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" O d p u ś ć c i e  s z k o ł ę ,  d a j c i e  w s p a r c i e ,  b o  n a  k a ż d y m  

e t a p i e  m o ż n a  w s z y s t k o  w  ż y c i u  n a d r o b i ć "

J e s t e ś  t a k  z m ę c z o n a ,  ż e  d z i e c k o  z a m i e n i a s z  w  z a d a n i e  

d o  o d h a c z e n i a  z  l i s t y ?  J a k  u c z y ć  s a m o d z i e l n o ś c i ?

T o  n a j w a ż n i e j s z e  m i e j s c e  w  ż y c i u  d z i e c k a  –  w a r t o  

z a d b a ć ,  ż e b y  c z u ł o  s i ę  w  n i m  d o b r z e

D z i e c i  p o t r z e b u j ą  m a m y  p o z y t y w n e j ,  n i e  i d e a l n e j .  

D o w o d y ?  M a m y  c z t e r y !

 

5

 

 

1 1

 

 

1 8

 

 

2 4

 

 

 

SPIS TREŚCI



" M ó j  s y n  w  p r z e d s z k o l u  s t a ł  s i ę  m a ł y m  d i a b e ł k i e m .  

P ł a c z e ,  k r z y c z y ,  k o p i e .  C o  r o b i ć ? "

C o  s i ę  k r y j e  z a  „ n i e g r z e c z n y m ”  z a c h o w a n i e m  t w o j e g o  

d z i e c k a

D o  s z k o ł y  i  d o m o w e g o  b i u r a

R o d z i c e ,  k t ó r z y  w y c h o w u j ą  p e w n e  s i e b i e  d z i e c i ,  r o b i ą  

t e  d w i e  r z e c z y

" N a  p i e r w s z ą  w i z y t ę  d o  o r t o d o n t y  w a r t o  u d a ć  s i ę  j u ż  

z  r o c z n y m  d z i e c k i e m "

A n g i e l s k i  j u ż  d l a  4 - l a t k ó w ?  N o v a k i d  w p r o w a d z a  G e t  

R e a d y !  -  k u r s  d e d y k o w a n y  n a j m ł o d s z y m  u c z n i o m
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"Odpuśćcie szkołę, dajcie wsparcie, bo na każdym 
etapie można wszystko w życiu nadrobić"

Mam apel do rodziców: odpuśćcie, w życiu nie jest ważny sukces, 
bycie najlepszym, ale bycie dobrym i szczęśliwym człowiekiem. 
I wszystko, na każdym etapie życia można dogonić i nadrobić – mówi 
Jakub Tylman, pedagog, nauczyciel przedszkola i przedmiotów 
artystycznych, wykładowca akademicki, inicjator ogólnopolskiej 
kampanii społecznej „Szkoły bez zadań domowych”, wyróżniony 
nagrodą im. Janusza Korczaka.

 
 

Dlaczego uczniowie tak często obawiają się wracać do szkoły? 
Rodzice też się denerwują.
Z jednej strony to przecież naturalne, jesteśmy smutni, gdy kończy się 
coś dobrego. My, dorośli też żałujemy, że kończą się wakacje, zmiany 
nas stresują.

5



Ten naturalny niepokój potęguje to, co się wokół szkoły dzieje, o czym 
mówiło się w mediach: zabraknie nauczycieli, będą strajki, pojawi się 
nowy przedmiot i podręcznik, którego nikt nie chce. System szkolny 
też nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, to pruski model. 
Nauczyciele, którzy od lat uczą w ten sam sposób, zadają takie same 
prace domowe. Panuje klimat: "Siadaj, ucz się, nie pytaj". Nie tak 
powinna wyglądać polska szkoła, bo czasy się zmieniły. Żyjemy inaczej 
niż kiedyś, kiedyś nie było tylu możliwości rozwijania swoich pasji 
i zainteresowań.
Dobra szkoła to taka, która jest przygodą, chodzenie do niej jest 
przyjemnością.

Chyba wciąż mało jest takich miejsc?
Coraz więcej. Do kampanii "Szkoła bez zadań domowych", której 
jestem twórcą, dołączyło setki szkół. Pamiętajmy, proszę, że w 
edukacji pracuje wielu cudownych nauczycieli i nauczycielek. I nie ma 
to znaczenia, czy szkoła jest prywatna czy państwowa. Szkoła ma do 
wykonania określone zadania, a ktoś jest wykonawcą tego zadania. 
I właściwie los jest w jego rękach. Zawsze mówię – nieważne co się 
dzieje na górze, jak się kłócą, ważne, co jest na dole i czy dziecko trafi 
na właściwego dorosłego. Ale nie możemy mówić, że nie ma dobrych 
nauczycieli, bo to jest krzywdzące. Są oczywiści wyjątki, ale wyjątki 
są w każdej branży. Nie powinno ich być w szkole, bo dzieci bardzo 
potrzebują wsparcia i samych pozytywnych bodźców. Miejmy 
nadzieję, że nauczyciele wrócili wypoczęci, gotowi do pracy, a to, 
co się dzieje w mediach to polityka.

Bardzo dużo rodziców denerwowało się zamianą Wiedzy o
Społeczeństwie na Historię i Teraźniejszość. Największe 
kontrowersje wzbudził podręcznik prof. Roszkowskiego.
Dużo zależy od nauczyciela, nie wszyscy muszą korzystać z tego 
podręcznika albo mogą korzystać rozważnie. To zależy od szkoły. 
Przecież to nauczyciele rozpoczęli w sieci społeczną akcję „Oh(s)hit!”, 
to oni tłumaczyli też, że nie ma obowiązku korzystania z jednej, 
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konkretnej książki. Do tej akcji dołączyło tysiące ich kolegów po fachu. 
Wierzę też, że nauczyciele w całej Polsce będą liczyć się ze zdaniem 
rodziców i jeśli rodzice nie będą chcieli, żeby ich dzieci korzystały 
z podręcznika prof. Roszkowskiego zrozumieją to. Teraz już trwają 
pierwsze zebrania z rodzicami, które rozwiewają te wątpliwości.

Młodzież często wraca ze szkoły zdołowana, bo słyszą: to będzie 
ciężki rok, będzie trudno. Przepytałam znajomych nastolatków i 
każde z nich to usłyszało w swojej szkole. Dlaczego nauczyciele 
roztaczają pesymistyczne wizje i jak sobie z tym radzić?
Rzeczywiście tak jest, niektórzy lubią pesymistyczne wizje, lubią 
straszyć. Ale czy to ma coś wspólnego z prawdą? Czy w zeszłym roku 
nie słyszeliśmy tego samego? Ten rok będzie trudny nie dla uczniów, 
ale właśnie dla nauczycieli, pod względem zmian, które nie dotykają 
dzieci. To są zmiany dotyczące pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, awansu nauczycieli, wynagrodzeń.
To jest rok, kiedy będziemy się stresować czy znów nie pójdziemy 
na nauczanie zdalne, kiedy uderzy kolejna fala, ale myślę, że jesteśmy 
na tyle silni i świadomi, że do tego nie dopuścimy, jeśli będzie dużo 
przypadków covid, samorządy będą podejmowały decyzje lokalnie, 
w wyjątkowych sytuacjach.
Natomiast rzeczywiście szkoła powinna się zmieniać, być bardziej 
optymistyczna, radosna i przede wszystkim nie opierać się 
na straszeniu. Stąd kampania „Szkoła bez zadań domowych”. Jeśli 
uczeń chodzi do szkoły bez strachu, uczy się lepiej i chętniej.

Dużo rodziców też przeżywa wrześniowego doła, bo czują się jakby 
sami zaczynali szkołę, zawożenie, przywożenie i właśnie to uczenie 
się z dzieckiem, siedzenie nad książkami…
Zadania domowe nie mają sensu. Nie uczą systematyczności ani 
obowiązkowości. Zakładając, że dziecko ma sześć lekcji, to wraca 
do domu z sześcioma pracami domowymi, bo każdy nauczyciel 
uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy i z każdego trzeba coś 
zadać. 
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A gdzie jest życie? Zajęcia dodatkowe, rodzina, przyjaciele? Wolny 
czas? Dziecko stresuje się, czy zdąży odpisać przed lekcją, 
bo odrobienie wszystkiego w domu graniczy z cudem. Jak nie zdąży, 
często dostaje jedynkę. U nas w szkole, zamiast tracić ileś minut z 
lekcji na sprawdzanie pracy domowej, uczniowie robią te zadania 
razem z nauczycielem. To się przekłada na dobre wyniki 
ze sprawdzianów. Dzieci mają wszystko wytłumaczone i nie muszą 
być zdane same na siebie.
Druga sprawa, my rodzice czasem oczekujemy więcej niż nasze dzieci 
potrafią, przelewamy na nich swoje ambicje zmuszając ich do nauki, 
zbytnio pilnując i naciskając. Szkoła jest instytucją powołaną do tego, 
żeby uczyć. Oczywiście, trzeba powtarzać wiadomości, żeby zostały 
zapamiętane, ważne jest by powtarzać materiał, ale każde dziecko ma 
też swoje sprawy, marzenia i musi mieć przestrzeń na realizację siebie, 
na swój czas wolny.

Rady dla rodziców?
Nastawić się pozytywnie, dawać dziecku wsparcie, nie karać za to, 
że czegoś nie zrobiło, że nie odrobiło zadania domowego, to nie jest 
najważniejsze. Jasne, pilnować, żeby dziecko do szkoły chodziło, ale 
też stać na straży jego dobrostanu. Wiem, że to brzmi bardzo 
idealistycznie, ale jeśli dziecko czuje, że rodzice dają mu wsparcie, 
a nie są kolejnym batem, który nad nimi stoi, to wtedy to się uda, 
będzie łatwiej, lżej.
My sami też musimy czuć się silni. Jeśli rodzic będzie zaopiekowany, 
stabilny, łatwiej będzie mu rozmawiać i zrozumieć swoje dziecko.
 Jednocześnie pamiętajmy, że szkoła ma swoje dobre strony, to jest 
przecież powrót do znajomych i przyjaciół, do stałego rytmu, 
do ulubionych zajęć. To odbudowywanie codzienności, bo przez 
ostatnie lata było trudno, COVID-19 zabrał nam zwyczajność.
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A wsparcie psychologiczne w szkołach?
Jedną z tych zmian jest, że w szkołach pojawią się psycholodzy, 
pedagodzy specjalni. Czy to się uda, pokaże życie, bo trzeba znaleźć 
odpowiednich specjalistów.

Zna Pan dużo przypadków, kiedy rodzicie odpuścili albo przenieśli 
dziecko do innej szkoły i dziecko rozkwitło?
Takich sytuacji jest bardzo wiele. W jednej szkole uczeń nie był w 
stanie się odnaleźć, miał stany depresyjne, był przygnębiony, miał też 
problemy z nauką. Rodzice ostatecznie zdecydowali się go przenieść, 
zresztą za namową specjalistów i okazało się, że właśnie ta zmiana 
była potrzebna. Chłopak odżył, nawiązał prawdziwe przyjaźnie, zaczął 
się więcej uczyć.

Ale rodzice często mówią: nie, on musi się uczyć siły, wytrwałości 
i cisną.
Tak i miałbym apel, odpuśćcie, w życiu nie jest ważny sukces, bycie 
najlepszym, ale bycie dobrym i szczęśliwym człowiekiem. Wszystko, 
na każdym etapie życia można dogonić i nadrobić.
Często rodzice mają inny pomysł na dzieci niż one same. A to one 
wkraczają w dorosłość, one decydują. Gdy za bardzo ingerujemy 
w ich prywatność, to się odbija na relacjach, dochodzi do frustracji.

Szczególnie, że jak byliśmy młodzi sami chcieliśmy o sobie 
decydować?
Oczywiście, ja miałem szczęście i taką przestrzeń. Nigdy nie miałem 
ze strony rodziców ciśnienia, że muszę być w czymś najlepszy. Jestem 
im za to wdzięczny.

Często we wrześniu szykujemy się na wojnę z nauczycielami. Znam 
mnóstwo takich historii, jedna matka już ma plik dokumentów 
przygotowany, inna wytoczyła nauczycielce proces.
Na pewno powinniśmy dbać, żeby naszym dzieciom nie działa się 
krzywda. Jeśli jest potrzebna interwencja, przede wszystkim należy iść
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i rozmawiać zanim jeszcze zaczniemy interweniować u dyrekcji, 
czy w kuratorium. Jeśli się nie uda porozumieć, dopiero wtedy warto 
działać. Myślę, że wrzesień jest trudny, bo każdy musi znów zająć 
swoje stanowisko, przyzwyczaić się do swojej roli, wdrożyć, ale potem 
to się wszystko uspokaja.

A grupy szkolne na komunikatorach, gdzie inni rodzice toczą długie 
dyskusje? Uczestniczyć w nich, czy się odsunąć?
Czytać tylko najważniejsze rzeczy. Nie zajmować się problemami 
innych, tam wielu rodziców wylewa swoje frustracje, nie warto się 
w to angażować, tracić czas.

 

Jakub Tylman autor książek edukacyjnych dla dzieci, twórca nowoczesnych projektów 
edukacyjnych i nieszablonowych rozwiązań w edukacji. Zwycięzca Plebiscytu Radiowej 
Czwórki NIEPRZECIĘTNI 2022, laureat nagrody Głosu Wielkopolskiego w plebiscycie 
„Nauczyciel na Medal” oraz zwycięzca plebiscytu „Osobowość roku 2019” 
w województwie wielkopolskim. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
za zasługi dla oświaty i wychowania (2022).
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Jesteś tak zmęczona, że dziecko zamieniasz w zadanie 
do odhaczenia z listy? Jak uczyć samodzielności?

Normą jest uczeń czwórkowy, który z niektórych swoich ulubionych 
przedmiotów dostaje szóstki i piątki. Jednak system szkolny 
promuje głównie intelekt i czasem jeszcze zdolności sportowe. 
A przecież od ocen o wiele ważniejsze jest to, czy twoje dziecko 
potrafi sobie radzić z emocjami, czy umie się uspokoić. Jak reaguje, 
gdy koleżanka stłucze kolano. Jak radzi sobie z porażką, gdy 
dostanie jedynkę? Albo dyskomfortem, gdy ktoś go wyśmieje", mówi 
Agnieszka Stążka-Gawrysiak, coachka kryzysowa, mentorka,
trenerka Instytutu Pozytywnej Terapii Kryzysu. A wszystko zaczęło 
się od rozmowy o tym, jak uczyć samodzielności nasze dzieci.

Czy możemy porozmawiać o samodzielności naszych dzieci w 
kontekście nowego roku szkolnego? Co nas najbardziej stresuje?
Kiedy zbliża się ważna zmiana w życiu dziecka (np. pójście 
do przedszkola, zerówki czy szkoły), często w rodzicach wzmaga się 
napięcie. Patrzą na swoje dziecko, które nie potrafi założyć skarpetek 
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i zaczynają się martwić i denerwować. Projektują tę sytuację 
na przyszłość: już za kilka tygodni, już za kilka dni dziecko idzie 
do placówki, a jeszcze nie potrafi się samo ubrać.
Nasze dzieci są wrażliwe jak barometry i natychmiast czują lęk 
i napięcie rodzica. Dlatego w takiej sytuacji zawsze lepiej wziąć 
głęboki oddech i postarać się być „tu i teraz”. Pomyśleć sobie: „W tym 
momencie moja córka nie potrafi założyć skarpetek. Ale to może nijak 
mieć się do tego, co będzie za dwa miesiące albo za trzy tygodnie”.
Pamiętajmy też, że takie zmiany życiowe jak szkoła czy przedszkole 
zawsze są dla dziecka stresem. Maluch może czuć się 
przebodźcowany przygotowaniami i „dobrymi poradami” rodziców 
i często wtedy cofa się do zachowań typowych dla wcześniejszego 
etapu rozwojowego. Taka regresja w sytuacji podwyższonego napięcia 
jest naturalna, wcale nie taka rzadka. Jak to może wyglądać? Kiedy 
trzylatek już jest odpieluszkowany, ale nagle nie wytrzymuje i moczy 
się podczas spaceru. Sześciolatek od dawna umie się ubrać sam, 
a teraz nagle sobie z tym nie radzi.

Na czym będzie polegało wsparcie dla dziecka w takiej sytuacji?
Na byciu z nim tu i teraz. Najlepiej nie naciskać, nie popędzać dziecka. 
Pozwólmy mu na spokojne popróbowanie zakładania tej skarpetki. 
Niestety wielu rodziców nie znajduje w sobie cierpliwości i po minucie 
poddaje się i przejmuje inicjatywę. Takie działanie będzie 
kontrproduktywne i na pewno nie nauczy malucha samodzielności.

Kłopot w tym, że zdenerwowany rodzic nie dość, że tę skarpetkę 
sam założy dziecku po minucie, to jeszcze rzuci kilka kąśliwych 
uwag, by uspokoić siebie.
„Jak ty się zachowujesz? Już jesteś uczniem!” albo „Już niedługo 
zerówka, a ty płaczesz bez powodu!” – takie powiedzenia najlepiej 
wykreślić ze swojego repertuaru, bo tylko wpajają dziecku, że jak ma 
sześć lat, to nagle musi wydorośleć, a szkoła to jest jednak 
nieprzyjemny obowiązek.
Nie warto też dopytywać o wszystko po powrocie ze szkoły. Nawet 
jeśli bardzo martwimy się. Przykład? Jeśli córka jest nieśmiała 

1 2



i wycofana, to mama zwykle boi się o kontakty rówieśnicze i pyta bez 
przerwy: „A poznałaś w szkole jakąś miłą dziewczynkę?”, „Opowiedz 
mi wszystko po kolei, z kim siedzisz w ławce i czy pani jest miła?”. 
Pamiętajmy, że takie dopytywanie się dokłada dziecku stresu. Dobrym 
pomysłem na zamodelowanie rozmowy jest opowiadanie o sobie. 
Możemy mówić o wydarzeniach z pracy, ale tylko takich adekwatnych 
do wieku malucha. Wtedy uczymy go, że dzielenie się swoimi 
przeżyciami jest czymś naturalnym i w ten sposób łatwiej nam 
zachęcać do rozmowy.

Najpierw więc mówimy o sobie, licząc na to, że w ten sposób 
zachęcimy dziecko do zwierzeń?
Ja bym usunęła z tego zdania słowo „licząc”. Dziecko ma prawo do 
mówienia o sobie niewiele albo nawet wcale. Przecież niekoniecznie 
też wypytujemy dorosłego partnera po powrocie z pracy: 
„A smakowała ci zupa na lunch?”, „A zdążyłaś dojechać na czas?”, 
„A szef był miły?”. Nie róbmy dziecku tego, co i dla nas jest 
nieprzyjemne. My często zapominamy, że nasz sześciolatek to osobny 
człowiek, osobna jednostka. Gdy traktujemy go jak własność albo jak 
przedłużenie samych siebie – to na pewno nie uczymy go 
samodzielności.

Co możemy robić, by jednak tej samodzielności uczyć?
Pozwalajmy dziecku częściej decydować o sobie w takich 
codziennych sprawach:
1. czy chce założyć sweterek na spacer
2. czy chce zjeść cały obiad
3. czy woli odrobić lekcje tuż po szkole, czy dopiero późnym 
popołudniem. Ja na przykład pozwalam swoim dzieciom odrabiać 
lekcje później, kiedy już odpoczną, pobawią się i zresetują. Wiem, że 
one są obowiązkowe i że zmobilizują się do tego koło godziny 18.00.

Kiedy dziecko nie założy sweterka, to przecież się przeziębi. A matki 
nie mają dziś możliwości brać ciągle zwolnień lekarskich. Dlatego 
ten sweterek wydaje mi się rzeczą obiektywnie słuszną.
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Myślę, że jeśli mamy chorowitego dwulatka, to faktycznie warto 
przekonać go do sweterka. Natomiast pięciolatkowi można już 
powiedzieć: „Biorę sweter do torby. Jak zrobi ci się chłodniej, powiesz 
mi i go założysz”. Spokojnie, większość dzieci prędzej czy później prosi 
o sweter, bo nikt nie lubi marznąć. A w ten sposób uczymy nasze 
maluchy, że określone decyzje prowadzą do określonych 
konsekwencji. I to jest właśnie nauka samodzielności.
Jednak zawsze w takich sytuacjach warto zadać sobie pytania: 
„Dlaczego wydaje mi się, że jak moje dziecko nie założy swetra, to od 
razu będzie tragedia?”, „Dlaczego tak bardzo zależy mi na tej rzeczy?”, 
„Czy jeśli córka nie zje całego obiadu, to stanie się coś naprawdę 
złego?” Bo może, jeśli na to pozwolę, to ona dowie się, że kiedy akurat 
nie ma apetytu, to ma prawo powiedzieć „nie”. Natomiast jeśli bardzo 
stresuje nas, gdy dziecko nie chce odrobić lekcji, warto zadać sobie 
inne pytanie: „A co by się stało, gdybym pozwoliła synowi w ogóle nie 
odrobić lekcji?” Przecież najwyżej dostanie jedynkę, więc czy to będzie 
jakaś tragedia? Może następnym razem dzięki temu doświadczeniu 
sam zadba o to, żeby lekcje jednak odrobić?

Ciągle zastanawiam się, czy pani argumenty przekonają czytające 
ten wywiad zapracowane matki, które mają tyle obowiązków, że nie 
wiedzą, w co ręce włożyć…
Zawsze namawiam do zadawania sobie pytań, bo wbrew pozorom 
odpowiedzi mogą okazać się bardzo głębokie. Może np. okazać się, 
że mama lubi być zapracowana. Podświadomie wybiera ten pęd 
i brak uważności wobec dziecka, ponieważ paradoksalnie łatwiej jest 
jej być w tym kieracie. Zatrzymać się i zastanowić się – dlaczego jej 
życie jest jednym wielkim stresie i jak ona konkretnie się do tego 
przyczynia – jest dużo trudniejsze. Bo wtedy trzeba zderzyć się z tym, 
co się naprawdę czuje.
Czasem jesteśmy tak zmęczone, że nasze dziecko zamieniamy w 
projekt do wychowania, albo w kolejne zadanie do odhaczenia z listy. 
A jak znajdziemy w sobie więcej spokoju i uwagi, to naturalnie pojawi 
się ciekawość, co u tego naszego dziecka słychać, co naprawdę ono 
myśli o dinozaurach albo o Pokemonach. Może zaciekawi mnie jego 
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opowieść o Minecraftcie? Szkoda tracić to zaciekawienie własnym 
dzieckiem. To jest przecież osobna wrażliwa istota.

Czasem dostajemy w szkole lub przedszkolu informacje, że nasz syn 
pozostaje w tyle za grupą rówieśniczą, bo czegoś nie umie. 
Co wtedy?
To zawsze jest stres dla rodzica. Opowiem pani historię. Kiedy jeden 
z moich synów poszedł do przedszkola jako trzylatek, dzień w dzień 
słyszałam od nauczycielki, że jego "mała motoryka" jest bardzo słaba. 
Dostawaliśmy więc do domu do rysowania szlaczki. Jak tak codziennie 
słuchałam tych słów nauczycielki, to byłam bliska uznania, że mój syn 
jest strasznie do tyłu wobec grupy rówieśniczej. To mnie wtedy bardzo 
stresowało. Dziś myślę inaczej: Co z tego, że on nie potrafił narysować 
domkniętego kółka? Przecież ludzie są całością. Ta jedna 
nieumiejętność nie mówiła o moim synu wszystkiego. On miał 
przecież wtedy dużą wiedzę o świecie, potrafił się pięknie wysławiać, 
miał fantastyczne poczucie humoru. Nie ma ludzi, którzy są dobrzy we 
wszystkim. To jest jakieś chore założenie.
Dziś wiem, że ta sytuacja tak naprawdę niewiele mówiła o moim 
dziecku. Raczej o stresie nauczycielki w przedszkolu. Nauczyciele 
są często bardzo zestresowani – to piękny, ale obciążający zawód, 
a systemowe uwarunkowania nie są zbyt wspierające. I tu mam apel 
do rodziców: nie dajcie się wkręcać w spiralę stresu, postarajcie się ją 
przerwać, zachowując spokój i zdrowy dystans. Kiedy młody człowiek 
jest spokojny i zrelaksowany, łatwiej robi postępy. A kiedy nauczyciel 
zwraca dziecku i nam uwagę i my krzyczymy potem na dziecko, 
np. że jest rozproszone i nie potrafi skupić się na lekcji, nic dobrego 
z tego nie wyniknie. Jeśli więc czujemy presję ze strony nauczyciela, 
powiedzmy: „Ok słyszę, co pani do mnie mówi. Przyjmuję to. Pogadam 
z synem na ten temat”. I jednocześnie pamiętajmy, że problem, który 
zgłasza nauczyciel, to tylko jakiś jeden kawałek tej całości, jaką jest
nasze dziecko.

Ale czasem zachowanie spokoju bywa trudne, zwłaszcza że my 
bardzo lubimy się porównywać. Sama pamiętam jak pękałam 
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z dumy, że moja córka czyta już w wieku 3 lat, a inne dzieci nie. 
Umierałam zaś ze strachu, gdy widziałam, jak inne dzieci jedzą 
wszystko, a moja córka tylko cztery produkty na krzyż.
Porównywanie dzieci to bardzo polska przypadłość. Mówimy: „Mój syn 
już w wieku 10 miesięcy chodził, a pani córeczka dopiero tak drepcze”, 
„Moja córka potrafi sama wrócić ze szkoły, a pani syn naprawdę 
jeszcze siedzi na tej świetlicy?” Pytanie: po co to robimy? Co nam to 
daje? Czy nie umiemy poprawić sobie humoru inaczej? Porównywanie 
się nigdy nikomu nie przynosi satysfakcji, nawet tym najlepszym 
uczniom. Sama pamiętam, że kiedy słyszałam pochwały nauczycieli 
wobec siebie, wzorowej uczennicy: „Bo Agnieszka to, Agnieszka 
tamto…”, to czułam się okropnie. Miałam ochotę schować się do mysiej 
dziury.
Pamiętajmy, że dziecko jest całością, a szkoła docenia głównie 
intelekt. Dla nauczyciela najlepszym uczniem jest ten, który ma od 
góry do dołu na świadectwie same szóstki. Jednak to nie jest realne 
i sensowne wymaganie, bo za bycie prymusem dzieci płacą często…

... swoim zdrowiem, ucząc się wszystkiego od rana do nocy!
Moim zdaniem tzw. normą jest uczeń czwórkowy, trójkowy, który 
z niektórych swoich ulubionych przedmiotów dostaje szóstki i piątki. 
System szkolny promuje jednak głównie intelekt i czasem jeszcze 
zdolności sportowe. A przecież od ocen o wiele ważniejsze jest to, czy 
twój syn potrafi sobie radzić z emocjami, czy umie się uspokoić 
i wyciszyć. Jak reaguje, gdy koleżanka stłucze kolano? Czy jest wtedy 
empatyczny? Jak radzi sobie z porażką, gdy dostanie jedynkę? Albo 
dyskomfortem, gdy ktoś go wyśmieje? Czy umie odroczyć 
przyjemność, np. odłożyć czekoladkę na później?

My kompletnie nie przywiązujemy uwagi do tego, o czym pani mówi. 
Rodziców bardziej interesuje: odpieluszkowanie, umiejętność 
samodzielnego spakowania tornistra i skasowania biletu 
w autobusie. Dla nas to jest – samodzielność.
Naprawdę jest wiele ważniejszych rzeczy, na które nie zwracamy 
uwagi. Dam kilka przykładów samodzielności. Jestem głodna – jem.
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Chce mi się pić – piję. Stłukłam kolano – płaczę, a potem się 
uspokajam. Szkoła niestety często zabija w dzieciach umiejętność 
słuchania tych ważnych sygnałów, które płyną z ich ciała. Absurdem 
jest, by sześciolatek nie mógł napić się wody czasie lekcji.
Mam też taką myśl, że my od dzieci wymagamy zbyt wiele. Sami 
kompletnie gubimy się w tym, co jest rzeczywistością, a co pobożnym 
życzeniem. Często do mnie przychodzi mama, która opowiada, że 
okropnie męczy ją bałagan w domu. Wtedy badam jej rzeczywistość: 
pytam, czy ona ma panią do sprzątania. Słyszę – nie. A czy mąż lub 
partner też sprząta w domu – nie. A czy ona pracuje zawodowo – tak, 
na pełen etat. A ile ma dzieci – troje małych. Wtedy mam ochotę 
powiedzieć jej: „Kobieto, jakim cudem ty masz mieć porządek 
w domu?” Ale raczej staram się łagodniej pokazać jej tę perspektywę, 
że uporządkowany dom w jej sytuacji jest mało realnym celem. 
A raczej – jest realnym, ale można go osiągnąć ogromnym kosztem 
zdrowia fizycznego i psychicznego.

Warto więc nauczyć się wybierać: co jest dla mnie naprawdę ważne?
Same piątki i szóstki czy fakt, że syn przytula siostrę, gdy ta płacze?
Umiejętność sprawnego wiązania butów, czy może to, że córka od 
tygodni wytrwale uczy się wiązać te buty?

Tak naprawdę mam wyraźnie w życiu bardziej przydają się te 
umiejętności, których nie doceniamy jako społeczeństwo.
Dokładnie tak samo myślę!

Agnieszka Stążka-Gawrysiak. coachka kryzysowa, mentorka, trenerka Instytutu 
Pozytywnej Terapii Kryzysu. Pracuje z mamami, które zmagają się z nadmiernym 
stresem, złością, kryzysem. Pomaga im odzyskać spokój i stworzyć piękną codzienność, 
a dzięki temu – podarować dzieciom szczęśliwe dzieciństwo.
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To najważniejsze miejsce w życiu dziecka – warto 
zadbać, żeby czuło się w nim dobrze

Pokój nastolatka to miejsce, w którym ważna jest swoboda kreowania 
własnego świata, funkcjonalność, możliwość wydzielenia 
poszczególnych stref do nauki, rozrywki i odpoczynku. Nie można też 
zapomnieć o tym, że jest to pewnego rodzaju skrytka, w której dziecko 
pacyfikuje swoje obawy, nerwy, lęki, ale też przeżywa sukcesy i radości. 
Dlatego wybór poszczególnych mebli wpływa na atrakcyjność 
wizualną i przytulność pomieszczenia, ale i samopoczucie lokatora.

Wielu rodziców organizując przestrzeń swojej pociechy kieruje się 
swoim gustem, przemyśleniami na podstawie poradników 
wnętrzarskich i swoim doświadczeniem. My jednak zawsze 
nakłaniamy ich do podjęcia dialogu z dziećmi, wypytania o marzenia 
i oczekiwania dotyczące wystroju wnętrza ich prywatnej strefy. Może 
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się okazać, że będzie to nie tylko wymianą ciekawych spostrzeżeń, 
ale też świetną zabawą i sposobem na spędzenie czasu w rodzinnym 
gronie. Chociaż marzenia najmłodszych często oscylują wokół 
ulubionych postaci z bajek, może uda Wam się pogodzić wyobrażenia 
z funkcjonalnością?
Wybierając meble postaw na ponadczasowe, proste wzornictwo, które 
przetrwa zmieniające się mody i upodobania dziecka. To też 
sprawdzone rozwiązanie na to, by bez konieczności wymiany mebli 
dziecko dorastało w przytulnej przestrzeni od wczesnych lat 
szkolnych nawet do dorosłości. Co z Kubusiem Puchatkiem, Anną 
i Elsą z Frozen oraz Buzz Astralem? Możesz wykorzystać dziecięcych 
bohaterów na tekstyliach i dekoracjach lub jeżeli masz talent 
plastyczny, narysować je na ścianie.

1 9



Funkcjonalny pokój dziecięcy – jakie elementy wybrać?
Aranżując pokój dziecka i nastolatka, ten musi spełniać szereg 
przydatnych funkcji. Dlatego zanim przystąpisz do urządzania, 
rozplanuj podział wnętrza, wydzielając strefę odpoczynku z łóżkiem 
w roli głównej, miejsce do nauki z biurkiem i regałem na podręczniki 
oraz kącik rozrywki. Wybierz meble do pokoju dziecięcego, które 
spełniają oczekiwania ucznia i studenta, sprzyjają nauce i rozwijaniu 
pasji.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze mebli?
  - grubość płyty meblowej, która wytrzyma codzienne użytkowanie,
  - wykończenie mebli – pokrycie blatu biurka dodatkową folią 
ochronną może zapobiec przykrym odpryskom, zadrapaniom 
i tworzącym się od cyrkla dziurom,
  - akcesoria premium – oświetlenie szafy lub komód, prowadnice 
oraz zawiasy z cichym domykiem.
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Miejsce nauki, pracy, rozrywki i hobby
Do nich należy przede wszystkim biurko, czyli obowiązkowy element 
pokoju ucznia i studenta. Jakie elementy powinno mieć praktyczne 
biurko do pokoju młodzieżowego? Duży, przestronny blat o szerokości 
co najmniej 120 cm – pozwoli ustawić nie tylko lampkę, organizer 
na długopisy, ale też laptopa. Przy tym wszystkim powinno zostać 
miejsce na notatki. Co najmniej jedna szuflada sprawi, że zapas 
długopisów, spinacze i zszywacz znajdą swoje miejsce. Jeżeli Twoje 
dziecko jest miłośnikiem gier komputerowych, zamiast laptopa, może 
przydać się biurko z miejscem na komputer stacjonarny.

Przechowywanie w pokoju młodzieżowym – jakie meble kupić?
Wybierając szafę do pokoju młodzieżowego postaw na model 
dwudrzwiowy z górną półką i dużą przestrzenią pod drążkiem. 
Dlaczego? To doskonałe miejsce do przechowywania plecaka 
szkolnego, torby treningowej i walizki. Praktyczne półki to idealne 
miejsce na jeansy, t-shirty i swetry, a wbudowane szuflady to miejsce 
na dodatki (krawaty, bieliznę, biżuterię). Chcesz ułatwić dziecku 
organizację ubrań? Warto dopełnić wystrój komodą. Pojemne szuflady 
pomogą w przechowywaniu bielizny, w której często panuje chaos.
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Strefa wypoczynku – czego nie może w niej zabraknąć?
W strefie relaksu powinno stanąć łóżko dla dziecka, które umożliwi 
regenerację, spokojny sen i relaks. W niewielkim metrażu łóżko staje 
się też meblem wypoczynkowym, na którym siadają lokatorzy i ich 
goście. Jak zwiększyć funkcjonalność pokoju dziecięcego? Wybierz 
łóżko z wysokim zagłówkiem, o który można się oprzeć podczas nauki 
do egzaminu, ale też rozmowy przez telefon i czytania książki. Dobrym 
rozwiązaniem jest wbudowana szuflada pod łóżkiem lub możliwość 
jej dokupienia. Ten niepozorny dodatek zwiększy możliwości 
przechowywania pościeli, zabawek lub ubrań bez konieczności 
przeznaczania na nie miejsca w szafie.

Informacje zawarte w artykule nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
Cywilnego i są publikowane wyłącznie w celach informacyjnych. Ze względów 
technologicznych, widoczne na wyświetlaczach urządzeń i na wydrukach kolory mebli
oraz artykułów dekoracyjnych mogą różnić się od rzeczywistych.
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Dzieci potrzebują mamy pozytywnej, nie idealnej. 
Dowody? Mamy cztery!

Z biegiem lat, zwłaszcza wraz z rozwojem mediów społecznościo- 
wych, pojawiło się przekonanie, że istnieje coś takiego jak 
doskonałość. Pokazujemy piękne miejsca, ciastka z kawą, 
umalowane szminką dzióbki i ślicznie ubrane dzieci jak aniołki. 
Skrzętnie pomijamy kurz za kanapą, rozpaćkaną na stole 
i wszystkich domownikach kaszkę najmłodszej pociechy i łzy 
niemocy. Chcemy robić wrażenie na innych, ale też sami żyć 
w przeświadczeniu, że jest idealnie. Sprzedajemy więc sobie 
i innym fałszywy obraz naszego życia. 
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Problem polega na tym, że doskonałość nie istnieje. Nie ma jej 
w żadnym aspekcie naszego życia, a szczególnie NIE ma jej 
w rodzicielstwie. Nie da się być idealną mamą. Co ważniejsze, nasze 
dzieci nie POTRZEBUJĄ, abyśmy udawały, że jesteśmy idealne. One 
potrzebują naszej autentyczności. Potrzebują nas i naszej obecności. 
Oto cztery powody, dla których Twoje dzieci nie potrzebują idealnej 
matki.

1. Mogą odczuwać stres związany z twoim pragnieniem bycia 
doskonałą i to je obciąża.
Ponieważ doskonałość jest NIEMOŻLIWA, twoja walka o nią jest 
stresująca. Dzieci wyczuwają, kiedy masz za dużo na głowie i kiedy 
jesteś zestresowana. Co więcej, mogą od ciebie przejąć te skazane 
na niepowodzenie starania i stres.
2. Kiedy koncentrujesz się na byciu doskonałą, tracisz autentyczne 
chwile macierzyństwa.
Jeśli całą energię inwestujesz w próby bycia idealną mamą, z dużym
prawdopodobieństwem przeoczysz prawdziwie najważniejsze chwile.
A są one naprawdę na wyciągnięcie ręki. Gdy twoje dziecko pragnie, 
żebyście razem pokolorowały obrazki, ty koncentrujesz się na 
organizacji idealnego przyjęcia urodzinowego albo zapisujesz dziecko 
na kolejne zajęcia. Nie o to chodzi, zrozum.
3. Twoje dzieci muszą widzieć, że coś ci się nie udaje.
Kiedy skupiasz się na byciu doskonałą, dajesz dziecku wrażenie, że 
niepowodzeń i błędów należy unikać za wszelką cenę i że są najgorszą 
rzeczą, jaka może się zdarzyć. Zamiast wiedzieć, jak radzić sobie 
z porażką (a nie da się ich w życiu uniknąć), będą próbowały ukrywać 
swoje błędy i udawać, że są idealne. W konsekwencji będą 
nieszczęśliwe i zakompleksione.
4. Muszą widzieć cię szczęśliwą, a nie dążącą w pocie czoła do ideału.
Najważniejszą rzeczą jest, abyś była szczęśliwa, zdrowa i OBECNA. Nie 
możesz być doskonała. Próba bycia doskonałą wyrządzi o wiele więcej 
szkody niż pożytku - tobie i twoim dzieciom.
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"Mój syn w przedszkolu stał się małym diabełkiem. 
Płacze, krzyczy, kopie. Co robić?"

 "Moje dziecko w tym roku poszło do przedszkola i nagle z aniołka 
zmieniło się w małego diabełka. Rozmawiam z nauczycielkami i one 
mówią, że syn w placówce jest bardzo uczynny, posłuszny i grzeczny. 
Są zdziwione kłopotami w domu. A ja jestem zmartwiona, ponieważ 
nie widzę przyczyn. Po powrocie z przedszkola syn krzyczy, wpada 
w szał. Zamykamy go wtedy w pokoju i prosimy, by się uspokoił. 
Rozmawiamy z nim, tłumaczymy, ale on kopie zabawki, płacze, 
a przede wszystkim się złości. Mąż wtedy zabiera go na spacer albo 
idą razem pojeździć na rowerze. To pomaga tylko na chwilę, bo nagle 
widzę, że syn znów bije starszego brata, zupełnie bez powodu. Każdy 
drobiazg wyprowadza go z równowagi. Nie radzimy sobie z jego 
nagłymi wybuchami agresji. Tym bardziej że ze starszym synem nie 
mieliśmy takich kłopotów. Coraz częściej myślę, że jestem złą matką. 
Coś jest nie tak! Proszę, poradźcie". O pomoc rodzinie Moniki 
poprosiliśmy Paulinę Mierzejewską, psycholożkę i psychoterapeutkę, 
która pracuje z dziećmi. 
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Co trzeba sprawdzić na początek?
Przyczyn takiej sytuacji może być naprawdę wiele. Na początek trzeba 
sprawdzić, czy na przykład syn w przedszkolu nie jest 
przebodźcowany, czyli czy nie ma tam za dużo atrakcji i nowych 
przedmiotów. Potem: czy po powrocie do domu chłopiec dostaje 
możliwość, by uspokoić się i odpocząć. Może pomysł z wychodzeniem 
na rower nie jest najbardziej odpowiedni? Czasem dzieci są tak 
rozemocjonowane, że w przedszkolu unikają drzemek i potem 
wracają do domu zmęczone. Nic dziwnego, że wtedy zaczynają 
grymasić i złościć się.
Proszę też zastanowić się: czy chłopiec nie boi się czegoś lub kogoś: 
nauczycielki, kolegi? I jeszcze: czy w domu ma ustalony rytmu dnia. 
Bo może w przedszkolu wszystko jest przewidywalne i dlatego czuje 
się tam bezpiecznie i jest grzeczny?
Ponieważ przyczyn tej sytuacji może być wiele, do jej rozwiązania 
potrzeba spokoju i cierpliwości. Po prostu temu wszystkiemu trzeba 
się poprzyglądać. Najlepiej z pomocą przedszkolnego psychologa lub 
wychowawcy.
Zazwyczaj finalnie pomaga cierpliwość i zachowanie spokoju. 
Zwróćmy też uwagę, że my dorośli w różnych środowiskach też 
zachowujemy się inaczej i to jest całkowicie normalne, że jesteśmy 
inni w domu i w pracy. Dzieci podobnie, kiedy są w towarzystwie 
nowych opiekunów starają się grzecznie zachowywać i nie pokazują 
całego repertuaru swoich zachowań, bo są ostrożne. Natomiast 
w domu, kiedy już znajdują się pod opieką rodziców, czują się na tyle 
bezpieczne, że uwalniają wszystkie kumulowane emocje.
W takiej sytuacji mówię mamie i tacie: „Jeśli dziecko się przy pani/ 
panu złości, to może być pani/pan dumna/y, bo to oznacza, że jest 
pani/pan jego najbezpieczniejszym obiektem”. Dziecko wie, że rodzic 
przyjmie wszystkie emocje i jakoś da radę.

Co może pomóc "niegrzecznemu" dziecku w domu?
Takie jest nasze zadanie: kontenerowanie emocji naszych małych 
dzieci, które mają jeszcze niedojrzały system nerwowy. Co to znaczy? 
Jeśli syn złości się, to rodzic powinien pomóc mu poprzeżywać tę
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złość, a potem jeszcze uspokoić się. Nie ma więc sensu mówienie: 
„Bądź już cicho”, „Idź do swojego pokoju". Małe dzieci po prostu nie 
mają jeszcze takich umiejętności. Poprzez obserwację naszego 
zachowania, muszą dopiero nauczyć się, jak panować nad swoimi 
różnymi emocjami. Jednym dzieciom przychodzi to łatwiej, innym 
zdecydowanie trudniej.
Warto też pamiętać, by nie porównywać malucha ze starszym 
grzeczniejszym bratem. To zawsze przynosi odwrotny skutek od 
oczekiwanego.
Zawsze też polecam rodzicom czytanie książeczek o przedszkolu lub 
szkole, dziś wybór jest ogromny. Jest szansa, że któryś z bohaterów 
będzie zachowywał się podobnie do synka i to da nam pretekst do 
rozmowy. Można też bawić się w świetlicę lub przedszkole i podczas 
takiej zabawy uważnie obserwować dziecko. Wtedy właśnie najłatwiej 
dowiedzieć się, czy maluch ma z czymś problem. Nieoczekiwanie 
pada drobny gest, jakieś słowo, które zapoczątkowuje sensowną 
rozmowę.

Pamiętajmy też, że pierwsze miesiące w przedszkolu lub zerówce to 
dla malucha zawsze jest ogromny stres. Nie unikniemy go, 
choćbyśmy robili wszystko, by go minimalizować.

 
***
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Co się kryje za „niegrzecznym” zachowaniem twojego 
dziecka

Czy potrafisz rozszyfrować co kryje się za zachowaniem twojego 
dziecka? Płacz, złość, a nawet próba bycia "perfekcyjnym" zazwyczaj 
oznaczają, że ma ono jakiś problem, którego być może samo nie umie 
nazwać. Poniżej znajdziesz kilka najczęstszych dziecięcych reakcji 
wraz z możliwą interpretacją. 

 

płacz z powodu błahostek
płacz, gdy wychodzisz
dziecko nie może oglądać "smutnych" filmów
dziecko nie lubi być samo

Wrażliwość
Co widzisz



brak umiejętności samoregulacji emocji
lęk przed "nowym", potrzeba systematycznego wprowadzania 
nowych sytuacji, łagodnego zaznajamiania się z nimi
wewnętrzny, trudny do zwerbalizowania lęk

częste krzyki
rzucanie, niszczenie rzeczy
skrzyżowane ramiona, pozycja obronna
mówienie "nienawidzę cię, odejdź"

dziecko nie umie rozpoznać emocji
nie posiada odpowiednich umiejętności, strategii radzenia sobie    
z problemami
boi się nieznanych uczuć
próbuje pomocy przy nauce strategii uspokajania się

dziecko denerwuje się jeśli miałoby złamać zasady
nie umie poradzić sobie z tym, że czegoś nie zrozumiało
nigdy nie chce opuścić ani jednego dnia w szkole
przeraża je myśl, że może źle odpowiedzieć
ma problem z konstruktywną krytyką

dziecko nie radzi sobie z negatywnymi wzorcami myśleniowymi
dziecko potrzebuje pomocy, by prawidłowo łączyć myśli i działania
dziecko ma problemy z wyrażaniem swoich lęków
dziecko rozwija się najlepiej, gdy robi wszystko tak, jak trzeba

Co się naprawdę dzieje

Złość
Co widzisz

Co się naprawdę dzieje

Perfekcjonizm
Co widzisz

Co się naprawdę dzieje
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dziecko chowa się za twoimi nogami
boi się nieznajomych
boi się zmian
nie lubi odwiedzać nowych miejsc
woli zabawę z tymi, których zna

dziecko nie jest w stanie zwerbalizować "dużych" lęków i obaw
jest ostrożne i chce w pełni zrozumieć sytuację
potrzebuje pomocy przy planowaniu "nowych przedsięwzięć"

dziecko staje się bardzo aktywne fizycznie i emocjonalnie, gdy 
mają przyjść goście
mówi przy nich "niewłaściwe" rzeczy (np przeklina)
żartuje w nieodpowiednim momencie
skacze po meblach
"przeszkadza" w rozmowie, bawi się w niewłaściwy sposób

dziecko nie potrafi zapanować nad swoją energią
potrzebuje pomocy przy regulowaniu swoich emocji
brak mu odpowiednich strategii uspokajania się, gdy na coś 
niecierpliwie czeka

Nieśmiałość
Co widzisz

Co się naprawdę dzieje

Nadaktywność
Co widzisz

Co się naprawdę dzieje

Pamiętaj, zamiast karać dziecko za to, co widzisz, postaraj się 
zawsze zrozumieć, co jest podstawą jego zachowania.

***
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Do szkoły i domowego biura

Ktoś może zapytać: czy naprawdę w czasach internetu i chmury 
drukarki mają rację bytu? Otóż zdecydowanie tak i jest po temu 
co najmniej kilka powodów.

Przede wszystkim zdrowiej jest przeczytać tekst wydrukowany na 
kartce niż nieustannie wpatrywać się w ekran, a do notatek czasem 
warto dołączyć wydrukowaną mapę, wykres czy ilustrację. Dzieci ze 
starszych klas podstawówki, licealiści i studenci znają trud składania 
prezentacji z analogowych materiałów. Znacznie prościej jest złożyć 
taką pracę na komputerze i oddać ją po wydrukowaniu.

Warto też pamiętać, że dzisiejsze drukarki (w szczególności te od 
Epson) drukują nie tylko dokumenty na papierze A4, ale świetnie 
(i taniej niż w fotolabie) poradzą sobie ze zdjęciami na papierze 
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fotograficznym. Urządzenia wielofunkcyjne integrują w jednej 
maszynie kilka bardzo istotnych funkcji (drukarka, skaner, kopiarka),
a dzięki temu użytkownik ma pod ręką zawsze to, co jest mu 
najbardziej potrzebne.

Laser czy atrament
Współczesne piezoelektryczne drukarki atramentowe są 
zdecydowanie tańsze w eksploatacji od porównywalnych urządzeń 
laserowych. Seria Epson EcoTank posiada duże pojemniki, które 
można uzupełniać za pomocą niedrogich butelek z atramentem, 
co znacząco pozwala obniżyć koszty. Komplet tuszów dostarczanych 
wraz z drukarka wystarczy nawet na trzy lata, a zanim nastąpi 
konieczność uzupełnienia pojemników użytkownik wydrukuje tysiące 
stron. Niewymagająca nagrzewania głowica drukująca PrecisionCore 
słynie z szybkości, jakości, niezawodności i wydajności oraz trwałości 
przez cały okres eksploatacji. Dzięki tej technologii bardzo znacząco 
można obniżyć też zużycie prądu, a co za tym idzie rachunki, ale też 
wpływ na środowisko. Wybraliśmy 2 modele, które idealnie sprawdzą 
się w każdym domu.

Epson L3251 (L3256 wersja biała)
Idealna pomoc naukowa dla każdego ucznia i rodzica. Kompaktowa 
drukarka EcoTank typu 3 w 1 z funkcjami Wi-Fi oraz Wi-Fi Direct ma 
wszystko, czego potrzeba, łącznie z przyciągającym wzrok panelem 
sterowania. To niezawodne urządzenie zamiast kartridży wykorzystuje 
zaawansowany system napełniania pojemników oraz proste w użyciu 
butelki z atramentem, które zaprojektowano tak, aby ograniczyć 
ryzyko rozlania i powstawania zanieczyszczeń. Dołączony zapas 
atramentu, który wystarczy nawet na trzy lata. Urządzenie ma 
niewielkie wymiary i łatwo ustawić je nawet na niewielkim biurku. 
Dodatkowo niewymagająca użycia ciepła, autorska technologia Heat- 
Free firmy Epson, stosowana w drukarkach atramentowych, zużywa 
nawet do 83% mniej energii, co pozwala znacząco zmniejszyć koszty 
prądu. Ambasadorem serii Epson EcoTank jest Usain Bolt, sprinter, 
olimpijczyk, który dumnie promuje rozwiązania proekologiczne.
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Epson L8160
To coś dla miłośników fotografii (nawet 2300 wysokiej jakości zdjęć 
10×15 na jednym zestawie butelek z atramentem), ale nie tylko. Także 
jako główne urządzenie w domu, gdzie cała rodzina dużo drukuje 
(szkoła, studia, praca zdalna). Dzięki pełnej obsłudze Wi-Fi, Wi-Fi Direct 
oraz łączności Ethernet można z łatwością zintegrować drukarkę 
z istniejącą już infrastrukturą domową. Można również drukować z 
kart SD i urządzeń pamięci masowej USB, korzystając z kolorowego 
ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm. Równie łatwo można 
drukować z telefonu używając dedykowanej darmowej aplikacji 
Epson Smart Panel.
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Mały projektor, wielki obraz
Coś po godzinach… Projektor multimedialny to urządzenie, które 
możemy wykorzystać na kilka różnych sposobów. W domowych 
warunkach posłuży, jako zamiennik telewizora – wyświetli filmy, 
seriale i ulubione programy. Możemy zabrać go również do pracy czy 
na ważne biznesowe spotkania, wykorzystując sprzęt do efektownej 
prezentacji danych. Projektor będzie też niezastąpiony latem. Dzięki 
niemu możemy zorganizować niezapomniany wieczór filmowy 
w ogrodzie.
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EF – 12
Jeśli myślicie o tym, aby projektor stał się centrum domowej rozrywki 
i nauki i zastąpił tradycyjny TV to wybierzcie model Epson EF-12. 
Kompaktowy, lekki i łatwy w obsłudze projektor laserowy 
wyświetlający wyjątkowo jasne i kolorowe obrazy o wyraźnych 
detalach w rozmiarze do 150 cali. To sprzęt mobilny, który łatwo 
zabrać ze sobą wszędzie tam gdzie będzie potrzebny. Współczynnik 
kontrastu 2 500 000:1 zapewnia wyraźne odwzorowanie cieni 
i głębokie czernie. Dzięki funkcji Android TV z powodzeniem może 
zastąpić tradycyjny TV a opcja łączności bezprzewodowej pozwala 
przesyłać treści z telefonów, urządzeń do transmisji strumieniowej, 
laptopów, konsol do gier itp. Projektor wykorzystuje usługę Google 
Assistant, która ułatwia szybki dostęp do ulubionej rozrywki.

Dzięki niej możliwe jest także sterowanie urządzeniami z każdego 
miejsca w domu. Ten projektor to nie tylko zdumiewający obraz – to 
także świetny dźwięk. Wszystko za sprawą wbudowanego, wydajnego 
głośnika opracowanego przez Yamaha, który zapewnia czyste 
i wyraziste brzmienie.
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Rodzice, którzy wychowują pewne siebie dzieci, robią 
te dwie rzeczy

Kto nie chce być przez innych postrzegany jako pewny siebie? 
Pewność siebie pomaga nam odnosić sukcesy w pracy, pomaga nam 
odnosić sukcesy w związkach, a także pomaga naszym dzieciom 
śmielej iść przez życie. Jak wychowywać dzieci, które mają silne 
poczucie własnej wartości, są pewne siebie, ale nie aroganckie? Na 
początek dwie wskazówki do zapamiętania i zastosowania od razu.

Od momentu narodzin dzieci zaczynają się uczyć. Uczą się płakać, 
jeść, spać, robić kupę. Zaczynają chodzić i chwytać za ręce, a gdy stają 
się małymi zdolnymi dziećmi, które potrafią budować z klocków, 
czytać krótkie słowa i siadać na nocniku, stają się pewnymi siebie 
istotami. Ale to poczucie pewności należy pielęgnować cały czas. 
Gdy małe dzieci stają się dużymi dziećmi, stają przed bardziej
złożonymi wyzwaniami.
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Jak od małego budować pewność siebie u dzieci?

1. Podkreślajmy, chwalmy, nagradzajmy wysiłek, a nie tylko wybitne 
rezultaty
Rodzice powinni zawsze komplementować wysiłek swojego dziecka, 
nawet jeśli nie uzyska ono 5 z testu z matematyki lub nie wygra meczu 
piłki nożnej. Kiedy rodzice chwalą dzieci za wysiłek, który włożyły, 
a nie za rezultaty tego wysiłku, dzieci rozwijają zdrową pewność 
siebie, która jest powiązana z dumą z bycia pracowitą osobą.
Dzieci powinny umieć powiedzieć: jestem pewny siebie w tych 
obszarach, ponieważ ciężko pracowałem. Dużo ćwiczyłem. Naprawdę 
chcę być w tym dobry. Jeśli rodzice nie będą tego podkreślać, dzieci 
mogą stracić pewność siebie, kiedy tylko nie zdadzą testu 
z matematyki pomimo iż bardzo się starały nauczyć i zdać.

2. Bądźmy uczciwi wobec dziecka w kwestii jego słabości
Rodzice, którzy chcą wychować pewne siebie dzieci (które nie stają się 
aroganckimi palantami), nie okłamują swoich dzieci na temat tego, 
że są obszary, w których nie są zbyt dobre i nad którymi muszą ciężej 
pracować. Uwaga! To nie tak, że powinieneś chodzić i mówić: „Jesteś 
kiepski z matematyki!” , bo to akurat może stać się samospełniającą 
się przepowiednią. Ale możesz powiedzieć: „Niektórzy ludzie muszą 
więcej ćwiczyć i ciężej pracować nad matematyką i to jest 
w porządku”. Dzieci, które wiedzą, że być może będą musiały włożyć
więcej wysiłku niż ich rówieśnicy, świetnie to rozumieją i nie tracą 
pewności siebie, ponieważ wiedzą, że liczy się próbowanie i praca. 
Dzieci muszą mieć świadomość, czego nie wiedzą. I że to jest ok. 
Że nie trzeba być najlepszym we wszystkim. Tutaj jest ta cienka 
granica między pewnością siebie, a arogancją.
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"Na pierwszą wizytę do ortodonty warto udać się już 
z rocznym dzieckiem"

Leczenie można rozpocząć u dziecka, które potrafi z nami 
współpracować. Już nawet trzylatkowi możemy założyć aparat 
ortodontyczny. W pierwszej kolejności musimy określić z jaką wadą 
mamy do czynienia. – mówi lek. den. ortodonta Wioleta Romanik 
z Medicover Stomatologia.

Klaudia Kierzkowska: Pierwsza wizyta adaptacyjna u stomatologa 
powinna odbyć się między 6. a 12. miesiącem życia. Zastanawiam się, 
kiedy po raz pierwszy powinniśmy udać się z dzieckiem do ortodonty? 
Wioleta Romanik, Medicover Stomatologia: Na pierwszą wizytę do 
ortodonty warto udać się już z rocznym dzieckiem. Musimy sprawdzić 
pozycję języka, ułożenie warg, tor oddychania. Przyjrzeć się, jak 
wyglądają wały dziąsłowe. Ortodonta zapyta o sposób kamienia dziecka 
- piersią czy butelką. Karmienie piersią korzystnie wpływa na rozwój
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szczęki i żuchwy oraz prawidłowe kształtowanie wałów dziąsłowych. 
W przypadku, gdy niemowlę karmione było butelką, najważniejszą 
rolę odgrywa odpowiednio dobrany smoczek, który 
w jak największym stopniu powinien przypominać brodawkę mamy. 
Ważnym punktem pierwszej wizyty u ortodonty dziecięcego jest 
skontrolowanie ułożenia języka, który u rocznego dziecka powinien 
„rozpłaszczać” się na podniebieniu i trafiać za górne siekacze.
Zawsze przestrzegam rodziców, by zwracali uwagą na prawidłowe 
ułożenie języka, warg, policzków. Niektóre dzieci oddychają przez 
buzię i cały czas usta mają otwarte, niezależnie od tego czy oglądają 
bajkę, bawią się czy śpią. W naszej głowie powinna zapalić się 
czerwona lampka - najprawdopodobniej mamy do czynienia 
z nieprawidłowością, która destrukcyjnie wypływa na rozwój szczęki 
i żuchwy np. trzeci migdał.

Wielu rodziców nie wie, że z tak małym dzieckiem należy udać się 
do ortodonty dziecięcego. Co w przypadku starszego dziecka np. 
przedszkolaka czy ucznia szkoły podstawowej. Jeśli nie 
obserwujemy żadnych nieprawidłowości, mimo wszystko 
powinniśmy odbyć konsultację? 
Oczywiście, że tak. Im wcześniej wybierzemy się z dzieckiem do 
ortodonty tym lepiej. Tak jak u stomatologa zachowawczego, 
sprawdzamy kondycję zębów, tak u ortodonty kontrolujemy jak 
rozwija się układ stomatognatyczny. Warto zwrócić uwagę, czy 
dziecko nie ma wykształconych pewnych nawyków np. czy nie 
obgryza paznokci, nie ssie kciuka lub nie przygryza dolnej wargi. 
Wszystko to ma wpływ na pojawienie się wad zgryzowych zębowych. 
Zaniepokoić rodziców powinno również seplenienie. W takim 
przypadku niezbędna będzie nie tylko pomoc ortodonty, ale 
i neurologopedy. Pamiętajmy że każdy negatywny nawyk może 
przyczynić się do rozwoju wady zgryzu.

Jak wygląda leczenie wady zgryzu u dzieci i kiedy najwcześniej 
możemy je rozpocząć? 
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Leczenie można rozpocząć u dziecka, które potrafi z nami 
współpracować. Już nawet trzylatkowi możemy założyć aparat 
ortodontyczny. W pierwszej kolejności musimy określić, z jaką wadą 
mamy do czynienia. Wielu pacjentów ma wykształcone różne 
nieprawidłowe nawyki i wówczas pierwszym i bardzo ważnym 
etapem leczenia jest wyzbycie się ich, co będzie wpływało na 
prawidłowe ustawienie zębów względem kości szczęki, żuchwy 
i siebie. Dopiero potem zaczynamy prawidłowo ustawiać zęby. U 
dzieci dość często zdarza się, że pomiędzy mlecznymi siekaczami nie 
ma szpar, zęby „ładnie” do siebie przylegają, co jest podstawą do 
rozpoczęcia leczenia. Musimy zrobić więcej miejsca na zęby stałe, 
które są większe od mlecznych. Dysponujemy szeregiem aparatów, 
które służą do poszerzenia podstawy kostnej np. trejnery, aparaty 
elastyczne, płytki akrylowe, a także invisiligne aparaty nakładkowe. 
Do leczenia możemy wykorzystać również aparat stały, przyklejany 
do zębów przy pomocy specjalnych zameczków.

Iluletnim dzieciom najwcześniej możemy założyć aparat stały?
Pacjent powinien mieć minimum 8 -9 lat. Wszystko uzależnione jest 
od tego, kiedy pojawiły się stałe siekacze i szóstki. We wczesnym 
leczeniu aparatami stałymi stosujemy sekwencję 4 na 2 co oznacza, 
że zakładamy aparat na cztery stałe siekacze i szóstki. Najważniejsze, 
by zęby stałe miały zakończony rozwój wierzchołka.

Zastanawiam się, czy oprócz tradycyjnych aparatów 
ortodontycznych (tych ruchomych i stałych) są jeszcze jakieś 
alternatywy leczenia wad zgryzu?
Mamy jeszcze jedną alternatywę, aparaty nakładkowe np. Invisalign. 
W pierwszej kolejności musimy przygotować skan lub wycisk zębów 
i na jego podstawie tworzymy nakładkę dla pacjenta. Automatycznie 
projektujemy leczenie składające się z różnej liczby nakładek, które 
dziecko wymienia średnio co 5-14 dni. To jeden z nowocześniejszych 
sposobów eliminowania wady zgryzu. To pożądana metoda głównie 
ze względu na estetykę pacjenta. Nakładki polecane są dzieciom 
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mającym problem z utrzymaniem prawidłowej higieny jamy ustnej. 
Nieprawidłowa higiena podczas noszenia aparatu stałego często 
prowadzi do powstania ubytków próchnicowym.
Jak zatem powinna wyglądać prawidłowa higiena jamy ustanej 
podczas noszenia aparatu ortodontycznego?
Pacjentów możemy podzielić na dwie grupy – tych, którzy doskonale 
radzą sobie z utrzymaniem higieny jamy ustnej i tych, którzy mają 
z tym duży problem. Nosząc aparat ortodontyczny powinniśmy myć 
zęby po każdym posiłku. W tradycyjnym aparacie stałym, pokarm 
osadza się na zameczkach, pomiędzy drucikami, co jest bardzo 
niehigieniczne. Poza tym nie wyobrażam sobie, by nałożyć aparat 
nakładkowy na nieumyte, brudne uzębienie.
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Dzieci w wieku 4-5 lat podświadomie pochłaniają ogromną ilość 
informacji, w tym czasie ich mózgi są jak gąbka, tworzą połączenia 
neuronowe, a języki obce przyswajane są intuicyjnie, podobnie jak 
doznania zmysłowe, co znacznie usprawnia proces nauki. Aby 
wykorzystać ten potencjał, platforma do nauki angielskiego online - 
Novakid - wprowadziła nowy kurs Get Ready!, stworzony właśnie 
dla najmłodszych uczniów. Kurs jest częścią Świata Gier Novakid - 
angażującego, opartego na fabule środowiska edukacyjnego, 
wypełnionego grami edukacyjnymi, piosenkami i zabawnymi 
postaciami. 
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Angielski już dla 4-latków? Novakid wprowadza Get 
Ready! - kurs dedykowany najmłodszym uczniom



Get Ready! to kurs przeznaczony dla dzieci bez wcześniejszej 
znajomości języka. Już od pierwszej lekcji młodzi uczniowie mają 
kontakt z kolorami, dźwiękiem i muzyką, a także interaktywną 
technologią, która pomaga im mówić, słuchać i opanowywać 
podstawowe angielskie słowa i zwroty.
W Novakid kładziemy silny nacisk na mówienie, dlatego też kurs Get 
Ready!  oferuje różnorodne zajęcia, aby zaangażować młodych   
uczniów. Program Get Ready! został stworzony dla dzieci, które 
dopiero   zaczynają uczyć się angielskiego. Zapewnia zatem wszelkie 
niezbędne wsparcie, którego młodzi uczniowie potrzebują, aby 
zbudować solidne podstawy, zdobyć pewność siebie i dobrze się 
bawić podczas nauki - komentuje Simon Andrew, twórca treści 
edukacyjnych w Novakid. 

Piosenki i interaktywne funkcje audio wspierają młodych uczniów
Piosenki to sprawdzony sposób na rozwijanie umiejętności mówienia, 
wzmacnianie słownictwa i ćwiczenie struktur gramatycznych 
w konkretnym kontekście. Ponadto badania pokazują, że wykorzysta- 
nie muzyki i piosenek w nauczaniu języka obcego pomaga pokonać 
barierę językową i sprawić, że młodzi uczniowie poczują się pewniej 
dzięki bezstresowemu środowisku nauki.
Dlatego każda jednostka lekcyjna w Get Ready! zawiera edukacyjne 
piosenki oraz teledyski z animacjami i ilustracjami. Dzięki tak 
zróżnicowanym treściom   młodzi uczniowie ESL są zanurzeni w języku 
angielskim w angażujący i bezstresowy sposób.

Proces uczenia się przypominający grę zwiększa motywację i ma 
pozytywny wpływ na wyniki uczniów
Jedno z ostatnich badań Novakid wykazało, że zgrywalizowane 
środowisko uczenia się i fabuła zwiększają motywację i zaangażowa-
nie uczniów, co skutkuje o 39% lepszymi wynikami w nauce.  
Dlatego Get Ready!, podobnie jak inne kursy ESL w Novakid, opierają 
się na grywalizacji, aby zmaksymalizować zaangażowanie uczniów 
poprzez szeroką gamę różnych gier i systemu nagród. Proponowane 
mini-gry są dostosowane do aktualnego poziomu znajomości języka 
przez ucznia i można w nie grać przed lub po każdej lekcji. 
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Gry dostępne w ramach kursu Get Ready! mają kolorową oprawę 
graficzną i dźwiękową, a przede wszystkim nie opierają się na tekście.
Jest to ważne dla najmłodszych uczniów, ponieważ nie oczekuje się 
od nich jeszcze umiejętności czytania. Jednak brak słów pisanych nie 
wpływa negatywnie na wartość edukacyjną minigier, które 
pozwalają im ćwiczyć tematy omawiane na lekcjach – komentuje 
Simon Andrew.

Indywidualne podejście w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych 
każdego ucznia
Novakid kładzie nacisk na personalizację za pomocą ekstrakcji danych 
i analizy wspomaganej techniką uczenia maszynowego, aby zaspokoić 
indywidualne potrzeby młodych uczniów. Korzystając z podejścia 
opartego na danych, platforma gromadzi szczegółowe informacje 
na temat poziomu osiągnięć i stylów uczenia się każdego ucznia, aby 
tworzyć zindywidualizowane programy nauczania. Monitorowane jest 
między innymi to, jak dobrze dziecko opanowało daną strukturę 
gramatyczną, czy często zapomina słowa, czy robi pauzy w mowie.

Podejście oparte na technologii neutralizuje czynniki zewnętrzne 
w ocenie. Jednak zaangażowanie nauczycieli w proces oceniania 
i indywidualne podejście jest niezwykle ważne, szczególnie podczas 
lekcji.
W ramach naszych starań ukierunkowanych na to, aby wesprzeć 
indywidualne potrzeby edukacyjne każdego ucznia, wprowadziliśmy 
“wyskakujące okienka”, ułatwiające nauczycielom zapewnienie 
dzieciom możliwie najlepszego wsparcia. Pozwalają one lektorowi 
na łatwe przełączanie się między poszczególnymi częściami 
materiału edukacyjnego, kierując je do działań najbardziej 
odpowiadających potrzebom ucznia – skomentował dział treści 
edukacyjnych Novakid.

Oficjalna strona: www.novakid.pl.
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