieci z tradycyjnych przedszkoli, które 
spędzają większość dnia w zamkniętych 
pomieszczeniach. – Może zdarzyć się, że 

organizm dziecka, które wcześniej spędzało 
mało czasu na świeżym powietrzu, po roz-
poczęciu przygody z leśną edukacją, będzie 
potrzebował nieco czasu, aby zaadaptować 
się do nowych warunków, ale nie jest to re-
gułą – zaznacza Justyna Romaniak i szcze-
rze przyznaje, że jej mali podopieczni nie 
zawsze będą mieli czyste ręce podczas 
spożywania drugiego śniadania w lesie; 
nie będą myli zębów 3 razy dziennie w cią-
gu dnia, a swoje potrzeby będą załatwiać 
w ekologicznej toalecie kompostującej lub 
w ustronnym miejscu w lesie. – Jednak to, 
co możemy zagwarantować, to, że na pew-
no będą szczęśliwi – dodaje założycielka 
Dzikiej Osady.

Dzika Osada może od września przyjąć 
ok. 15 dzieci, w wieku od 3 do 6 lat. Pierwsi 
chętni już są.

– Sama wychowałam się na wsi i pa-
miętam jak wyglądało moje dzieciństwo – 
mówi jedna z mam, która zapisała swoje 
dziecko do leśnego przedszkola w Kona-
rach. – Dzięki Dzikiej Osadzie mam moż-
liwość dać mojemu synkowi okazję do nie-
skrępowanej zabawy w otoczeniu przyrody. 
A to wielka wartość w dzisiejszych czasach, 
kiedy to dzieci są zarzucane aktywnościami, 
których przebieg jest z góry ustalony przez 
dorosłych. A gdzie miejsce na kreatyw-
ność i samodzielne podejmowanie decyzji 
tak niezbędne w dorosłym życiu? Wiem, 
że w Dzikiej Osadzie mojemu dziecku nie 
zabraknie szacunku i przestrzeni na samo-
dzielne odkrywanie świata. Zdecydowałam 
się na to, mimo konieczności codziennych 
dojazdów z centrum Krakowa.

Być może wkrótce do przedszkola 
w Konarach będzie kursował specjalny bu-
sik dowożący dzieci z Krakowa. 

Założycielka Dzikiej Osady już planuje 
utworzenie obok przedszkola leśnej szkoły 
demokratycznej.
Kontakt i zapisy: tel. 695-949-007, 
e-mail: dzikaosada@gmail.com; www.
dzikaosada.pl l

W Konarach powstaje  
Dzika Osada - pierwsze 
przedszkole pod gołym niebem

Leśne Przedszkole w Czechach
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ROK PEŁEN RUCHU  
w Kangurowym Przedszkolu!

W Kangurowym Przedszkolu 
trwa rok pod hasłem „Ciało 
w Ruch”, bo ruch – jak prze-
konują specjaliści – jest dobry 

nie tylko dla zdrowia, ale także ma ogromne 
znaczenie w stymulowaniu myślenia, budo-
waniu więzi i poczucia własnej wartości.

Każdy nowy rok szkolny w Kanguro-
wym Przedszkolu rozpoczyna inny temat. 
– To nasz cel strategiczny, czyli taki obszar, 
na którym szczególnie w danym roku chce-
my się skupić, wokół którego planujemy 
różne aktywności, zarówno w poszczegól-
nych grupach wiekowych, jak i wspólne dla 
całego przedszkola – tłumaczy Magdalena 
Penar, dyrektor Kangurowego Przedszkola 
przy ul. Podgórki Tynieckie.

Aby cel był łatwy do zapamiętania i bliż-
szy dzieciom zawsze towarzyszy mu hasło 
przewodnie np. w ubiegłym roku działa-
nia skupiały się na kształtowaniu poczu-
cia przynależności dzieci do różnych grup 
społecznych – rówieśniczej, przedszkolnej, 
rodziny, a także miasta, regionu i kraju – 
hasło, które temu przyświecało brzmiało: 
„W kręgu tradycji”.

Tym razem nauczyciele postanowili nie-
co rozruszać maluchy. Tegoroczny program 
ma na celu stymulowanie rozwoju motory-
ki małej i dużej dzieci, a jego główne hasło 
to: „Ciało w Ruch”. Skoncentrowanie się 
na tym obszarze we wszystkich grupach 
przedszkolnych pozostaje w ścisłym związ-
ku zarówno z podstawą programową wy-
chowania przedszkolnego, jak i z filozofią 
Kangurowego Przedszkola. 

- Ruch dla dzieci jest czymś naturalnym. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że poru-
szają się zawsze i wszędzie. Bycie w ruchu, 
działanie i aktywność sprawia im ogromną 
przyjemność. W rozwoju dzieci ruch jest 
bardzo ważnym czynnikiem, dzięki niemu 
badają i poznają świat, nawiązują kontak-
ty, doświadczają swojej mocy i poczucia 
sprawstwa („Mogę i potrafię to zrobić!”), 
a co za tym idzie poczucia własnej wartości 
– mówi Magdalena Penar.

Stymulowanie rozwoju motorycznego 
dzieci wiąże się nie tylko z profilaktyką 

zdrowotną, ale pośrednio wpływa na inne 
ważne obszary rozwoju – społeczny, emo-
cjonalny, mowy, samodzielności, gotowo-
ści do nauki czytania i pisania. Co więcej, 
różnorodne aktywności ruchowe, oprócz 
usprawniania motorycznego, umożliwiają 
odnalezienie preferowanej formy wyra-
żania siebie. Bo przecież ruch to nie tylko 
sport, ale i taniec, teatr, gra na instrumen-
tach, wędrówki bliższe i dalsze, wszystko 
to co potrafimy zrobić rękoma – budować, 
majsterkować, malować, lepić, pisać, piec 
ciasto, pielęgnować rośliny w ogrodzie, 
sprzątać, zapinać guziki... - W naszym 
przedszkolu idziemy jeszcze o krok dalej 
i próbujemy twórczo podejść do tematu 
ruchu, traktując go nieco metaforycznie. 
I tak: ruszamy głowami realizując projek-
ty badawcze, poruszamy zmysły wąchając 
i smakując, poruszamy serce włączając się 
w różne akcje pomocowe, wspierając po-
trzebujących – wyjaśnia Magdalena Penar.

Podczas codziennych zajęć przedszko-
laki poznają sporty zimowe czy tańce 
z różnych stron świata; doskonalą kondycję 
i sprawność ruchową poprzez codzienne 
spacery, zabawy w ogrodzie czy zajęcia 
terenowe (np. w uwielbianej przez dzieci 
Leśnej Sali albo w formie gry terenowej). 

Maluchy uczestniczą też w autorskich cy-
klach zajęć podczas tematycznych poran-
ków poświęconych stymulowaniu umie-
jętności z obszaru motoryki dużej i małej 
(np. Szkoła Rysowania, Pląsy z językiem 
angielskim, Poruszanki – poranne zabawy 
ruchowe, Kangurowa Szkoła Umiejętności 
– podczas której najstarsze przedszkolaki 
doskonalą umiejętności istotne z perspek-
tywy gotowości szkolnej). Zajęcia dodatko-
we, w których uczestniczą wszystkie przed-
szkolaki również sprzyjają realizacji celu 
– sport, gimnastyka, taniec, zajęcia teatralne 
i inne. – W ciągu roku planujemy również 
aktywności, w których mogłoby uczestni-
czyć całe przedszkole, co umożliwia pozna-
nie się dzieci, uczy wrażliwości na innych 
i integruje. Miło wspominamy międzygru-
powe spotkania prowadzone Metodą Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherborne, Festi-
wal Tańca, grę terenową z okazji powitania 
jesieni, w której brały udział wszystkie gru-
py, czy wspólny bal karnawałowy, którego 
motywem przewodnim były tańce świata – 
opowiada dyrektor Penar.

W działania często włączani są rodzice, 
którzy biorą udział w warsztatach w ra-
mach Akademii Rodzica czy specjalnych 
cyklach zajęć z dziećmi np. Przytulanki, 
czyli zajęcia prowadzone Metodą Ruchu 
Rozwijającego. - Rodzice są dla nas źró-
dłem inspiracji podczas projektów badaw-
czych, niejednokrotnie występując w roli 
ekspertów. Ważnym wydarzeniem, które 
już wpisało się w tradycję Kangurowych 
Przedszkoli, a w tym roku szczególnie łączy 
się z celem strategicznym, jest Kangurowy 
Triathlon. W majowe, sobotnie przedpołu-
dnie spotykamy się, by wspólnie uczestni-
czyć w zmaganiach biegowych i rowero-
wych, a po południu na basenie. Nie chodzi 
tu o zaciętą rywalizację, najważniejsza jest 
wspólna zabawa i to, by w aktywny sposób 
razem spędzić czas. 

W Krakowie działają trzy Kangurowe 
Przedszkola: ul. Olszańska 15, ul. Hofma-
na 9, ul Podgórki Tynieckie 106. Szczegóły 
dotyczące zapisów na nowy rok szkolny na 
www.kanguroweprzedszkole.edu.pl l

l 7 lwww.miastopociech.pl
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Dziecko jest tu i teraz
Czas to dokładnie to, czego dzieci potrze-
bują najwięcej, i w naturalny sposób mają. 
Czasem jest to czas na leżenie. Czasem na 
eksperymentowanie. Czasem na kłótnie. 
Czasem na zabawę. Czasem na przeży-
wanie własnych trudności. To wszystko 
nauka.

Dzieci z natury rzeczy znajdują się 
w tu i teraz, i dokładnie ten obszar czasu 
i przestrzeni możemy przemierzać wraz 
z nimi. W edukacji przedszkolnej widać to 
najmocniej, bowiem to jest czas zyskiwa-
nia przez dziecko autonomii w najbardziej 
podstawowym zakresie. 

W Ogrodach Odkrywców towarzyszy-
my dzieciom w pełnym przeżywaniu siebie 
w relacji do świata. Obecność dorosłych 
ma charakter wsparcia, czasem delikatne-
go przewodnictwa – jednak opartego jedy-
nie na chęci, nigdy na przymusie. Dorosły, 
mając rozleglejszą wiedzę i doświadcze-
nie, może coś nazwać, może wytłumaczyć 
przyczynę, może też zamodelować sposób 
szukania rozwiązań lub rozwiązywania 
trudnych sytuacji. 

Dziecięca nauka odbywa się przez do-
świadczanie, a doświadczanie to próba za-
stosowania poznanych modeli w praktyce. 
Dlatego nasza praca zakłada, że w przy-
padku bardzo wielu kompetencji dziecko 
w przedszkolu przeżyje o wiele więcej 
porażek niż sukcesów. Niektóre umiejęt-
ności nabędzie szybko, inne nabywać bę-
dzie jeszcze kolejne długie lata szkolne. 
Niektóre przyjdą dopiero w dorosłości. 
W naszym przedszkolu mamy tego świa-
domość i poczucie, że mamy na to czas. To 
poczucie, to coś, co staramy się przekazać 
dzieciom o wiele usilniej niż cokolwiek in-
nego. Żeby nie bały się próbować.

Dziecko jest podmiotem 
swoich działań
Ponieważ towarzyszymy mu tylko przez 
konkretny wycinek czasu, nie możemy 
się skupiać na wyobrażonym modelu 
kompetencji, w które chcielibyśmy wypo-
sażyć nasze dziecko. Aktualnie w tu i te-

raz dziecko jest takie a nie inne, a nasze 
oczekiwania wcale go nie zmienią, a co 
najwyżej zahamują. Dlatego bardzo sta-
ramy się wnosić świadomość, że w pełni 
akceptujemy nasze dziecko ze wszystkim 
co się z nim i w nim dzieje. Z trudnymi 
emocjami, których nie da się usunąć – 
można je tylko stłumić (co skutkuje cho-
robami cywilizacyjnymi) lub nauczyć się 
przeżywać w sposób bezpieczny dla siebie 

i otoczenia. Z pewną wiedzą i świadomo-
ścią. Z pewnymi nawykami. 

Każdego dnia dziecko osiąga pełnię 
swoich możliwości. Każdego dnia jest ona 
inna. Dziecko doświadcza, wnosi świado-
mość w kolejne sytuacje, zaczyna patrzeć 
na nie spoza perspektywy egocentrycznej, 
a czasem znów wpada w stary schemat. 
By mieć pewność, że dziecko czuje się 
akceptowane, i ma szanse uczyć się siebie 
i świata bez lęku o stratę tej akceptacji, 
nie stosujemy kar i nagród zastępując je 
uważną obecnością – tak jak w kontakcie 
z człowiekiem dorosłym. Wnosimy świa-
domość w trudne sytuacje, nazywamy je, 
wyrażamy niezgodę na pewne formy, a ak-
ceptacje dla innych – bo wolność jednego 
człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna 
wolność drugiego. Szanujemy i oczeku-
jemy szacunku, korygujemy zachowania 
(także własne), a nie osoby. 

Co robimy? 
Bawimy się. Chodzimy do lasu. Odpoczy-
wamy w ogrodzie. Robimy eksperymenty 
i okropnie przy tym brudzimy. Złościmy się 
jak trzeba sprzątać. Sprzątamy wywracając 
się ze śmiechu. Kłócimy się. Godzimy się. 
Liczymy złotówki na kulki z kulkomatu, 
i obdarowujemy się nimi. Wspinamy się na 
ściance, a czasem nie, bo dziś nam się nie 
chce. Śmiejemy się dużo i mocno.  Ale też 
płaczemy. Żyjemy po prostu. Razem, w tu 
i teraz. A tak całkiem przy okazji realizu-
jemy podstawę programową wychowania 
przedszkolnego. 

Agata Kluczewska

Ogrody odkrywców 
– przedszkola 
demokratyczne
l przedszkoleodkrywcow.pl
l ogrod-odkrywcow.com
Nasze placówki: 
l  Kraków, Bronowice Małe, ul. Gen. B. 

Wieniawy-Długoszowskiego 22
l  Niepołomice, ul Droga Królewska 

(otwarcie VII 2016)
tel. 507373511 l

Ogrody Odkrywców. 
Szczęśliwe dzieci mają czas



Od stycznia 2017 Publiczne Przedszkole
   (5 godzin bezpłatnie)

 Zapraszamy od 2,5 roku życia.
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To dzięki zabawie, która rodzi się 
myślą w małej główce, bierze 
się z fantazji i obserwacji świata 
– dziecko doskonale się rozwija.  

Ono nie potrzebują wymyślnych zabawek, 
interaktywnych gadżetów, wiecznego or-
ganizowania czasu przez dorosłych. Ono 
potrzebują przestrzeni do zabawy.

– Mam dla ciebie prezent – mówi czte-
roletni Władzio do Darii, swojej nauczy-
cielki w przedszkolu Motylowo. Pani Da-
ria znając dobrze Władzia pyta: – Czy to 
jest lokomotywa?

– Ooo, niee – mówi Władzio z szerokim 
uśmiechem. – Zgaduj dalej. – To może wóz 
strażacki? – nie poddaje się pani Daria.

– Nieee, ale dobrze ci idzie, zgaduj da-
lej.

– Wiem – pani Daria woła olśniona. – 
Holownik!

– Taaak! Zgadłaś, to holownik, będziesz 
mogła nim jeździć!

– Ale Władziu, ja nie potrafię holowni-
kiem, nigdy nie próbowałam.

– Nie martw się, przecież to tylko pre-
zent – uspokaja Władzio.

Nagle zza pleców pani Darii słyszę gło-
sik Natalki:

– Uwaaaga, jedzie świnka Minka po 
ciasto z owocami i wszystkimi warzy-
wami! Rzeczywiście, nadjechała kołyska 
ze świnką w pościeli. Świnka wysiadła 
z pomocą Natalki, a Władzio zaoferował 
pomoc holownika w dostarczeniu ciasta 
z owocami i wszystkimi warzywami. Da-
lej już zajęci byli swą zabawą, a my z pa-
nią Darią przyglądałyśmy się im myśląc 
zapewne o tym samym. Że pięknie jest 
w tym ich świecie uczestniczyć. Że dzięki 
nim mamy możliwość takiego zatrzymania 
w czasie i docenienia wagi chwili, słowa, 
myśli. A przede wszystkim wagi zabawy 
w ich życiu. To dzięki takiej zabawie, która 
rodzi się myślą w małej główce, bierze się 
z fantazji i obserwacji świata, dziecko roz-
wija się. Bo dzieci nie potrzebują wymyśl-
nych zabawek, interaktywnych gadżetów, 
wiecznego organizowania zabawy przez 
dorosłych. One potrzebują przestrzeni do 
zabawy, takiej dosłownej, ale i w postaci 
naszego przyzwolenia. Wtedy rodzą się po-
mysły najlepsze, wtedy Adaś leży na kilku 

złączonych ze sobą krzesełkach przykryty 
kocykiem, a nad nim pochyla się Gucio 
i za pomocą drewnianego klocka bada 
jego „zachorowaną” głowę. Wózeczek dla 
lalek bywa kosiarką a dywan trawnikiem, 
kasztany i muszelki można ugotować na 
pyszny obiad dla misiów, z kilku płache-
tek kolorowych materiałów i paru spinaczy 
można wyczarować domek, z dużych czę-
ści domina Albert zbudował garaż dla aut 
i z dumą wołał „niech pani popatrzy, sam 
zbudowałem!”. Bo pracą dzieci jest zaba-
wa i ona wypełnić ma czas dzieciństwa. 

Joanna Kalus,  
właścicielka przedszkola Motylowo

***
Motylowo jest przedszkolem, w którym 
praca opiera się na indywidualnym prowa-
dzeniu dziecka. Nauka poprzez przykład 
i naśladowanie oraz pielęgnowanie rytmu 
dnia, tygodnia i roku są podstawą pracy 
w przedszkolu. Są dni, w których dzieci 
malują farbami mineralnymi, pieką bu-
łeczki albo lepią różne przedmioty z wo-
sku. W innych mają zajęcia rytmiczno–ru-
chowe, dogoterapię i eurytmię. Co ważne 
– nigdy nie brakuje czasu na swobodną 
zabawę.

Praca nauczycielek służy wzmacnianiu 
w dziecku postawy otwartości na świat. 

Dzięki temu przedszkolaki rozwijają 
w sobie kreatywność, szacunek dla siebie 
i innych, i tolerancję. Stają się wrażliwe, 
odpowiedzialne i samodzielne. W „MO-
TYLOWIE” nie ma grup adekwatnych 
do wieku dzieci. Na takim rozwiązaniu 
korzystają wszyscy. Starsze przedszkolaki 
pomagają młodszym. Zawiązują buty, po-
dają zabawki z wyższych półek, wykonują 
trudniejsze czynności i dzięki temu czują 
się potrzebne. Mają też swoje przywileje. 
Mogą zapalać świecę przed baśnią czy 
rozdawać jedzenie podczas obiadu. Rado-
ści wtedy nie ma końca. Młodsze dzieci 
z kolei są „rozpieszczane”,  traktowane 
ulgowo. To dla nich zarezerwowane są ko-
lana pań nauczycielek. W podobny sposób 
dzieci funkcjonują w rodzinie, gdzie sio-
stry i bracia w różnym wieku wychowuje 
się razem. Młodsze zawsze są zafascyno-
wane starszymi, obserwują je i naśladują. 
Dzięki temu szybciej się uczą. Z kolei star-
sze dzieci zauważają, że potrafią więcej 
i że są otaczane podziwem i uwielbieniem 
maluchów. 

W „MOTYLOWIE” jest własna kuch-
nia ze zdrowym, nieprzetworzonym jedze-
niem, bez konserwantów i barwników. Nie 
bez znaczenia jest też ogród – miejsce na 
zimowe i letnie szaleństwa.  l

l  Przedszkole „Motylowo” ul. Deka-
rzy 17, 30-001 Kraków, 608 512 584

Pracą dzieci jest zabawa
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(Nazwa przedszkola, adres i kontakt, godziny 
otwarcia, opłaty)

Dzielnica I Stare Miasto, 
Dzielnica II Grzegórzki 
l  Prywatne Przedszkole „Mali Przyjaciele”. ul. Micha-

łowskiego 11, tel. 12 352 24 74 7-18, wpisowe 300 

zł, czesne 500-750 zł

l  Prywatne Przedszkole „Kangurowe 
Przedszkole”, ul. Olszańska 15, tel. 
12 411 82 71, 7.30-17.30, czesne 940 zł

l  Społeczne Przedszkole STO „Julek”, ul. Krowoderska 

8, tel. 12 430 01 82, 7.30-16.30, wpisowe brak, czesne 

907 zł

l  Prywatne Przedszkole „Uśmiech”, ul. Wenecja 6, tel. 

12 429 29 79, 7-17 wpisowe 200-500 zł, czesne 

470-720 zł

l  Przedszkole Integracyjne Montessori, ul. Prochowa 12, 

tel. 12 421 50 30, 7-17, wpisowe 640 zł, czesne 450-

640 zł

l  Przedszkole Niepubliczne „Pod Gwiazdkami”, ul. 

Szafera 2, tel. 12 411 34 51, 7-17.15, wpisowe 600 zł, 

czesne 420 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Językowe i Żło-

bek „Fair Play”, ul. Nullo 42, tel. 502-741-993, 7-18, 

wpisowe 500 zł, czesne 625 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Montessori „Muszelka”, ul. 

Dąbska 18n, tel. 606-920-099, 6.30-18, wpisowe 500 

zł, czesne 600 zł

Dzielnica III Prądnik 
Czerwony
l  Prywatne Przedszkole Montessori „Samodzielny Ma-

luch”, ul. Aliny 9, tel. 601-339-717, 7.30-17, wpisowe 

640 zł, czesne 640 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Zia-
renko”,  ul. Dobrego Pasterza 99a, 
603 646 200, 7-17, wpisowe 600 zł, 
czesne 500-600 zł

l  Przedszkole Niepubliczne „Kącik Świata”, ul. Ostatnia 

1D, tel. 12 446 48 00, 6.45-17.45, wpisowe 400 zł, cze-

sne 550 zł 

l  Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Tygryski”, ul. Sło-

neckiego 5, 600 884 838, 7-18.30, wpisowe 450 zł, 

czesne 490 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Pod Magno-

lią”. ul. Wieniawskiego 66/1, tel. 606-112-282, 7-18, 

wpisowe 1000 zł, czesne 1800 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Pod Magnolią”, ul. Czy-

żyńska 21, 12 357 80 38, 7-18, wpisowe 550 zł, czesne 

650 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Pomarańcza”, ul. Ba-

jana 8, 12 417 37 44, 6.30-17.30, czesne 340 zł 

l  Niepubliczne Przedszkole „Kraina Uśmiechu”, ul. Bora 

Komorowskiego 9a, 12 637 27 87, 6-18, wpisowe 400 

zł, czesne 400-460 zł

Dzielnica IV Prądnik Biały
l  Prywatne Przedszkole nr 16 „Do-

mowe Przedszkole”, ul. Pachoń-
skiego 8, 12 415 30 07, 6.30-20, wpi-
sowe 350 zł, 250 zł, 150 zł, czesne 
750 zł, 470 zł, 550 zł

 (Ciąg dalszy na str. 14)

Przedszkola niepubliczne
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BAJKOWO, które w tym 
roku obchodzi dziesiąte 
urodziny zaprasza maluchy 
do przedszkola i żłobka.

Wizytówką Bajkowa od same-
go początku są doskonale 
przygotowani nauczyciele, 
ciekawe zajęcia artystyczne, 

troskliwa opieka i indywidualne podejście 
do każdego dziecka.

– Szczególnie zależy nam na budzeniu 
i rozwijaniu u dzieci zdolności muzycz-
nych, plastycznych i językowych, a także 
innych, indywidualnych uzdolnień i talen-
tów. Pomaga nam w tym szeroki wachlarz 
zajęć dodatkowych i nowoczesne metody 
pracy – zaznacza Katarzyna Kajm, założy-
cielka Bajkowa.

To wszystko znalazło potwierdzenie w 
niedawnej ewaluacji, czyli ocenie pracy 
przedszkola prowadzonej w BAJKOWIE 
przez małopolskie kuratorium oświaty. Wi-
zytatorzy zwrócili uwagę, że „najważniej-
szymi założeniami koncepcji pracy Przed-
szkola jest edukacja artystyczna, nacisk na 
kreatywność dzieci i samodzielne działanie, 
rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz 
przygotowanie do nauki w szkole i kształto-
wanie umiejętności społecznych”.

Dzieci w BAJKOWIE mają zajęcia 
plastyczne z plastyczką; zajęcia z gry na 
pianinie; tańca ludowego i nowoczesnego, 
a także zajęcia gimnastyczne połączone 
z ćwiczeniami korekcyjnymi; są też czę-
stymi gośćmi w krakowskich teatrach, 
muzeach oraz filharmonii. Cztery razy w 
tygodniu uczą się angielskiego, raz w ty-
godniu mają lekcje języka hiszpańskiego, 
a w czasie wolnym od zajęć grają w sza-
chy. Co dwa tygodnie z dziećmi pracuje 
logopeda. Większość zajęć dodatkowych 
prowadzonych jest w ramach czesnego, 
wynoszącego 550 zł miesięcznie, a w gru-
pie „zerowej” 460 zł. 

Maluszki ze żłobka BAJKOWO rów-
nież nie mogą narzekać na nudę. W ciągu 
dnia bawią się w zabawy kołowe, uczą się 
piosenek, tańczą, malują, rysują, lepią, po-
znają pierwsze angielskie słówka, słuchają 
opowieści czytanych przez ciocie, bawią 
się ze sobą i jedzą smaczne posiłki. Cze-
sne w żłobku wynosi 1200 zł miesięcznie 
z czego rodzic płaci jedynie 700 zł. Resztę 
pokrywa dofinansowanie z Gminy Miej-
skiej Kraków. 

Przedszkole i żłobek mają ponad 300 
m2 powierzchni i duży ogród z placem 
zabaw. BAJKOWO korzysta z dwóch róż-
nych cateringów: inne posiłki otrzymują 
dzieci młodsze, a inne te starsze. 

l  Zapisy do BAJKOWA są prowa-
dzone przez cały rok. Szczegóły 
na www.przedszkolebajkowo.pl lub 
pod numerami telefonu 12 658 23 91 
lub 515-285-909.

l  Przedszkole Niepubliczne BAJKO-
WO, ul. Prosta 35 B, czynne jest w 
godzinach od 6.30 do 17.00, a żłobek 
w godzina od 7.00 do 17.00. l

Przedszkole i żłobek 
BAJKOWO rozwija zdolności 
artystyczne
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Kiedy przychodzi 
czas posłania 
malucha do 
przedszkola, 
rodzice stają przed 
trudną decyzją. 

Dawno skończyły się 
czasy, kiedy prak-
tycznie nie mieliśmy 
żadnego wyboru. Te-

raz – zwłaszcza w dużych mia-
stach – oferta jest dość szero-
ka. Czym  jednak się kierować 
przy wyborze przedszkola?

Zazwyczaj rodzice próbu-
ją pogodzić potrzeby dziecka 
z własnymi możliwościami 
finansowymi i odległością 
przedszkola od domu. Nie za-
wsze jednak w pełni zdajemy 
sobie sprawę, czego potrzebuje 
dziecko do zdrowego rozwoju. 
Częściej intuicyjnie czujemy, 
jakie powinno być przedszkole 
dla naszego dziecka, a czego 
byśmy nie chcieli. Łatwo jed-
nak pogubić się w tej różno-
rodności i stracić z oczu, to co 
najważniejsze, czyli potrzeby 
naszego malucha.

Dziecko jest istotą działają-
cą, która w zabawie odkrywa 
świat. Chce eksperymentować, 
budować, skakać, wdrapywać 
się, dotknąć, wąchać... W takim 
poznawaniu świata, o czym 
często zapominamy, niezwykle 
ważny jest harmonijny roz-
wój zmysłów. Przekonują się 
o tym rodzice, którzy ze swo-
imi dziećmi muszą odwiedzać 
gabinety integracji sensorycz-
nej. Odpowiednia ilość cza-
su dana dziecku na naturalną 
zabawę - pełną swobodnego 
ruchu - zwykle wystarcza do 

prawidłowego rozwoju. Rodzi-
ce często zgadzają się z tym, 
że taki naturalny model wy-
chowania jest czymś dobrym 
dla ich dziecka. Jednak mocno 
przebijają się niepokoje zwią-
zane z tym „jak moje dziecko 
sobie poradzi?”, „jeśli będzie 
umiało wcześnie czytać, to bę-
dzie mieć lepszy start” itp. 

Drogie Mamy i Tatusiowie, 
by Wasze dziecko świetnie 
poradziło sobie w życiu, po-
trzebne mu jest opanowanie 
w wieku przedszkolnym umie-
jętności ulokowanych przede 
wszystkim w ciele. Dotyczącą 
one sfery działania i koordyna-
cji. Dzieci to intuicyjnie wie-
dzą i w wolnej chwili bawią 
tym co mają pod ręką, bo tego 
potrzebują do swojego rozwo-
ju. A kiedy dzieci chcą nam się 
pochwalić czymś, co jest dla 
nich ważne, to zwykle bywa to 
coś, co jest związane z opano-
waniem ciała lub koordynacji. 
„Zobacz mamo, jak umiem 
skoczyć z wersalki, jak umiem 
wyjść na drzewo...” Z tego 
względu terapeuci integracji 
sensorycznej często polecają 
przedszkola waldorfskie, po-
nieważ naturalne zabawki, 
które można spotkać w takich 
placówkach najlepiej wspierają 
prawidłowy rozwój zmysłów.

Ale jaki ma to wpływ na 
przyszłość dziecka? W tym 
wieku ważne jest jak najlepsze 
panowanie nad swoim ciałem. 
Chłopcy często rysują samo-
chody, które mają być najszyb-
sze i najmocniejsze. Takim 
samochodem do poruszania 
się przez nasze życie jest nasze 
ciało. Przecież inaczej czujemy 
się, kiedy jedziemy w podróż 
samochodem, który może do-

jedzie, a może nie, a inaczej 
w takim, którego prowadzenie 
daje nam przyjemność i radość 
z samego poruszania się nim 
i pewność, że dotrę bezpiecz-
nie i szybko, tam gdzie chcę. 
Przekłada się to bezpośrednio 
na poczucie pewności siebie, 
radości życia i przekonanie 
o własnej wartości, która wyni-
ka z naszego poczucia spraw-
czości. Innymi słowy dopiero, 
kiedy mocno staniemy na zie-
mi, mamy szansę wybić się 
w stronę nieba.

Dziecko jest istotą naśladu-
jącą. To wiemy wszyscy, ale 
rzadko zdajemy sobie spra-
wę, w jak głębokim stopniu 
jesteśmy naśladowani. Nasze 
gesty, sposób mówienia, na-
stroje i humory, postawa ży-
ciowa, są podpatrywane przez 
nasze dzieci, czy tego chcemy, 
czy nie. Istotne jest, kogo bę-
dzie naśladować moje dziecko 
w przedszkolu, i czy chcę, by 
stawało się takie jak ta oso-
ba. Wychowawca ma wielki 
wpływ na przyszłość tych, któ-
rych mu powierzono. Niestety 
tylko w pedagogice waldor-
fskiej zwraca się uwagę na to 
w procesie kształcenia nauczy-
cieli.

W przedszkolach waldor-
fskich przeznacza się sporo 
czasu na swobodną zabawę. 
To czas, kiedy spośród różnych 
działań, każdy maluch może 
sobie znaleźć coś dla siebie. 
Część dzieci rysuje, wykonu-
je robótki ręczne lub pracuje 
w kąciku stolarskim, ale więk-
szość swobodnie się bawi. Ta 
zabawa ma kolosalny wpływ 
na rozwój społeczny. Akcepta-
cja grupy rówieśniczej od teraz 
będzie miała coraz większe 
znaczenie, a w szkole stanie się 
jednym z głównych czynników 
karmiących poczucie wartości 
dziecka. To podczas swobod-
nej zabawy dzieci uczą się dru-
giego człowieka, konfrontują 
swoje potrzeby z potrzebami 
innych.

Z tym będą miały do czynie-
nia do końca życia i właśnie ten 
wymiar tworzenia relacji z dru-
gą osobą, będzie decydował 
o jakości życia nie tylko jego, 
ale i jego bliskich. l

Paweł Borodziuk

Długoletni wychowawca, za-
łożyciel  Przedszkola Waldor-
fskiego „Ziarenko”, ojciec 
czworga nastolatków.

Czego potrzebuje dziecko  
w wieku przedszkolnym? 
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l  Przedszkole Prywatne „Dorotka”, ul. Kuźnicy Kołłąta-

jowskiej 29 AB, tel. 12 415 44 54, 7-17, wpisowe 300 

zł, czesne 360 i 470 zł

l  Waldorfskie Przedszkole Niepubliczne „Pod Skrzy-

dłami”, ul Batalionu Skała AK 2, tel. 12 633 51 35, 

7.17.45, czesne 330-420 zł 

l  Przedszkole Prywatne nr 1, ul. Felińskiego 22, tel. 794-

286-030  6.30-18, wpisowe 350 zł, czesne od 190 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Motylek”, ul. Białoprąd-

nicka 24, tel. 12 357 12 60, 7-17.30, wpisowe 400 zł, 

czesne 370-460 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Kubuś”, ul. Meiera 20G, 

tel. 510 955 537, 6.30-18, wpisowe 370 zł, czesne 270-

390 zł 

l  Przedszkole Niepubliczne „Kraina Uśmiechu”, ul. Jare-

my 12, tel. 12 6372787, 6-18, czesne 400-460 zł

l  Prywatne Przedszkole Artystyczne, „Bajkowe Króle-

stwo”, ul. Konecznego 2/6u, tel. 12 416 26 67, 7-19, 

wpisowe 500 zł, czesne 510-560 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Marzenie” 

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13D, tel. 604 113 696, 

6-17, wpisowe 350 zł, czesne 350-490 zł

l  Niepubliczne Przedszkole o profilu muzyczno-ar-

tystycznym „Wesoły Zakątek”, ul. Pod Fortem 2, 

518 223 457. 7-18. wpisowe 400 zł, czesne 450-550 zł

l  Niepubliczne Europejskie Przed-
szkole Językowe „Be Happy”. ul. 
Meiera 20b, 503 133 969, 7-18, cze-
sne 400-590 zł

l  Prywatne Przedszkole Językowe „Marchewkowe 

Pole”, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17K, tel. 12 352 22 

72, 7-17, czesne 350-550 zł

l  Prywatne Przedszkole nr 18 „Przedszkole Kolorowe”, 

ul. Rusznikarska 14a, 501 674 181, 6.45-17, czesne 540 

zł 

l  Prywatne Przedszkole „Mały Dworek”, ul. Legnicka 

26, tel. 604 458 367, 7-18, wpisowe 350 zł, czesne 400 

zł

l  „Źródło” Przedszkole Stowarzyszenia Sternik, ul Zyg-

muntowska 12a, tel. 12 265 01 81, 7.30-17, czesne 675 

zł

l  Prywatne Przedszkole „Piotrusia Pana”, ul. Żabiniec 

45, tel. 12 416 37 67, 7-18, wpisowe, 300-500 zł, cze-

sne od 500 zł 

l  Prywatne Przedszkole „Krakowska Bajeczka”, ul. Ra-

dzikowskiego  1, tel. 501 174 339, 7-17.30, wpisowe 

300 zł, czesne 450 zł z wyżywieniem

l  Domowe Przedszkole Gadus, ul. Chełmońskiego 10 2b, 

tel. 508-597-632, 6.30-17.30, czesne 600 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Loko-
motywa” nr 1, ul. Radzikowskiego 
47c, tel. 516-109-937, 6.30-17.30, 
wpisowe 250 zł, czesne 450 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Loko-
motywa” nr 2, ul. Glogera 5, tel. 
514-864-344, 6.30-17.30, wpisowe 
250 zł, czesne 450 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Misiowe Przedszkole”, ul. 

Łokietka 135, tel. 510-977-731, 7-18, wpisowe 600 zł, 

czesne 550 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Domek”, ul. 

Legnicka 18, tel. 519-100-660, 6.30-18, czesne 380 zł

l  Niepubliczne Przedszkole im. Pluszowego Misia, ul. 

Frycza Modrzewskiego 3/88, tel. 505-608-349, 7-18, 

wpisowe 350 zł, czesne 450-550 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Montessori „Arka Noego”, 

ul. Krowoderskich Zuchów 16 lu.10, tel. 530-660-339, 

7-17.30, wpisowe 150-290 zł, czesne 400-550 zł

l  Niepubliczny Punkt Przedszkolny nr 1 „Pozytywka”, 

ul. Pełczyńskiego 23, tel. 516-030-103, 7-18, wpisowe 

490 zł, czesne 649 zł

l  Prywatne Przedszkole sw. Franciszka, ul. Sosnowiecka 

12, tel. 12 637 84 35, 7.30-17, wpisowe 200 zł, czesne 

550 zł

l  Przedszkole Sióstr Duszy Chrystusowej, ul. Piaszczy-

sta 8, tel. 781-859-934, 7-17, wpisowe 400 zł, czesne 

250 zł

Dzielnica V Krowodrza
l  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Ptasie Radio”, 

ul. Fiszera 32, tel. 784 011 167, 7-18, wpisowe 400 zł, 

czesne 200- 500 zł 

l  Prywatne Przedszkole „Podwawelskie Smyki”, ul. Ra-

cławicka 20, 12 636 68 89, 7-17.30, wpisowe 350 zł, 

czesne 620 zł

l  Przedszkole Niepubliczne „Lalkowo”, ul. Urzędnicza 

38, tel. 12 633 00 59, 7.30-17.30, wpisowe 450 zł, cze-

sne 490 zł

l  Prywatny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzenia-

mi ze Spektrum Autyzmu „Przystanek Przedszkolak”, 

ul. Prądnicka 10, tel. 12 633 60 00, 7-17, wpisowe 500 

zł, czesne od 400 zł

l  Punkt Przedszkolny „Mali Od-
krywcy”, ul. Gen. B. Wieniawy-
Długoszowskiego 22, tel. 507 373 
511, 7-17, wpisowe 300 zł, czesne 
450-600 zł

l  Przedszkole Niepubliczne „Iskierka”, ul. Staffa 6, tel. 

12 637 33 46, 6.30-18, wpisowe 450 zł, czesne 400 zł

l  Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia El-

fów”, ul. Kazimierza Wielkiego 71, tel. 698-533-322, 

7-17.30, czesne 450 zł

l  Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Impresje”, ul. 

Wrocławska 55, tel. 600-748-394, 7.15-17.30, wpisowe 

350 zł, czesne 560 zł

l  Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe Smoki”, ul. 

Wrocławska 8/1, tel. 606-649-040, 7.15-17, wpisowe 

400 zł, czesne 490 zł

l  Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Pro-

mitis”, ul. Wyspiańskiego 6a, tel. 796-090765, 8-16, 

wpisowe 200 zł, czesne 400 zł

l  Przedszkole Montessori prowadzone przez Katolickie 

Centrum Edukacyjne Caritas, ul. Mazowiecka 14c, tel. 

604-358-547, 7.30-16.30, wpisowe 1000 zł, czesne 400 

zł, wyprawka 160 zł

l  Przedszkole Waldorfskie, ul. Królowej Jadwigi 327, tel. 

12 425 16 75, 8.30-15, brak danych

Dzielnica VI Bronowice
l  Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Kids”,  ul. 

Armii Krajowe 12, 500 506 900, 7-18, wpisowe 250 zł, 

czesne 500 zł

l  Przedszkole z językiem angielskim Rainbow, ul. G. Za-

polskiej 10c, 12 638 65 00, 7.30-17, wpisowe 900 zł, 

czesne 800 zł 

l  Niepubliczne Przedszkole „Malowany Konik”, ul. mjr. 

Łupaszki 13, tel. 609 695 205, 7-17, wpisowe 500 zł, 

czesne 550-750 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Żyrafa” ul. Rodakowskiego 

15, tel. 697-680-801, 7-18, wpisowe od 150 zł, czesne 

550-750 zł

l  Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Świat Dziec-

ka”, ul. Zarzecze 23, tel. 790 565 776, 7-18, wpisowe 

450 zł, czesne 450-590 zł

l  Punkt Przedszkolny „Gwiazdeczka”, Tetmajera 71, tel. 

609 181 975, 7-17.30, czesne 500-800 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Gwiazdeczka”, ul. Ka-

towicka 47, tel. 609 181 975, 7-17.30, czesne 500-

700 zł 

l  Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym 

„Zaczarowany Świat Dziecka”, ul. Zarzecze 14 i 23, tel. 

730-745-000, 7-18, wpisowe 450 zł, czesne 590 i 490 zł

Dzielnica VII Zwierzyniec
l  Prywatne Przedszkole „Kanguro-

we Przedszkole”, ul. Hofmana 9, 
tel. 12 425 28 18, 7.30-17.30, czesne 
960 zł

l  Przedszkole Niepubliczne „Polsko - Angielskie Clever 

Kids”, ul. Bielaka 5, tel. 12 425 14 51, 6.30-18, wpiso-

we 1000 zł, czesne 850 zł

l  Niepubliczne Przedszkole ABC, ul. Kasztanowa 76a, 

tel. 12 425 31 81, 7-18,  czesne 920 zł

l  Kochane Przedszkole, al. Kasztano-
wa 9, tel. 796 485 475, 7-17, wpisowe 
850 zł, czesne 800 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Specjalne Związku Polskich 

Kawalerów Maltańskich, ul. Kasztanowa 4a, tel. 12 424 
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14 51, 7.30-16 lub 13-18, wpisowe 200 zł, czesne 170-

220 zł 

l  Przedszkole Muzyczne „Scherzo”, ul. Korzeniaka 14, 

tel. 12 623 81 46, 7.30-17, wpisowe 400 zł, czesne 

8640-10 200 zł rocznie z wyżywieniem

l  Brykające Tygrysy, ul. Chełmska 22, tel. 12 425 26 42 

6.30-17.30, czesne 550 zł

Dzielnica VIII Dębniki
l  Niepubliczne Przedszkole „Bajka” ul. Skośna 45, 

12 685 03 03, 6-17.30, wpisowe 200 zł, czesne 420 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Bajka”, ul. Lubostroń 22g, 

12 307 07 96, 6.30-18, wpisowe 200 zł, czesne 420 zł

l  Przedszkole Prywatne „Motylowo”, 
ul. Dekarzy 17, tel. 608 512 584, 
7-17, wpisowe 400 zł, czesne 720 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Taneczne „Fair 

Play”, ul. Ruczaj 43, 502-741-993, 7-18, wpisowe 500 

zł, czesne 625 zł

l  Prywatne Przedszkole „Kangurowe 
Przedszkole”, ul. Podgórki Tynieckie 
106, tel. 12 423 50 18, 7.30-17.30, 
czesne 890 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Gabi”, ul. Chmieleniec 39c, 

tel. 694 029 016, 7-17.30, wpisowe 300 zł, czesne 450 

zł

l  Prywatne Przedszkole nr 16 „Do-
mowe Przedszkole” i Żłobek „Pu-
szek”, ul. Miłkowskiego 7, tel. 
12 202 04 80, 6.30-20, wpisowe 350 
zł, 250 zł i 150 zł, czesne 750 zł, 470 
zł, 550 zł z wyżywieniem

l  Prywatne Przedszkole „Akademia Jasia i Małgosi”, ul. 

Drukarska 5B, tel. 12 264 02 70, 7-17.30, wpisowe 500 

zł, czesne 570 zł

l  Prywatne Przedszkole „Podwawelskie Smyki”, ul. Ko-

mandosów 21, tel. 12 267-08-45, 7-17.30, wpisowe 350 

zł, czesne 620 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Kropelka”, ul. Majora M. 

Słabego 18, tel. 505 160 113, 7-18, czesne 550 zł 

l  Niepubliczne Przedszkole Ruczaj „Jaś i Małgosia” Ma-

teusz Miłaszewski, ul. Zamiejska 2, tel. 694-694-463, 

6-18, wpisowe 400 zł, czesne 530 zł z wyżywieniem

l  Przedszkole Waldorfskie „Ziaren-
ko”, ul. Kozienicka 17, tel. 603 646 
200, 8-17, wpisowe 600 zł, czesne 
580-830 zł 

l  Przedszkole Niepubliczne „Niebieska Żabka”, ul. 

Mieszczańska 13, tel. 600 055 055, 6.30-18, wpisowe 

360 zł, czesne 610 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Źródełko”, ul. Łany 14a, 

tel. 669 079 669, 7-17, wpisowe 150 zł, czesne 150-

350 zł 

l  Interaktywne Przedszkole „Happy Kids”, ul. Czerwone 

Maki 43, ul. Piltza 41/1, 500 506 900, 7-18, wpisowe 

400 zł, czesne 600 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Pomy-
słowy Przedszkolak”, ul. Bułgarska 
15, tel. 511 406 981, 6.30-17.30, wpi-
sowe 300 zł, czesne 420 zł

l  Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha „Smerfy”, 

ul. Bunscha 20, tel. 885-652-692, 6.30-17.30, wpisowe 

250 zł, czesne 200-400 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Rekreacyjno-Sportowe 

„Maja i Gucio”, ul. Wicherkiewicza 19/3-4, tel. 519-

106-894, 6.30-18, wpisowe 200 zł, czesne 450 zł

l  Przedszkole Montessori – Otwieramy dzieciom świat, 

ul. Szwedzka 68, tel. 12 266 20 53, 7.30-17.30, wpiso-

we 715 zł, czesne 715 zł

l  Międzynarodowy Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

„Daisy”, ul. Krymska 6c, tel. 518-730-818, 7-17.30, 

wpisowe 490 zł, czesne 630 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Kropelka 2”, ul. Borkow-

ska 30, tel. 503-394-608, 7-18, wpisowe 350 zł, czesne 

500 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Open Future”, ul. Babiń-

skiego 4, tel. 502-947-794, 7.30-17.30, wpisowe 800 

zł, czesne 9600 zł za cały rok

l  Niepubliczne Przedszkole Jagiellońskiego Centrum In-

nowacji, ul. Bobrzyńskiego 14, tel. 12 297-47-90, 7-18, 

czesne 650 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Językowe „Delfinki”, ul. 

Przemiarki 23a, tel. 722-225-029, 6.30-18.30, czesne 

300-550 zł

l  Prywatne Przedszkole „Guzikowo” ul. Kobierzyńska 

174a, tel. 883-868-659 7-17.30, wpisowe 280 zł, czesne 

490 zł

l  Punkt Przedszkolny „Smerfy”, ul. Petrażyckiego 41 i 

42, tel. 12 264 92 29, 601-568-814, 6.30-17.30, wpiso-

we 250 zł, czesne 400 zł

l  Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Panda”, ul. Petra-

życkiego 52, tel. 793-381-836, 7-18, wpisowe 400 zł, 

czesne 550 zł

Dzielnica IX Borek 
Fałęcki-Łagiewniki
l  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Be-

niaminek”, ul. Urocza 36, tel. 501 590 100, 7-18, wpi-

sowe 500 zł, czesne 520 zł 

l  Przedszkole Montessori House, ul. B. Cesarza 9, 

880 247 475, 7-17.30, wpisowe 780 zł, czesne 780 zł

l  Punkt Przedszkolny „Akademia Krasnala”, ul Cegiel-

niana 37, tel. 12 269 90 00, 6.30-17.30, wpisowe 400 

zł, czesne 500 zł

Dzielnica X Swoszowice
l  Prywatne Przedszkole nr 16 „Do-

mowe Przedszkole”, ul. Mieczyko-
wa 30, tel. 12 346 32 89, 6.30-20, 
wpisowe 350 zł, 250 zł, 150 zł, czesne 
750 zł, 470 zł, 550 zł z wyżywieniem

l  Przedszkole Prywatne Nr 9 Ognisko Językowo-Arty-

styczne, ul. Ciechocińska 12, tel. 12 266 13 00, 7-17, 

wpisowe 200-400 zł, czesne 350-550 zł  

l  Niepubliczne Przedszkole „Jarzębinka”, ul. Starowiej-

ska 36, tel. 662 069 505, 7-18, wpisowe 430 zł, czesne 

430 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Happy Kids”, ul. Zagaje 47, 

tel. 500 506 900, 7-18, wpisowe 400 zł, czesne 350 zł

l  Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowa Kraina”, 

ul. Rutkowskiego 7, tel. 12 262 36 61, 7-18, brak da-

nych

l  Niepubliczne Przedszkole „Zielona Wyspa”, ul. Judy-

ma 16, tel. 505-160-113, 6.30-17.30, wpisowe 350 zł, 

czesne 490 zł 

l  Niepubliczne Przedszkole pw. Matki Bożej Brzemien-

nej, ul. Wichrowa 7, tel. 12 262-24-08, 7-17, wpisowe 

350 zł, czesne 150-600 zł

l  Przedszkole Waldorfskie „Ziaren-
ko”, ul. Zbydniowicka 1, tel. 603-
646-200, 7-17, wpisowe 600 zł, cze-
sne 360-410 zł

l  Punkt Przedszkolny „Smerfy”, ul. Taklińskiego 3, tel. 

12 654-49-12, 6.30-17.30, wpisowe 250 zł, czesne 400 

zł

Dzielnica XI Podgórze 
Duchackie
l  Niepubliczne Przedszkole „Arcobaleno”, ul. Wysłołu-

chów 30c, 12 357 35 29, 6.30-18, czesne 380 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Montessori „Odkrywcy 

Świata”, ul. Bujaka 8, tel.512 378 987, 7.30-17, wpiso-

we 750 zł, czesne 750 zł

l  Prywatne Przedszkole „Tęczowa Kraina”, ul. Dobczyc-

ka 76 12 265 71 31, 7-18, wpisowe 400 zł, czesne 720 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Arka Noego”, ul. Turniejo-

wa 73/43, tel. 793 337 370, 6.30-17.30, czesne 360-420 

zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, ul. Gwarna 2a, 

tel. 517-442-712, 7-17.30, czesne 540 zł 

l  Prywatne Przedszkole nr 12 „Radość”, ul. Klonowica 

17c, tel. 12 685 52 23, 7-17.30, brak danych

l  Niepubliczne Przedszkole „Smerfy”, ul. Łużycka 

71A,(filia ul. Wysłołuchów 55), tel. 12 265 24 95 (fi-

lia: 12 654 49 12), 6.30-17.30, wpisowe 250 zł, czesne 

200-400 zł 

(Dokończenie na str. 18)
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Przekonuje dr Witold 
Ligęza, tata trójki dzieci, 
psycholog, współzałożyciel 
Kangurowych Przedszkoli 
i Kangurowej Szkoły, 
współautor serii książek 
dla dzieci „Myślanki”.

Jak jest z tą twórczością u dzieci?
Tak samo jak z twórczością dorosłych. 
Prosta sprawa. 

Ale jak to możliwe, przecież dzieci są 
z natury takie twórcze. Wymyślają, 
skaczą, malują, śpiewają i zadają tyle 
pytań. Dorośli raczej tego nie robią … 
W twórczości liczy się relacja pomiędzy 
przyczyną, a skutkiem. W jakim wieku 
dzieci wychodzą z okresu, gdy pytanie 
pada za pytaniem? Rodzice często mówią, 
że już nie mają sił odpowiadać, że to jest 
trudne…

Wydaje mi się, że około szóstego, 
siódmego roku życia dzieci pytają 
znacznie mniej…
Dokładnie. Dlaczego właśnie wtedy? 
Mamy tu dwa mechanizmy, jeden rozwo-
jowy, który jest prosty – dzieci wiedzą już 
wiele o świecie i nie muszą zadawać aż tylu 
pytań. Ale to ten drugi, społeczny mecha-
nizm prawie całkiem zamyka im buzie. To 
jest system edukacji. W swojej klasycznej 
wersji, obowiązującej w większości szkół 
już od klasy pierwszej. Liczy się przede 
wszystkim podstawa programowa, a jej re-
alizacja zajmuje tyle czasu, że nie ma już 
mowy o jakichś wątpliwościach. Wiąże się 
z tym najczęściej tzw. dyktat jednej prawi-
dłowej odpowiedzi. Jeżeli oczekuje się od 
dziecka jednej odpowiedzi, to nie ma miej-
sca na pytania. Nie ma też miejsca na inne 
pomysły. I to jest tworzenie postawy anty-

kreatywnej. Bo myślenie twórcze zakłada 
poszukiwanie wielu pomysłów, rozwiązań.

Co zrobić, żeby nie pozwolić szkole 
zabić w dziecku postawy twórczej?
Chcąc rozwijać twórcze myślenie u dzieci, 
trzeba stawiać przed nimi zadania twór-
cze, sytuacje otwarte na twórcze myśle-
nie, którego przejawem jest to, co zwy-
kle kojarzymy z twórczością: działanie 
(ruch, śpiew), wytwór (rysunek, budowla 
z klocków, pomysł). Dziecięce malowanie 
farbami, będzie jakąś formą aktywności 
twórczej, ale niekoniecznie  będzie twór-
cze. Bo dziecko narysuje sobie po prostu 
słoneczko i domek. Twórczy wytwór dzia-
łania, zgodnie z jedną z szerszych defini-
cji, musi być nowy (oryginalny) i jedno-
cześnie użyteczny dla danej grupy osób 
w danym czasie. 

Można coś zrobić by rysunki, czy 

wypowiedzi mojego dziecka nie były 
takie, jak prace innych dzieci? 
Zadania twórcze, to zadania, które po-
zwalają znaleźć nam wiele potencjalnie 
dobrych rozwiązań. Nie ma gorszych 
i lepszych, są tylko mniej lub bardziej 
oryginalne. Ale żeby pojawiły się te ory-
ginalne, musi być, wbrew pozorom kon-
kretne zadanie. Jeżeli damy dziecku pustą 
kartkę i powiemy: „narysuj, co chcesz” to 
będzie to zadanie zbyt trudne i wcale nie 
twórcze, ale jeżeli damy mu rozpoczęty 
rysunek i poprosimy, by dokończył go tak, 
jak samo chce, to jest spora szansa, że po-
wstanie zwykle bardzo oryginalna praca. 
To tak, jak z jedzeniem wafelka...

Nie słyszałam jeszcze o twórczym 
jedzeniu wafli.
Najlepsze są te cienkie, kukurydziane 
(śmiech). Uwielbiają je moje dzieci. Wy-
gląda to mniej więcej tak: Chrup! Tato, co 

Każde dziecko może myśleć  
i działać twórczo,  
a my możemy mu w tym pomóc
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to jest? Delfin. A popatrz, teraz wygryzę 
statek. Chrup! A teraz? Córka obraca sta-
tek do góry nogami. Teraz mamy psa – od-
powiadam z ulgą. Może być – akceptuje 
Hania. Ale chyba jednak to jest koń. 

Jako psycholog pewnie wymusza Pan 
na dzieciach takie zabawy.
No właśnie nie. Choć oczywiście wspie-
ramy nasze dzieci w twórczym oglądaniu 
rzeczywistości, bawieniu się szczegółem, 
przekształcaniu…. Na przykład wczoraj 
żona, krojąc rzodkiewki powiedziała do 
mnie: „zobacz jak fajnie wyglądają” i za-
niosła je od razu dzieciom z pytaniem: „co 
wam przypominają?” . 

Czy kreatywności i twórczego 
myślenia w ogóle można się nauczyć?
Od 18 lat prowadzimy w Ośrodku Twór-
czej Edukacji Kangur zajęcia rozwijające 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym, które mają na celu wyrabianie takich 
właśnie nawyków twórczej postawy wo-
bec świata. Jeszcze większe możliwości 
oddziaływania stwarza realizowanie przez 
nas programu psychodydaktyki kreatyw-
ności w naszych Kangurowych Przedszko-
lach. W badaniach, które prowadziliśmy, 
widać wyraźnie, że nasze dzieci wpadają 
na podobną liczbę pomysłów, co dzieci 
z innych przedszkoli, ale wyróżniają się 
ilością pomysłów oryginalnych. W usys-
tematyzowaniu pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym pomóc mogą każdemu ro-
dzicowi książki, które stworzyliśmy, czyli 
„Myślanki”. Tematyka o domu, zwierzę-
tach czy piratach ciekawi już dzieci na 
samym początku. A karty książek zostały 
stworzone w oparciu o rzetelną wiedzę 
o psychologii twórczości i wieloletnie do-
świadczenie.

A jak rodzic, który nie jest 
psychologiem może na co dzień 
pomóc dziecku?
Jak zachęcić nasz umysł do pracy na twór-
czych falach? Możemy to trenować na 
co dzień, starając się wytworzyć nawy-
ki w naszym myśleniu. Na przykład, gdy 
oglądamy obrazek w książce, warto wyjść 
poza standardowe pytanie: W jakim kolo-
rze jest kotek? Pokaż, gdzie jest las. Za-
miast tego lepiej zapytać: Co by zobaczył 
kotek, gdyby przeszedł przez las? 

Dziś co druga książeczka jest „kreatyw-
na”, bo się w niej rysuje, a zajęcia są „twór-

cze”, bo się na nich maluje twarze. To nie jest 
tak, choć takie zabawy nie są oczywiście złe. 
Weźmy taką analogię, jeżeli ktoś prowadzi 
zajęcia sportowe dla dzieci lub przedszkole 
o takim profilu, musi znać się na dostoso-
waniu ćwiczeń do możliwości rozwojo-
wych i dobierać ćwiczenia tak, by dawały 
zamierzony efekt. My na naszych zajęciach, 
w przedszkolach, za pomocą „Myślanek”, 
systematycznie pomagamy dzieciom wyra-
biać nawyki w myśleniu i działaniu, które 
prowadzą do pomysłów oryginalnych i uży-
tecznych. A że jest przy tym ogromnie dużo 
zabawy, to już nasza specyfika... l

Do kupienia w księgarniach lub na www.myslanki.pl 

Myślanki 

to dużo więcej niż kolorowanki!  

Dają dzieciom w różnym wieku radość  

z samodzielnego działania i odkrywania,  

a rodzicom możliwość współuczestniczenia  

w rozwijaniu myślenia dzieci.

BEST-
SELLER!
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l  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Pod 

Magnolią”, ul. Puszkarska 7i, tel. 606-112-282, 7-18, 

wpisowe 550 zł, czesne 650 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Językowe „Happy Kids”, ul. 

Halszki 28, 500 506 900, 7-18, wpisowe 250 zł, czesne 

400 zł

l  Prywatne Przedszkole „Pępuś Świata”, ul. Łużycka 

28, tel. 12 346-11-11, 7-17, wpisowe 380 zł, czesne 

380 zł

l  Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Pro-

mitis, ul. Sanocka 1, tel. 796-090-765, 8-16, wpisowe 

200 zł, czesne 400 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Safari”, ul. Łowienicka 

14/1, tel. 730-521-089, 6.30-18, wpisowe 350 zł, cze-

sne 290-390 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Językowe „Delfinki” filia, 

ul. Łużycka 73a, tel. 728-393-864, 7-18, czesne 300-

450

l  Niepubliczne Przedszkole Montessori „Muszelka”, 

ul. Wysłouchów 4, filia: ul. Malwowa 15; ul. Mała 

Góra 14c, 6-18, wpisowe 500 zł, czesne 500 zł

l  Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Co Nieco”, 

ul. Dauna 97, tel. 698-304-162, 7-17, wpisowe 300 zł, 

czesne 350-490 zł 

Dzielnica XII  
Bieżanów-Prokocim
l  Przedszkole Niepubliczne i Żłobek 

„Bajkowo”, ul. Prosta 35b, tel. 515-
285-909, 6.30-17.30, wpisowe 300 zł, 
czesne od 460 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Bajlan-
dia”, ul. Stattlera 26, tel. 12 264 72 
43, 6.30-17.30, brak danych

l  Przedszkole Artystyczne „Akademia Uśmiechu”, ul. 

Śnieżna 15, tel. 791 100 633, 6.30-18, wpisowe 400 zł, 

czesne 500 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Kraina Uśmiechu”, ul. 

Wolska 17, tel. 12 637 27 87, 6-18, czesne 400-

460zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowana Planeta”, ul. 

Kurczaba 5, tel. 790-227-953, 6.30-17.30, wpisowe 350 

zł, czesne 440 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, ul. Domagały 59, 

tel. 797 286 346, 6.30-17.30, czesne 540 zł

l  Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwo-

ju Przedszkolaka „Szczęśliwe Dzieci”, ul. Ogórkowa 

9, tel. 532-685-739, 7-17, wpisowe 300 zł, czesne 

460 zł

l  Przedszkole Niepubliczne EkoSkrzat, ul. Rakuś 72, tel. 

535 553 599, 7-18, wpisowe 500 zł, czesne 510 zł

l  Przedszkole „Pępuś Świata”, ul. Schweitzera 7b, tel. 

12 346-20-04, 7-17, wpisowe 380 zł, czesne 380 zł

Dzielnica XIII  
Podgórze
l  Niepubliczne Przedszkole „Arcobaleno”, ul. Kacza 

34a, tel. 12 6531062, 6.30-18.30, czesne 380 zł

l  Przedszkole Bright Child, ul. Szafrana 5d, tel. 12 313 

22 08, 7.30-18, wpisowe 650 zł, czesne 850-1600 zł

l  Przedszkole Bright Child, ul. Przemysłowa 4, tel. 

12 311 79 97, 7.30-18, wpisowe 650 zł, czesne 850 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Pu-

chatkowo”, ul. Lipska 55, tel. 668-272-149, 6.45-17.15 

czesne 280 zł

l  Przedszkole Prywatne „Moje Przedszkole ABC”, ul. 

Myśliwska 76, tel. 12 346 33 78, 7-17, wpisowe 200 

zł, czesne 400 zł 

l  Niepubliczne Przedszkole „Nutki”, ul. Przewóz 36/1, 

tel. 606 897 256, 7-18, wpisowe 300 zł, czesne 350-

450 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Taneczne „Fair 

Play”, ul. Dekerta 24, tel. 502-741-993, 7-18, wpisowe 

500 zł, czesne 750 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Dzieciaki i My”, ul. Wodna 

4, tel. 791-919-091, 7-18, czesne od 250 zł

l  Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Mały Einsteinek”, 

ul. Koszykarska 21c, tel. 501-521-920, 7-18, wpisowe 

500 zł, czesne 450-550 zł

l  Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Chatka Niedź-

wiadka”, ul. Krawiecka 18, tel. 12 442-73-30, 7-18, 

wpisowe 600 zł, czesne 600-700 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe 

„Happy Kids”, ul. Lipińskiego 5a, 500 506 900, 7-18, 

wpisowe 350 zł, czesne 500 zł

l  Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nanulak”, ul. Wa-

dowicka 6, tel. 795-959-895, 7-18, wpisowe 390 zł, 

czesne 190-590 zł

l  Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Te-

raz My”, ul. Płaszowska 49, ul. Zamoyskiego 100, tel. 

880-172-436, 7-16.30, czesne 50-100 zł

Dzielnica XIV Czyżyny
l  Niepubliczne Przedszkole Językowe „Pod Magno-

lią”, os. II Pułku Lotniczego 47; al. Jana Pawła II 31, 

tel. 12 346 27 72, 6.30-18, wpisowe 550 zł, czesne 

650 zł

l  Przedszkole Prywatne Nr 1, os. Dywizjonu 303 37/1, 

tel. 12 649 93 37, 6.30-19, czesne od 240 zł

l  Przedszkole Prywatne „Bajeczka” os. II Pułku Lotni-

czego 44, tel. 501-174-339, 7.30-17.30, wpisowe 300 

zł, czesne 450 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści”, ul. Sołtysow-

ska 12A/47,48, tel. 12 358 27 67, 7-17.30, brak danych 

l  Niepubliczne Przedszkole Sportowe „Filemonki”, al. 

Jana Pawła II 78, tel. 793-214-124, 6.30-17.30, wpiso-

we 500 zł, czesne 350-500 zł

l  Niepubliczne Przedszkole św. Klary, ul. Gałczyńskie-

go 7, tel. 12 649 17 22, 6.30-16.30,  wpisowe 200 zł, 

czesne 250 zł

Dzielnica XV 
Mistrzejowice 
l  Niepubliczne Przedszkole „Bajka”, os. Piastów 21b, ul. 

Kurzei 14, tel. 12 641-03-31, 6.30-17, wpisowe 200 zł, 

czesne 420 zł

l  Przedszkole Prywatne nr 3, os. Piastów 41/86, tel. 

12 647 07 34, 7.15-16.30, czesne 520 zł z wyżywieniem

l  Niepubliczne Przedszkole „Akademia Skrzatów”, ul. 

Sapiehy 65, tel. 664-944-942, 7-18, wpisowe 500 zł, 

czesne 400-550 zł

l  Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Martynka”, ul. 

Kuczkowskiego 12, tel. 723-298-391, 7-17, wpisowe 

200 zł, czesne 350-420 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Bajkowa Kra-

ina”, os. Bohaterów Września 3, tel. 662-242-951, 7-17, 

brak danych

l  Przedszkole Prywatne Nr 1, ul. Bohomolca 1, tel. 694-

777-579, 6.30-19, czesne od 240 zł

Dzielnica XVI Bieńczyce 
l  Prywatne Przedszkole Niedźwiadka Gruchatki, ul. Ka-

czeńcowa 4, tel. 532 514 277, 7-18, wpisowe 200 zł, 

czesne 150-300 zł 

l  Przedszkole Prywatne Nr 1, ul. Okulickiego 57, tel. 12  

648-86-00, 6.30-19, czesne od 240 zł

Dzielnica XVII Wzgórza 
Krzesławickie
l  Przedszkole Prywatne „Pinokio”, ul. Bukszpanowa 22, 

tel. 12 645 56 91, 6.45-17.45, wpisowe 450 zł, czesne 

330-390 zł

l  Prywatne Przedszkole „Słoneczne Wzgórze”, os. Kazi-

mierzowskie 30, tel. 12-647-00 16, 6-18, wpisowe 450 

zł, czesne 150-350 zł

Dzielnica XVIII Nowa 
Huta
l  Prywatne Przedszkole nr 18 „Przedszkole Kolorowe” 

os. Kolorowe 8/48, filia os. Handlowe 7, tel. 503 083 

350, 6.30-17, czesne 540 zł

l  Prywatne Przedszkole nr 4, Os. Teatralne 30/39, tel. 

12 425 76 04, 7-18, czesne 500 zł z wyżywieniem

l  Przedszkole Niepubliczne „Bajka”, os. Urocze 6, tel. 

12 644 23 93, 6-18, wpisowe 200 zł, czesne 270 -300 zł

l  Prywatne Przedszkole Nr 11 – „English Speaking Pre-

-School”, os. Szkolne 37, tel. 12 643 60 92, 7.30-16.30, 

czesne 400 zł

Okolice Krakowa
l  Niepubliczne Przedszkole Zakątek Maluszka, Modlnica, 

ul. Źródlana 17, tel. 513 662 111, 7-18, czesne 700 zł

l  Niepubliczne Przedszkole Arcobaleno, Niepołomice ul. 

Ples 100, tel. 12 357-56-23, 6.30-17.30, czesne 330 zł

l  Niepubliczne Przedszkole w Czubrowicach „Lokomo-

tywa”, Czubrowice 85, tel. 512-382-364, 7-17, czesne 

135 zł
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Czy kupowanie dziecku 
mnóstwa zabawek to 
dobry pomysł? Czym 
zastąpić te drogie, 
plastikowe gadżety? 
Co sprawi radość 
niemowlakowi? I do 
jakich zabaw powinniśmy 
zachęcać przedszkolaka?

W pierwszym etapie 
rozwoju 
ważne jest dla dziecka, to co może pozna-
wać za pomocą zmysłów – dotyku, wzro-
ku, słuchu i zapachu. A więc wszystko to, 
co jest kolorowe, ma różne faktury i przede 
wszystkim jest bezpieczne. Dla niemow-
laka dobre będą miękkie klocki, drgają-
ce, szeleszczące, czy piszczące maskotki 
i oczywiście grzechotki. Trzeba jednak 
pamiętać, by nie przesadzić z ilością. Nie-
mowlakowi należy dostarczać bodźców, 
ale z umiarem.

Tak małe dzieci mają krótką pamięć. 
Mogą bawić się jedną zabawką przez pe-
wien czas, potem wystarczy ją schować, 
a kiedy pokażemy ją dziecku ponownie, 
będzie to dla niego zupełnie nowa rzecz.

Dobrym pomysłem może być karuzela 
zawieszona nad dziecięcym łóżeczkiem, 
która pomaga dziecku ćwiczyć umiejęt-
ność śledzenia wzrokiem przedmiotów. 
Należy też pamiętać, że niemowlę musi 
poznawać różne faktury dlatego powin-
no mu się podsuwać zabawki wykonane 
z różnych materiałów.

W drugim lub trzecim 
roku życia 
pojawiają się zabawy tematyczne. Dzieci 
zaczynają jeździć po domu samochodzika-
mi, albo chodzą z reklamówką i udają, że 
idą na zakupy. Na tym etapie dzieci wyma-
gają przy zabawie przede wszystkim obec-
ności dorosłych. Powinno się wybierać za-
bawki, które pomagają wymyślać różnego 
rodzaju sytuacje, pozwalają dziecku naśla-
dować świat dorosłych, ale dobrze będzie 
jeśli to nie jest gotowy produkt. Lepsza od 
lalki, która płacze, siusia i woła mama jest 

taka, która może poudawać, że to wszystko 
robi. Lepiej kupować zabawki, które dają 
więcej możliwości twórczych, a nie coś, 
czym dziecko szybko się znudzi.

Trzylatek lubi bawić się 
przedmiotami, 
które pomagają mu naśladować to, co ro-
bią dorośli. Ważne jest to, że dla dziecka 
w tym wieku nie wszystko musi być kon-
kretne, można się bawić przedmiotami na 
niby. Wówczas pracuje wyobraźnia. Ta-
kiemu maluchowi wystarczy dać kawałek 
marchewki, pietruszki i łyżkę suchego ma-
karonu, by się świetnie bawił w gotowanie 
obiadu. Zabawki można też konstruować 
samemu, np. z kawałka miękkiego futerka 
zrobić pacynkę. Dla dzieci, nie ma bowiem 
większego znaczenia, czym się bawią. Jed-
nak, kiedy zabawki są kolorowe i mają 
różną fakturę, to dają lepszą możliwość 
rozwoju. 

Przedszkolaka na dłużej 
zajmą rzeczy, 
które dają dużo możliwości zabawy, np. 
klocki o różnych kształtach, z których nie 
tylko można układać skomplikowane ar-
chitektonicznie rzeczy, ale mogące rów-
nież udawać coś innego, np. „skarb”.

Uniwersalnym prezentem 
dla dziecka 
będzie np. piłka. Dzieci, żeby się prawi-
dłowo rozwijać muszą się ruszać. Każdy 
maluch ucieszy się też z pudełka kredek. 
W sklepach można spotkać kredki trójkąt-
ne, są lepsze od tych tradycyjnych, bo wy-
muszają prawidłowe trzymanie. Dobrym 
pomysłem będzie też gra planszowa, ale 
pod warunkiem, że ktoś będzie miał czas, 
by zagrać z dzieckiem.

Warto pomyśleć 
o przytulance, 
która na moment może zastąpić dziecku 
rodzica: „nie mogę teraz z tobą być, ale 
zostawiam ci misia, który będzie cię pilno-
wał”. Dzięki takim przytulankom dziecko 
nabiera pewności, że bez kogoś dorosłego 
też sobie poradzi.
 l

W co się bawić?




