Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny to
odpowiedź Zachodniopomorskiego Oddziału
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na potrzeby
wynikające z sytuacji naszych podopiecznych i
ich rodzin. W jednym miejscu można
skorzystać ze wsparcia wielu specjalistów, do
których na co dzień rodzina ma utrudniony
dostęp. Porad udzielają, pedagodzy,
psycholodzy, prawnik oraz kurator zawodowy
Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Wychodzimy z
założenia, że jedynie ścisła współpraca
wszystkich specjalistów może przynieść
wymierne rezultaty w pracy nad poprawą

funkcjonowania rodziny. Zespół współpracuje
także z Rzecznikiem Praw Dziecka
Zachodniopomorskiego TPD oraz
pedagogami rodzinnymi zatrudnionymi w
Placówkach TPD na terenie miasta Szczecin.
Pragniemy dodać, iż porady oraz terapie są
nieodpłatne i ogólnodostępne. Centrum to
miejsce, w którym każdy może znaleźć
wsparcie i pomoc w trudnych sprawach
rodzinnych. Zadanie realizowane ze środków
publicznych Gminy Miasto Szczecin.

Dzieci powinny posiąść podstawową
wiedzę z zakresu informatyki. Muszą czuć
się pewnie używając sprzętu
komputerowego do różnych celów, jak
również wiedzieć jaką rolę odgrywa
informatyka na świecie. Obsługa
komputera została uznana za czwartą
zdolność podstawową, równie ważną jak
czytanie, pisanie i arytmetyka. Jak bardzo
ważna jest umiejętność korzystania z
komputera i odpowiednich
oprogramowań pokazały, zwłaszcza
ostatnie, miesiące pandemii, kiedy dzieci
realizowały proces edukacji w systemie
zdalnym. Mogliśmy zaobserwować, co
sprawia największe kłopoty, z jakimi
wyzwaniami muszą borykać się nasi
podopieczni. Dlatego też, w
Specjalistycznej Placówce Wsparcia
O tym czym jest cyberprzemoc, mowa
nienawiści i hejt traktowały dwudniowe
Warsztaty w ramach Projektu „Cyfrolatki”,
mającego na celu profilaktykę
cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści w
Placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
O tym jak radzić sobie w sieci mieli okazję
dowiedzieć się wychowankowie 5
szczecińskich Placówek Wsparcia
Dziennego TPD. Tak bardzo potrzebny
współczesnym dzieciom, wychowawcom

W listopadzie obchodziliśmy Światowy
Dzień Praw Dziecka. To takie oczywiste, że
dzieci mają swoje prawa. Są przecież
ludźmi. Na co dzień my, dorośli, zgadzamy
się z tym faktem. Potrafimy wymienić
wszystkie prawa zawarte w Konwencji o
Prawach Dziecka, ale czy naprawdę je
rozumiemy i czy zawsze je respektujemy?
W mojej, dość jeszcze krótkiej działalności
na rzecz ochrony praw dziecka, bardzo
często spotykam się z dużą niewiedzą
rodziców dotyczącą praw ich dzieci. Często
rodzice, nieświadomie, w imię miłości
działają wbrew swoim dzieciom, w
rezultacie krzywdząc je. Stąd mój apel.
Szanowni rodzice! Zanim pójdziecie na
wojnę ze swoim partnerem, mam tu na
myśli sprawy rozwodowe, zanim Wasze
dziecko posłuży Wam jako narzędzie
zemsty, zastanówcie się co ono czuje.
Zanim bezwzględnie będziecie w Sądzie

dochodzić swoich rodzicielskich praw,
posłuchajcie czego pragnie Wasze dziecko,
co czuje i jaka jest jego wola. Wasze dziecko
jest takim samym człowiekiem, tak samo
odczuwa radość, smutek, potrafi kochać i
nienawidzić. Pragnie poczucia
bezpieczeństwa i stabilizacji, tak jak My dorośli. Tylko My – dorośli możemy o swoje
pragnienia zawalczyć. Nasze dziecko jest
bezbronną istotą, zależną od Nas. Waszą
rolą i obowiązkiem, drodzy rodzice, jest
ochrona i przestrzeganie praw dziecka. To
rodzice są pierwszymi i najważniejszymi
Rzecznikami Praw Dziecka.
W Konwencji o Prawach Dziecka, w I
części, w rozdziale zatytułowanym: „Prawo
do wychowania w rodzinie” art. 18
ustanowiono, że Państwa-strony
podejmują wszelkie możliwe starania dla
pełnego uznania zasady, że oboje rodzice
ponoszą wspólną odpowiedzialność za
wychowanie i rozwój dziecka. Jak
najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka
ma być przedmiotem ich największej
troski.
Pamiętajmy więc, że rodzina pełni bardzo
ważną rolę w życiu każdego dziecka. To w jej
strukturach młody człowiek może
prawidłowo rozwijać się i wchodzić w
dorosłe życie. Jeśli rodzina rozpada się, bo i
tak bywa, to pamiętajmy o skomplikowanej
sytuacji dziecka. Róbmy wszystko, aby
dziecko w zawirowaniach około
rozwodowych nie było przedmiotem do
podziału.

26 listopada w siedzibie Koła Pomocy
Dzieciom z ADHD I ZA TPD odbyło się już
kolejne spotkanie rodziców dzieci z
ADHD. ADEHADOWNIA to nic innego
jak grupa wsparcia, gdzie rodzice mogą
podzielić się swoimi doświadczeniami,
opowiedzieć o problemach, ale również
pochwalić się sukcesami
wymianą doświadczeń, rozmawiano o sile
wsparcia i możliwości pomocy instytucji
zajmujących się sprawami dzieci. Mając na
uwadze sytuację pandemiczną spotkanie
miało charakter hybrydowy, dzięki czemu
każdy mógł w nim uczestniczyć.

wychowawczymi. Spotkanie prowadziła
Tamara Olszewska–Watracz, która o
ADHD wie już chyba wszystko. Tym
razem w spotkaniu udział wzięli
zaproszeni goście: Rzecznik Praw Dziecka
TPD - Magdalena Wilk oraz Kurator
Zawodowy w Sądzie Rodzinnym i
Nieletnich - Michał Matuszak. Poza

Zygmunt Pyszkowski - prezes
Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie,
wice-prezes Zarządu Głównego TPD w
Warszawie.

W dniu 16 października 2021 r. Odbył
się Zjazd Sprawozdawczy Delegatów
Zachodniopomorskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Podczas Zjazdu
omówiono priorytetowe zadania
statutowe na lata 2019–2023. Na łamach
naszego czasopisma pragnę, więc
przedstawić główne i najważniejsze
działania, których rezultatem będzie
udoskonalenie struktur organizacyjnych
oraz zwiększenie zasięgu i siły
oddziaływania Towarzystwa w gminach i
poszczególnych środowiskach. Zgodnie
przyjęto, iż do najistotniejszych działań,
na których należy się skupić będzie
umocnienie rzecznictwa i ochrony praw
dziecka poprzez Rzeczników Praw
Dziecka TPD oraz doskonalenie i rozwój
poradnictwa rodzinnego,
pedagogicznego, psychologicznego,
prawnego dla dzieci i młodzieży, a także
całych rodzin.
Kolejnym ważnym zadaniem jest
wspieranie edukacji małego dziecka
poprzez powoływanie i prowadzenie
żłobków, przedszkoli i punktów
przedszkolnych, zwłaszcza w
środowiskach wiejskich. Niezmiernie
ważna, na kolejne lata działalności TPD,
jest środowiskowa działalność
opiekuńczo–wychowawcza, mająca na
celu zapobieganie sieroctwu społecznemu
dzieci, poprzez prowadzenie sieci
Placówek Wsparcia Dziennego, w tym
specjalistycznych. Skupimy się także na
inicjowaniu społecznych ruchów
rodziców zainteresowanych wsparciem
dzieci, zwłaszcza chorych i
niepełnosprawnych.
W dalszym ciągu będziemy rozwijać
d z i ał al n o ś ć n a rz e c z o rg an i z ac j i
wypoczynku zimowego i letniego dla
naszych podopiecznych.

Aby nasze działania, na rzecz dziecka
i rodziny, były na jak najwyższym
poziomie i były w pełni profesjonalne
skupimy się na szkoleniu naszych
działaczy, kadry pedagogicznej i
wolontariuszy TPD. Zrealizujemy to
zadanie poprzez prowadzenie Placówek
Metodyczno–Szkoleniowych,
organizowanie narad i konferencji, jak
również poprzez wydawanie materiałów
metodycznych i szkoleniowych do
bieżącej pracy.
Ważnym elementem świadczącym, iż
nasza Organizacja podąża za duchem
czasu, będzie upowszechnianie dorobku i
„dobrych praktyk TPD” poprzez
kontynuowanie publikacji czasopisma
„Wśród Nas” oraz doskonalenie
przepływu informacji i komunikacji przy

oraz rodzicom Projekt, realizowany jest
przez Zarząd Główny Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Warszawie, dzięki
współpracy, wsparciu oraz finansowaniu
przez firmę PEPCO.
W dniach 11–12 października 2021 r.,
podczas dziesięciogodzinnych Warsztatów
uczestnicy, zarówno wychowankowie jak i
wychowawcy, zapoznali się z następującą
tematyką: przygotowanie do roli liderów,
rozróżnianie hejtu i mowy nienawiści,
umiejętność radzenia sobie w sytuacji
bycia ofiarą bądź świadkiem
cyberprzemocy, aspekt prawny zgłaszania
cyberprzemocy w sieci, obsługa narzędzi
cyfrowych pomocnych w edukacji.
Udział w Warsztatach był pierwszym
etapem w edukacji, kolejnym zaś będzie

pomocy mediów elektronicznych, w tym
poczty elektronicznej, internetowego
forum dyskusyjnego, mediów
społecznościowych oraz strony
internetowej.
Wprowadzanie innowacji,
kontynuacja i rozwijanie działań
wspierających dziecko i rodzinę jest
możliwe jedynie poprzez pozyskiwanie
środków finansowych z jednostek
samorządowych różnego szczebla,
fundacji, a także z EFS, PEFRON i 1%
podatku od osób fizycznych, składek,
darowizn i zbiórek publicznych oraz innych
funduszy celowych. Przed nami, więc moc
zadań i ogromny wysiłek w celu
udoskonalenia naszych form pracy.
Działamy dla dziecka, ponieważ jego dobro
jest naszym celem nadrzędnym.

realizacja akcji społecznych w swoich
środowiskach lokalnych. W ramach akcji
powstanie wystawa plakatów pod hasłem:
„Zamiast hejtu i mowy nienawiści - dobre
słowo”. Liderzy środowiskowi
przeprowadzą pogadanki w szkołach, a
także rozdane zostaną własnoręcznie
wykonane ulotki o tematyce związanej z
hejtem i mową nienawiści.
Ostatnim etapem, podsumowującym
realizację Projektu, będzie spotkanie w
szerszym gronie. Do uczestników dołączą
rodzice. Relacje z przeprowadzonych akcji
społecznych oraz opis spotkania z rodzicami
w kolejnych wydaniach naszego
czasopisma.
Wychowankowie oraz wychowawcy
Placówek TPD w Szczecinie serdecznie
dziękują trenerom: p. Berenice
Anders–Mosakowskiej, p. Wojciechowi
Ronatowicz oraz p. Łukaszowi Anders,
przedstawicielom ZG TPD, za ciekawy
sposób prezentacji tak trudnych tematów
oraz za stworzenie przyjaznej atmosfery
podczas Warsztatów.

Ach co to był za dzień! Nie da się tego
wyrazić ile emocji, radości i ciekawości
towarzyszyło nam podczas zajęć z robotyki.
Warsztaty odbyły się 10 listopada w Placówce
Wsparcia Dziennego TPD w Łące, gm.
Stepnica. Może dla niewtajemniczonych na
wstępie wyjaśnię, co kryje się pod pojęciem
"robotyki". Robotyka to połączenie trzech
dziedzin: mechaniki, automatyki oraz
informatyki. Idąc ścieżką wiedzy robotyka
pobudza rozwój naszego mózgu na wielu
poziomach. Rozwija pracę w grupie,
współdziałanie, umiejętność myślenia
przyczynowo-skutkowego, logiczne
rozumowanie, wyobraźnię, a przede
wszystkim pozwala twórczo i kreatywnie
spędzić czas, nie pozostawiając chwili na
nudę. To nauka wielopłaszczyznowa pod
czujnym okiem instruktora, który zawsze
pomoże i wskaże jak pokonać kolejny etap i
dojść do celu, który jest uwieńczeniem
działań.

Tyle teorii, pozostałe treści najlepiej oddają
zdjęcia. Jak widzicie robotyka była motywem
przewodnim naszych Warsztatów. Jednak nie
sposób nie wspomnieć o: interaktywnych
lalkach, alkogoglach, okularach ,,pod
wpływem narkotyków'' i wielu innych
edukacyjnych atrakcji. Jednym słowem każdy
znalazł coś dla siebie, a na nudę nie było czasu.
Te zajęcia na pewno na długo pozostaną w
pamięci naszych wychowanków, my również
będziemy je miło wspominać. Zajęcia dla
naszych wychowanków podprowadzili: p.
Kasia Dubicka oraz p. Paweł Nowak z
#MobilnaMikropracowniaRobotyki. W
wielkiej tajemnicy dodamy, że czekają nas
jeszcze nie jedne takie wspaniałe Warsztaty.

W Placówce Wsparcia Dziennego TPD w
Dzwonowie odbyły się pilotażowe zajęcia
dla dzieci od 3 do 6 lat w ramach Projektu
"AFLATOT" współfinansowanego ze
środków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich NOWE FIO na lata 20212030. Program omawia zagadnienia
społeczne i finansowe, odkrywa potencjał
dzieci, rozwija krytyczne myślenie oraz
zaangażowanie najmłodszych w działania
na rzecz lokalnego otoczenia,
przygotowując ich jednocześnie do bycia
otwartymi, tolerancyjnymi i aktywnymi
obywatelami. W ramach programu
utworzony został Klub Aflatot, do którego
dołączyły również dzieci z naszej Placówki.
Zajęcia poprowadziła p. Mariola Misiek.

Jesień to niezwykła pora roku, która
obdarza nas pięknymi darami w postaci
wielobarwnych liści, z których podopieczni
z PWD w Golinie stworzyli przepiękne
lampiony. Prace plastyczne jesienią
zawsze są chętnie wykonywane przez
dzieci, które doceniają tę porę roku za
wyjątkową magię kolorów oraz ostatnie,
nieśmiałe promienie słońca. Jesień może
być naprawdę piękna, jeśli zechcemy
dostrzec wyjątkowość tego czasu.

Wokół smutno i ponuro.
Postanowiliśmy, więc zrobić coś, co
poprawi nam wszystkim nastrój i zachęci
do działania. A jak wiadomo, nic tak nie
poprawia nastroju, jak czas spędzony
wspólnie podczas gotowania, a właściwie
pieczenia. Nasz dzisiejszy plan to
wyśmienite ciasteczka. Krotki instruktaż,
czynności higieniczne i działamy.

"Zatrzymaj się kolego i napisz coś
miłego!" Takie przesłanie towarzyszyło
wszystkim w Dniu Życzliwości i
Pozdrowień w Przedszkolu TPD w
Chwarstnicy, który odbył się 18 listopada.
W trakcie zabaw i zajęć dzieci zastanawiały
się co to jest koleżeństwo, uprzejmość i
życzliwość wobec rówieśników i dorosłych
i jak można jej okazywać. Do wystawionej
w szatni Skrzynki Życzliwości można było
wrzucać listy do kolegów oraz rodziców.
Dzieci w różny sposób okazywały sobie
empatię i zapewniały o koleżeństwie.
Rozpoznając i nazywając własne uczucia,
przeżywane w różnych sytuacjach, uczyły
się wczuwać w emocje innych, dzięki
czemu samodzielnie znalazły odpowiedź
na pytanie: "Dlaczego warto być
życzliwym?". Dzieci w tym dniu rozdawały
"serduszka przyjaźni", z przesłaniem,
abyśmy nie zapomnieli ciepło pomyśleć o
innych. Taki dzień, jak ten, przypomina
wszystkim, że warto się zatrzymać i
uczynić drobny gest życzliwości w stronę
drugiego człowieka poprzez ciepły
uśmiech, miłe słowo czy przyjazne
nastawienie.

Podczas Warsztatów Kulinarnych
przygotowywaliśmy pyszne i zdrowe mini
galaretki owocowe. W każdym
pojemniczku umieściliśmy świeże maliny i
borówki. Pyszności dzieci zabrały ze sobą
do szkoły jako zdrowe drugie śniadanie.

Z okazji 11 listopada, Dnia Odzyskania
przez Polskę Niepodległości, każdy
wychowanek Placówki Wsparcia Dziennego
TPD w Tarnowie stworzył swoją własną flagę.
Był to świetny czas na rozmowy o symbolach
narodowych, o których każdy Polak powinien
mieć odpowiednią wiedzę. chętnie tłumaczyli
pochodzenie i znaczenie symboli
narodowych. Wszyscy z dumą zabrali do
domu własnoręcznie wykonane dzieła.

Na zaproszenie Rady Osiedla
Pomorzany 6 grudnia, razem z
mieszkańcami naszej dzielnicy,
ubieraliśmy choinkę, którą widać, w całej
okazałości i poświacie lampek, z naszej
Placówki. Nasz zachwyt budzą kolorowe
łańcuchy, które wykonaliśmy w ramach
konkursu na najdłuższy łańcuch
choinkowy.
Podczas wspólnych posiłków
przypomnieliśmy sobie zasady savoir
vivru: kto kogo wita? kto mówi

„Symbole narodowe i bohaterowie
niepodległej" - pod takim hasłem odbył się
konkurs plastyczny, zorganizowany przez
IPN, o tematyce Narodowego Święta
Niepodległości Polski. Nasza Placówka
wystawiła do konkursu 11 prac w 3
kategoriach wiekowych: przedszkolaki, kl.
1-3 i kl. 4-8. Wszystkie prace zostały
własnoręcznie wykonane przez dzieci,
oczywiście pod czujnym okiem
wychowawców: p. Dobrosławy
Bronikowskiej i p. Jolanty Głuch. Prace
przeszły przez gęste sito oceny Jury
Konkursu.

W efekcie końcowym, 5 prac zajęło
miejsca na podium lub zostały wyróżnione.
W kategorii przedszkolaków 2. miejsce
zajęła Zuzia Witkowska. W kategorii kl. 13: 1. miejsce zajęła Hanna Zawisza, 2.
miejsce Amelia Resul oraz wyróżnienie
otrzymała Kornela Resul. W kategorii kl. 48: 3. miejsce zajęła praca Mariki
Rudnickiej. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali słodkie upominki. Gratulujemy
zwycięzcom, dziękujemy za
zaangażowanie oraz chęć udziału w tak
ciekawym konkursie.

Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, przy ul. 9
Maja w Szczecinie, atmosferę świąteczną
poczuły już pod koniec listopada. A
wszystko dzięki temu, że zaczęliśmy
własnoręcznie przygotowywać ozdoby
świąteczne. Delfinki poznały podstawowe
sploty makramowe i mogły, przy niewielkiej
pomocy wychowawców, szczególnie p.
Renaty, wykonać wyjątkowe sznurkowe
choinki, aniołki i mikołaje. Podczas zajęć
zapalaliśmy „Świeczkę spokoju”, która
oznaczała wspólną pracę oraz mobilizowała
wszystkich wychowanków do przyjaznego
porozumiewania się ze swoimi koleżankami
oraz kolegami.
Przed nami jeszcze bardzo smakowita
część świątecznych przygotowań: pieczenie,
ozdabianie i ... jedzenie pierniczków.

W październiku wpadła do nas z wizytą
Placówka TPD z Suchanówka. Placówka w
Tarnowie przyjęła swoich gości z wielką
radością. Na wszystkie dzieci czekało wiele
atrakcji. Doświadczenia chemiczne
poprowadziły znajome Panie ze Stargardu,
a dzięki Kole Gospodyń z Tarnowa
zrobiliśmy przepyszne lizaki. Na koniec
wszyscy bawili się przy muzyce.
Połączyliśmy przyjemne z pożytecznym.
Była zarówno integracja jak i zabawa.

smacznego? kiedy zaczynamy jeść i kiedy
odchodzimy od stołu? Utrwalane zasady
będziemy mogli wykorzystać w praktyce
podczas naszego ogniskowego Spotkania
Wigilijnego oraz w rodzinnych domach w
czasie Bożego Narodzenia.

"Kolorowe kredki w pudełeczku noszę,
kolorowe kredki bardzo lubią mnie". 22
listopada obchodziliśmy Dzień Kredki.
Święto to jest w szczególny sposób
związane z nami, ponieważ swoje pierwsze
prace wykonujemy właśnie kredką.
Dlatego też, w tym Dniu, kredka
znajdowała się w centrum naszych zabaw.
Nie zabrakło piosenki pt. "Kolorowe
kredki" oraz zagadek. Kredki
wykorzystaliśmy nie tylko do rysowania i
kolorowania, ale również do zabaw
matematycznych, rytmicznych i
ruchowych. Przy okazji utrwaliliśmy
nazwy kolorów. Wykonaliśmy swoją
bajkową kredkę. To był wesoły i kolorowy
dzień.

19 listopada, w PWD TPD w Lubieniowie
odbył się konkurs plastyczny "Jesień
oczami dziecka". Dzieci mogły wykonać
prace dowolną metodą plastyczną, ale
tematem musiała być jesień. Wyróżniliśmy
trzy prace w poszczególnych kategoriach
wiekowych: 6-latki: Milena Jankowska, 7latki: Marika Walczak oraz 9-latki:
Gabriela Wolna. Wyróżnionym serdecznie
gratulujemy, a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział.

Dzień ten stał się okazją do refleksji nad
własną postawą w odniesieniu do innych
osób: kolegów, koleżanek. W tym dniu
obejrzeliśmy prezentację, której celem
było kształtowanie postaw tolerancji,
szacunku i empatii. Podsumowaniem tego
dnia było stworzenie przez podopiecznych
Plakatu Tolerancji. Mam nadzieję, że
wszystkie działania, które w tym dniu
towarzyszyły dzieciom pogłębiły ich
wiedzę na temat tolerancji, stały się
refleksją nad postawami wobec innych
osób, otworzyły nasze serca i zachęciły do
walki z brakiem tolerancji. Podjęta przez
naszą Placówkę inicjatywa miała na celu
poruszyć w nas strunę wrażliwości i
spojrzeć na innych ludzi z
wyrozumiałością.

Dzwonowie, dzięki Fundacji „Ziko dla
zdrowia", przeprowadziły zajęcia
edukacyjne z dziećmi w swoich
Placówkach. Dzieci dowiedziały się jak
walczyć ze smokiem ”Brudo", aby nie
chorować. Ze wszystkimi zadaniami dzieci
poradziły sobie znakomicie i przy okazji
wykazały się dużą wiedzą. Brawo!!!

Warsztaty edukacyjne pt. „Dbamy o
higienę rąk, czyli jak skutecznie zwalczyć
smoka Brudo" to zajęcia pełne zabawy,
doświadczeń i potrzebnej wiedzy o tym, jak i
dlaczego woda z mydłem skutecznie mogą
zwalczyć patogeny na naszych rękach.
Wychowawczynie PWD w Sulinie oraz w

Konkurs firmy Henkel cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród naszych
wychowanków. Zadanie konkursowe
dotyczy własnych, autorskich prac na
temat obszarów Natura 2000, sieci
obszarów objętych ochroną przyrody na
terytorium Unii Europejskiej. Powyżej
jedna z prac, która została zgłoszona do
udziału w zadaniu. Do tej edycji zgłosiły
się: Roksana, Róża i Laura. Dziewczyny
trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

26 listopada w naszej Placówce odbyła się
zabawa andrzejkowa dla dzieci i młodzieży.
Było wiele atrakcji m.in.: wróżby,
przepowiednie, zabawy przy muzyce,
poczęstunek oraz konkurs na najładniejsze
przebranie. Podczas konkursu, w ramach
głosowania przez wszystkie dzieci,
wyłoniliśmy dwa najładniejsze przebrania
dziewczynki i chłopca. Zwycięzcami zostali
Marika Walczak - przebrana za policjantkę
oraz Mikołaj Merc - przebrany za
Spiderman'a.
Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom. Dziękujemy wszystkim za
wspólną zabawę oraz Radzie Sołeckiej za
wsparcie.

Dziennego Nr 2 TPD w Świnoujściu,
postanowiliśmy położyć większy nacisk na
edukację informatyczną i w praktyce
korzystać z niezbędnych programów. W
trakcie ostatnich zajęć tworzyliśmy
tygodniowy plan lekcji na bazie
LibreOffice. Zadanie polegało na
wklejeniu tabeli z odpowiednią liczbą
kolumn i wierszy, a także jej wypełnieniu z
uwzględnieniem godzin trwania danej
lekcji i przerwy. Pomimo początkowych
trudności wszystkim uczestnikom udało
się wykonać zadanie zgodnie z
wytycznymi, co dało dzieciom powody do
zasłużonej dumy i satysfakcji.

25 listopada obchodzimy Dzień
Pluszowego Misia. Z tej okazji dzieci z naszej
Placówki zostały zaproszone do Biblioteki,
aby wspólnie świętować tę uroczystość.
Wszyscy przyszli ze swoim ukochanym
misiem oraz własnoręcznie wykonanym
plakatem. Wysłuchalismy historii powstania
zabawki pluszowego misia. Następnie odbyło
się wspólne czytanie bajki słownoobrazkowej o misiu, który szukał przyjaciół i
znalazł ich w Placówce TPD Dzwonowo.
Każde dziecko przedstawiło swojego misia,
po czym odbyła się wspólna zabawa
taneczna. Zmęczeni pląsami odpoczęliśmy
rozwiązując rebus z misiem. Przy okazji
pobytu w Bibliotece dzieci obejrzały dwie
wystawy książek. Jedną prezentującą książki
dla dzieci i młodzieży, których bohaterami są
zwierzęta i drugą przygotowaną z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Na
zakończenie był mały poczęstunek,
ciasteczka w kształcie misiów wypełnione
czekoladą. To było wspaniałe spotkanie,
które utwierdza nas w przekonaniu, że dzieci
lubią bawić się misiami i słuchać o nich bajek.

znakomicie. Odczytywaniem wróżb
wylanych z wosku zajęła się "prawdziwa
czarownica", która opowiadała dzieciom
jakie będzie ich przeznaczenie. Odbył się
również konkurs drużynowy w
przeciąganiu liny pomiędzy p. Dagmarą, a
p. Anią. Panie z KGW w Sulinie uprażyły
dzieciom popcorn. Z całego serca
dziękujemy wszystkim zaangażowanym w
przygotowania do zabawy, za pyszne ciasta
oraz pomoc w pieczeniu gofrów. Po raz
kolejny wiemy, że możemy na Was liczyć.
W piątek, 26 listopada, w naszej Placówce
odbyła się Zabawa Andrzejkowa. Radości i
zabaw nie było końca. Spośród licznych
konkurencji każdy znalazł coś dla siebie.
Dzieci poznały imiona swoich "przyszłych
mężów i żon", dowiedziały się jaki zawód
jest im "przeznaczony" w przyszłości. Ze
zjedzeniem cytryny, z uśmiechem na ustach,
również wszyscy poradzili sobie

Koniec listopada pozostanie na długo w
pamięci wychowanków Placówki TPD z
Wysokiej Kamieńskiej. Stało się to za
sprawą zajęć z robotyki. Wspólnie
spędzony czas na tworzeniu własnych
modeli robotów, pozwolił rozwinąć
wyobraźnię i pomógł poznać tajniki
dziedziny nauki jaką jest robotyka. Zajęcia
dostarczyły wielu emocji i pozwoliły
kreatywnie spędzić popołudnie. Już nie
możemy doczekać się kolejnych
Warsztatów! Dziękujemy p. Kasi oraz p.
Pawłowi z Centrum Animacji Młodzieży za
super Warsztaty.

Malowanie na folii to zupełnie inna
forma działań plastycznych oraz
sensorycznych. Malując na folii dzieci
stymulują zmysły dotyku, wzroku oraz
rozwijają twórcze myślenie. Jest to także
doskonałe ćwiczenie motoryki małej,
koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz
kreatywności. W trakcie ostatnich zajęć
terapii sztuką nasi podopieczni stworzyli
przepiękne i niepowtarzalne krajobrazy,
pełne soczystych barw i ciekawych form.
Zajęcia okazały się bardzo atrakcyjną
zabawą, o czym świadczyć mogło
zaangażowanie młodych artystów. Powstałe
„dzieła sztuki” ozdobią sale Placówki
Wsparcia Dziennego Nr 2 TPD w
Świnoujściu, aby jeszcze długo mogły
cieszyć nasze oczy.

W poprzednim numerze skupiliśmy się na
funkcjonowaniu dzieci wysoko wrażliwych, staraliśmy
się przybliżyć charakterystyczne cechy świadczące o
tym, że mamy takie dziecko. Natomiast w tym
numerze zajmiemy się wysoko wrażliwym rodzicem.
Jaki jest wysoko wrażliwy rodzic?
Wysoko wrażliwi ludzie, to wyjątkowe osoby.
Bowiem tylko oni są w stanie dostrzec więcej. Jak to
trafnie ujęła Elaine N. Aron autorka publikacji
dotyczących tematu „ Osoby wysoko wrażliwe
wszystko bardziej przetwarzają - nie tylko po to, by coś
zapamiętać, ale po to, żeby umiejscowić to, co obecnie
do nich dociera, w kontekście wcześniejszych przeżyć,
tak jakby poszukiwały nowych dróg przez labirynt”.
Wysoko wrażliwi rodzice to osoby, które widzą i czują
więcej. Każdy gest, słowo, czy ruch dziecka ma
znaczenie. Są w stanie bardziej zrozumieć stan
emocjonalny swojego malucha, bo go odczuwają.
Przez co też bardzo szybko ulegają przestymulowaniu
ich osobowość jest jak gąbka, która nasiąka nie tylko
pozytywnymi bodźcami, ale również tymi
negatywnymi. Co niekiedy bardzo utrudnia im
funkcjonowanie. Zatem kilka sugestii na bardzo
trudne momenty:
– Staraj się zmieniać otoczenie, gdy tylko to jest
możliwe. Nigdy nie zapominaj o spacerach – wychodź
z dzieckiem jak najczęściej.
– Jeśli Twoje dziecko jest mocno zaabsorbowane
zabawą, to jak najszybciej wykorzystaj ten czas na
odpoczynek – połóż się, popatrz przez okno, poczytaj,
itp. Nie wykorzystuj każdej wolnej chwili na
sprzątanie, czy też inne obowiązki.
– Pozwól swojemu dziecku pooglądać bajki w
telewizji, czy zagrać w jakąś grę w komputerze, aby w
tym czasie zyskać czas tylko dla siebie. Brzmi
egoistycznie? Ależ skąd, jeśli to, co ogląda lub to, w co
gra Twoje dziecko niesie pewną wartość i jest
dozowane w odpowiedniej ilości jest wartością
dodaną. Niech Wasz czas będzie urozmaicony.
– Nigdy nie zapominaj o głębokim oddychaniu lub

30 listopada podopieczni z Placówki
Wsparcia Dziennego TPD w Trzebiatowie
przenieśli się w magiczny świat wróżb i

innej formie relaksacji, która sprawia, że się
odprężasz.
– Niech czas spędzony w łazience będzie czasem
tylko dla Ciebie.
– Jedz i pij. Nigdy nie zapominaj o posiłkach. Zbyt
często rodzic twierdzi, że nie miał nawet czasu zjeść.
Nie ma na to zgody. Najpierw jedzenie, potem
obowiązki.
– Wymyśl swój własny sposób na odprężenie, czyli
spisz wszystkie rzeczy, które sprawiają Ci radość, które
Cię odprężają, przy których odpoczywasz.
Czy wysoka wrażliwość wpływa na to, jakimi
jesteśmy rodzicami?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie,
ponieważ może pomagać i przeszkadzać jednocześnie.
Wszystko zależny od tego, jakim stylem
wychowawczym w określonym czasie kieruje się
wysoko wrażliwy rodzic. Wysoka wrażliwość sama w
sobie jest bardzo pomocna, zaś sposób w jaki
reagujemy, w wyniku przeciążenia, to już inna kwestia.
Dlatego warto skorzystać z pięciu poniższych taktyk:
1. Zaakceptuj swoje uczucia.
2. Nie wstydź się swoich uczuć.
3. Miej przekonanie, że potrafisz sobie radzić równie
dobrze jak inni.
4. Zaufaj, że złe uczucia nie będą się długo
utrzymywały.
5. Zakładaj, że jest nadzieja, w końcu uda ci się
zmienić swój zły stan emocjonalny.
Pamiętajmy! Tylko zdrowy, zrelaksowany i
szczęśliwy rodzic może prawidłowo zajmować się
swoim dzieckiem sprawiając jednocześnie, że dziecko
również w taki sam sposób będzie funkcjonować.
Zainteresowanych tematem odsyłamy do książki
Elaine N. Aron. pt. "Wysoko wrażliwi rodzice. Bądź
dobrym rodzicem, nawet gdy świat cię przytłacza”.

zabaw andrzejkowych. Dzieci chciały
zajrzeć w przyszłość, sprawdzić co je czeka.
Poznały zwyczaje i tradycje andrzejkowe,
współdziałały z grupą kolegów i koleżanek.
Nie zabrakło przekłuwania serduszek z
imionami, losowania swoich przyszłych
zawodów, a także ustawiania butów, aby
sprawdzić, który chłopiec pierwszy się ożeni
i która dziewczynka pierwsza wyjdzie za
mąż. Wróżby przeplatane były tańcami oraz
zabawami przy skocznej muzyce. Czy
wróżby się spełnią? Przyszłość nam pokaże.
Jednego możemy być pewni, że dały nam
wiele radości i po raz kolejny były okazją do
wspólnej zabawy.

Będzie się działo ... takie hasło
towarzyszyło nam przez cały tydzień
poprzedzający Halloween. Wszyscy
krzątali się jak mróweczki przy tworzeniu
dekoracji, strojeniu sali i tworzeniu
mrocznego, ale przyjemnego dla oka
klimatu. I stało się 30 października o
godzinie 14:30 zebraliśmy się wszyscy aby
uwieńczyć zabawą cały tydzień ciężkiej
pracy.

Jak wynika z powyższego tekstu
wszystko powiodło się znakomicie. Moc
zabaw i konkursów, w których wszyscy byli
zwycięzcami. Po wyczerpujących
działaniach był też czas na klimatyczny
poczęstunek. Tego dnia w ofercie były:
oczy oliwkowe, przekąski z nutą pajęczą,
krwiste galaretki i mroczny sok
porzeczkowy. Dodam, że wszystko
zniknęło ze stołu ... ach ta magia wieczoru.
Jak zawsze dziękujemy naszym
wychowankom za zaangażowanie w
przygotowania do wydarzenia i za udział w
zabawie. Dziękujemy też rodzicom za
słodkości, którymi nas obdarowali.
Szczególne podziękowania dla p. Ani
(mamy Darii i Nikoli) za pyszne babeczki,
upiekła je dla nas osobiście. Oj smakowały
niesamowicie i znikały ze stołu jak
przysłowiowe ,,ciepłe bułeczki’’.

Podopieczni Placówki TPD w Gostyniu,
korzystając jeszcze z letnich promieni
słonecznych, uczestniczyli w spotkaniu
rekreacyjnym, gdzie wzmacnialiśmy więzi
społeczne i relacje interpersonalne.
Wspólnie, przy ognisku, przygotowaliśmy
kiełbaski, by w przyjaznej atmosferze
spędzić wesoło piękny dzień. Podczas
spotkania realizowaliśmy wiele zabaw
integracyjnych, podczas których głównym
celem było umożliwianie pokonywania
trudności w nawiązywaniu kontaktów
między dziećmi. Umiejętne zastosowanie
zabaw integracyjnych ma duże znaczenie
dla całego procesu pracy z grupą i
nawiązania relacji interpersonalnych.
Zabawy integracyjne efektywnie wpływają
na proces komunikowania się w grupie,
uruchamiają procesy myślowe i
emocjonalne, eliminują bariery i stresy.
Podczas zabaw dzieci uczyły się współpracy,
wrażliwości, poczucia bezpieczeństwa oraz
zaufania do otoczeni i siebie.

We wrześniu zorganizowaliśmy
integracyjne wejście na górę Głowacz,
najwyższe wzniesienie na Pojezierzu
Ińskim, o wysokości 179,7 m n.p.m. Obszar
wzniesienia został objęty rezerwatem
krajobrazowym "Głowacz". Podziwialiśmy
walory turystyczne Gminy Ińsko,
obserwowaliśmy zmieniającą się przyrodę.
Było również grzybobranie i zabawy na
boisku.

W Placówce Wsparcia Dziennego w
Golinie wyrosły muchomory. Może
zabrzmi to nieco dziwnie, ale to nasze
ulubione grzyby. Wprawdzie niejadalne i
lepiej omijać je szerokim łukiem, jednak
swoimi pięknymi kolorami, wyróżniają się
spośród wszystkich grzybów w lesie.
Podczas zajęć podopieczni obchodzili
Dzień Grzyba. Ćwiczenia zaczęliśmy od
zapoznania się z budową grzyba.
Następnie dzieci poznały grzyby jadalne i
trujące, a także zasady bezpieczeństwa
obowiązujące podczas grzybobrania.
Podsumowaniem tego dnia było
wykonanie muchomorów.

Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego
TPD w Dzwonowie obchodziły Święto Dyni
czyli Halloween. Przygotowania trwały kilka
dni, a rozpoczęły się od prac z dyniami, z
których powstały pomarańczowe lampiony.
Duszki z białych balonów i nietoperze, które
zawisły pod sufitem, nadały klimat naszemu
świętu. Podczas wspólnych zabaw dzieci
m.in.: szukały cukierków ukrytych w

Placówce, prześcigały się w konkurencji
"kto z kogo najszybciej zrobi mumię",
walczyły o "stołki" oraz łowiły jabłka
pływające w wodzie. Radości i zabaw nie
było końca, a uśmiech nie schodził
dzieciom z twarzy.

Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z
kokardą czy w kubraczku - miś pluszowy.
Nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim
czasem dzieciństwa. Jest kumplem do
zabawy, kompanem do podróży,
przyjacielem, któremu można wszystko
powiedzieć, przytulić się, wypłakać,
pomaga zasypiać. Miś jest przyjacielem
dzieci, więc czy wypada zapomnieć o
urodzinach przyjaciela?

Z okazji jego urodzin zorganizowałyśmy
uroczystość w przedszkolu. Już o rana
witał dzieci Miś Uszatek z koszem pełnym
łakoci. Od rana można było posłuchać
misiowych piosenek. Każde dziecko w tym
dniu przyszło do przedszkola ze swoim
misiem pluszakiem. Zaczęła się zabawa z
misiami: tańce, konkursy, zawody,
piosenki, zagadki. Wykonaliśmy portret
misia, szukaliśmy największego misia i
najmniejszego. Miś to nie tylko pluszowa
przytulanka, to "ktoś" bardzo miły, czuły,
cierpliwy i często niezastąpiony. Na
zakończenie zabawy upiekliśmy misiowi i
sobie pyszne ciasteczka.

Zabawa dla dzieci w Placówce Wsparcia
Dziennego TPD Starzyce. Pięknie
przygotowana sala świetlicy, wyglądała
kolorowo i bajecznie. Zabawę poprowadził
zaprzyjaźniony DJ. Było mnóstwo zabawy i
atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się konkursy. Punktem kulminacyjnym
imprezy był wybór Króla i Królowej Balu
oraz ciekawe nagrody. Serdecznie
dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc
w przygotowaniu sali, poczęstunku dla
dzieci, a dzieciom za przybycie. Wasza
radość, uśmiechy, dobra zabawa i uściski są
dla nas największą nagrodą.

Kolorowe stroje, skoczna muzyka i
konkursy z nagrodami - w takiej
atmosferze bawiły się dzieci z Placówki w
Suchanówku. Pod koniec października
obchodziliśmy Święto Dyni. Ten piątkowy
wieczór był wyjątkowo udany. Dzieci
chętnie przebrały się na tę okazję.
Mogliśmy spotkać przerażające stwory nie
z tej ziemi, czarownice, duchy, ale również
żołnierzy, rycerzy, księżniczki, wesołego
zająca, tygryska, biedroneczkę czy nawet
Pipi Pończoszankę. Dzieci z dumą
prezentowały kostiumy. Z wielką ochotą
uczestniczyły w tańcach, zabawach i
konkursach. Dla zwycięzców
przewidziane były nagrody. Przy
współpracy z rodzicami został
przygotowany obfity poczęstunek dla
wszystkich uczestników. Bal dostarczył
wielu pozytywnych emocji i przeżyć.

