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Dla Ziemula.  

Lubię mówić z Tobą. 
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Cześć! 
 

Kiedy pewnego dnia logopeda pracująca z moim 

synem zaproponowała: „Może stwórzcie razem 
dziennik wydarzeń?” - nie wiedziałam jak ugryźć ten 

temat - „To tak jakbyście zrobili własną wersję Pucia1”. 
- Aha! To rewelacja, chłopak uwielbia tę serię 

książeczek. Podłapaliśmy pomysł. Zrobiliśmy z tego 
niezłe wydarzenie. Wyjście do sklepu i wybranie 
zeszytu, potem wydrukowanie zdjęć. W domu razem 
wkleiliśmy pierwsze zdjęcie pt.: „Ziemek je”,  
a ja dorysowałam przydatne elementy, o których 
mogliśmy potem rozmawiać. Dziennik wydarzeń 

rozbudowaliśmy o kolejne strony, ale tak naprawdę 
najważniejsze dla nas przyszło dopiero za jakiś czas. 

W momencie trudnym, złożonym, nowym, tj. gdy Ziem 
rozpoczynał karierę żłobkolaka, potrzebowaliśmy 

wsparcia w wielu obszarach. Chcąc wytłumaczyć 
chłopakowi, jak będzie wyglądał jego dzień (Teraz 
jedziemy do przedszkola, odbiorę Cię po obiedzie,  
a potem jedziemy na zakupy), dać mu możliwość 
wyboru (Wolisz pojechać autem czy wózkiem?), 
pozwolić się wygadać (Za czym tęsknisz, kiedy jesteś  

w przedszkolu?), zapewnić o bezpieczeństwie (Mama 
zawsze po Ciebie przyjdzie) itd. w trakcie rozmów, 
zaczęłam stosować pismo obrazkowe. To było dla nas 
bardzo ważne, ponieważ Ziem, mając 2 lata 
 z kawałkiem, jeszcze nie mówił. 

 
1 Seria książek dla dzieci np. „Co robi Pucio”, M. Galewska-Kustra, wyd. Nasza Księgarnia 
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I co? Pomogło nam. Zwiększyło zrozumienie. Pozwoliło 
nam wszystkim zobaczyć więcej. Zmniejszyło stres 

 i niepewność. 

Miałam to szczęście, że wiedziałam jak zacząć. Od lat 
szkolę ludzi z myślenia wizualnego (a dokładnie 
 z wizualnej facylitacji spotkań). W trakcie jednego ze 

szkoleń, które prowadziłam we wrześniu 2021, 
zaczęliśmy rozmawiać z uczestnikami o tym w jaki 
sposób oni planują wykorzystać wizualność w swoim 
życiu rodzinnym. To był ten sam moment, gdy 
intensywnie „rozmawialiśmy wizualnie” z Ziemem. Parę 
dni później pojawiła się u mnie myśl: A może by tak 

pomóc większej liczbie osób (rodziców)? To jest 
ekstremalnie proste, wystarczy poznać parę trików! 
Napiszę dla nich ebooka. I tak się stało.  

Książkę tę oddaję w Wasze ręce nieodpłatnie. Jeśli 

czujesz, że jest dla Ciebie wartościowa i masz ochotę to 
możesz wpłacić darowiznę (przelew bezpośrednio  
na konto Fundacji2 lub 1% podatku3 w rozliczeniu PIT)  
i pomóc nam w dalszej rehabilitacji Ziemka, której 
bardzo potrzebuje. 

 

Weronika 

 

 

 
2 Fundacja Potrafię Pomóc, ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław; nr 60 1140 2004 0000 3502 7501 0722, 
tytuł przelewu: darowizna dla 240-748 Ziemowit Pękala 
3 1% podatku, cel szczegółowy w rozliczeniu PIT: 240-748 Ziemowit Pękala, KRS 0000303590 
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„Chętnie spotykam się z dziećmi, 

zwłaszcza małymi. Dla mnie  

to sprawdzian propozycji 

ilustratorskich, a dla nich  

– możliwość rozwinięcia 

niezwykłych pomysłów. Nie 

nauczę nikogo rysować w ciągu 

godziny, ale mogę pobudzić 

wyobraźnię, zanim nie zostanie 

zadeptana przez szkołę, gdzie 

dziecko dowie się, że niebo musi 

być zawsze niebieskie, słońce – 

żółte, a trawa – zielona.“ 
—  Bohdan Butenko rysownik polski 1931 - 2019 
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Słowo wstępu 
 

Najważniejszą częścią tej układanki, jesteś Ty. Chcę dać 

Ci umiejętności, pewność i know-how do wizualizacji 

myśli i działań. Obudź w sobie dziecięcą radość 

tworzenia w codzienności z Twoim dzieckiem.  

Dziennik Wydarzeń jest narzędziem, który został 

opisany w książce pani Jagody Cieszyńskiej-Rożek 

„Metoda Krakowska® wobec zaburzeń rozwoju dzieci”. 
Polega na utrwaleniu na ilustracji zdarzenia, sytuacji, 

czynności, w których bierze udział dziecko. 

Wykorzystywana jest do dokumentowania konwersacji. 

Ilustracja danego zdarzenia uruchamia sytuacyjne 

rozumienie wypowiedzi i pozwala dziecku nakładać 

znaczenia słów na rozgrywające się zdarzenie. 

Narzędzie to stosowane jest w sytuacji zaburzeń 

kształtowania się komunikacji językowej lub 

utrudnionych warunków odbioru mowy. Znajduje 

zastosowanie w terapiach dzieci z opóźnionym 

rozwojem mowy, w przypadku bilingwizmu, 

wielojęzyczności, uszkodzeń słuchu, zespołu 

Aspergera, zespołu Downa i licznych innych schorzeń. 

Moim zdaniem z powodzeniem może być stosowana 

także  u dzieci rozwijających się normalnie jako 

wsparcie rozwojowe, pamiętnik czy pomoc  

w momentach trudnych. 
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Czerpiąc pomysł ze wspomnianej książki, chcę dać Ci 

praktyczne wskazówki jak zacząć korzystać z tego 

narzędzia z poczuciem komfortu. Nie ma znaczenia, 

jakie są Twoje umiejętności rysowania. Nauczę Cię 

kilku trików, które potrzebujesz, aby móc czerpać 

korzyści z wizualnego myślenia.  

Dla mnie osobiście kluczowe zdanie wstępu brzmi: 

Rysujcie razem. Nie ważne jak :) Szczęśliwi rodzice,  

to szczęśliwe dziecko. Znajdźcie w tym wszystkim 

dziecięcą radość dla siebie. 
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1. Obudź swoją dziecięcą radość rysowania 

 

Czy zdarza Ci się myśleć „ja nie potrafię rysować”, „nie 
wiem, co tutaj robię”, „co inni pomyślą, jak to zobaczą”, 
„moje ostatnie rysunki powstały w szkole”? Każdy z nas 

ma takie uogólnienia, oceny, przekonania o samym 

sobie. Różne trolle siedzą w naszych głowach. 

Wydawać by się mogło, że próbują nas ochronić przed 

„niebezpieczeństwami zmian”, ale często bywa, że 

blokują nas przed pójściem do przodu i zrobieniem 

tego, czego tak naprawdę chcemy. 

Szkoła i dorosłość trochę zabiły naszą dziecięcą radość 

tworzenia. Żałuję, że nikt nie udzielił nam takiej rady… 

Po prostu rysuj cokolwiek i beztrosko pokazuj to 

światu! Wielka szkoda, że nikt nie przekonał wcześniej 

ludzi, żeby zapełnili trochę stron notatników, kartek, 

arkuszy flipchartów swoim maziu-maziu i po prostu je 

wykorzystali, pokazali światu, nie zważając na skutki. 

W pracy czy w domu? Nieważne. To jest Twoja 

wizualna podróż. Nie ma znaczenia gdzie jesteś. 

Podzielę się z Tobą kilkoma narzędziami, związanymi  

z pobudzeniem Twojej dziecięcej radości tworzenia. 

Potrzebować będziesz jedynie trochę czasu i skupienia. 

Ruszajmy zatem aby poczuć wielką magię wizualności! 
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Gdzie jesteś z wizualnością? 

Napisz swoje przemyślenia związane z miejscem, gdzie 

teraz jesteś i jak to się wiąże z rysowaniem.  

Wykorzystaj narzędzie poniżej i nakreśl:  

 Co widzisz?  Wskaż wizualne elementy, z którymi się stykasz. Jak to wygląda? Co 

znajduje się wkoło? Kim są osoby wkoło? Z jakiego rodzajami sytuacji stykasz się 

codzienne? Jakie problemy możesz napotkać? 

 Co słyszysz? Wskaż w jaki sposób otoczenie wpływa na Ciebie. Co mówią inni? Kto 

tak naprawdę wywiera na Ciebie wpływ i w jaki sposób? Co kształtuje Twoją opinię? 

 Co myślisz i czujesz? Wskaż co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Co jest dla 

Ciebie naprawdę ważne (nawet jeśli nie mówisz o tym otwarcie)? Co czujesz? Co 

Cię porusza? Co spędza Ci sen z powiek? Jakie są Twoje marzenia? 

 Co mówisz i robisz? Wskaż co rzeczywiście robisz i jak się zachowujesz. Jaką 

postawę przejawiasz? Co mówisz? 
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Jakie masz obawy?  

Co Cię przeraża? 

→    

→      

→    

→   

Jakie masz umiejętności?  

I jakie zasoby, które mogą Ci pomóc? 

→    

→      

→    

→   

 

 

 

 

 

 

 

„Nie musisz mieć artystycznych 

umiejętności, żeby świetnie 

pracować wizualnie – myślenie 

wizualne i nadawanie znaczenia 

wystarczy odkryć wewnątrz 

siebie.” 
—  Weronika Kędzierska 
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Narysuj linie 

Teraz złap za swoje ulubione pisadło (wypróbuj różne 

cienkopisy, markery i zobacz, które najlepiej Ci leży).  

Wykorzystaj przestrzeń poniżej i narysuj: 3 linie 

poziome, 3 linie pionowe, 3 kwadraty, 3 trójkąty,  

3 okręgi, 3 linie falujące, 3 linie pozaginane. 
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Koło do koła 

Jak Twoje samopoczucie po rysowaniu kilku rodzajów 

linii?  

Narysuj teraz 9 okręgów.  
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Teraz zrób coś kreatywnego z każdym z okręgów.  

Masz na to 5 minut.  

Gotowa/y? Czas start.  

  

Miejsce na Twoje notatki 
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Kwadraty 

Zastanów się co było dla Ciebie proste, a co trudne  

w ćwiczeniu z kołami? 

Teraz czas na bardziej złożone formy. Narysuj poniżej  

6 kwadratów. 
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Pewnie Cię teraz nie zaskoczę. Zrób coś kreatywnego  

z każdym z kwadratów. Masz na to tylko 3 minuty!  

Gotowa/y? Czas start.  

  

Miejsce na Twoje notatki 
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Proste elementy i wszystko jasne 

Jak Twoje wrażenia? Co Cię zaskoczyło w ćwiczeniu  

z kwadratami? 

W jaki sposób odczuwasz teraz magię wizualności? 

Zapisz, albo lepiej narysuj to tutaj: 

 

 

 

 

 

 

Te proste elementy, które ćwiczyliśmy na poprzednich 

stronach będziemy wykorzystywać cały czas. To one 

stanowią podstawę myślenia wizualnego.  Jak patrzysz 

na złożone obrazki, to składają się właśnie z prostych 

elementów.  

 

 

Tyle wystarczy: 

 

Przerysuj sam/a te elementy: 
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2. Zobacz, zainspiruj się, narysuj  
 

Potrafisz już rysować podstawowe elementy (kropka, 

linia prosta, falowana, koło itd.).  

Zdradzę Ci teraz parę sekretów, które pozwolą Ci 

rysować łatwiej: 

– zacznij rysować - po prostu rysuj cokolwiek 

 i beztrosko pokazuj to światu!  

– upraszczaj wszystko - nie skupiaj się na 

szczegółach, to musi być szybkie do narysowania, 

– zwróć uwagę na rozpoznawalność - to musi być 

czytelne dla osób, z którymi się komunikujesz, 

– inspiruj się - rozglądaj się za obrazkami, 

piktogramami (znaki drogowe, ikony  

w aplikacjach, rysunki w książkach), szukaj  

w internetach, 

– buduj własny słownik symboli - dodawaj nowe 

elementy, wykorzystuj je, gdzie tylko możesz  

(w pracy robiąc notatki, w domu listę zakupów), 

– rysujcie razem - i cieszcie się z tej chwili razem :)  
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Postacie 

W jaki sposób naturalnie rysujesz ludzi? Narysuj 

swojego ludzika poniżej. 

 

 

 

 

 

 

Nie ważne czy to jest klasyczny patyczak czy okrąglak. 

Twój sposób rysowania postaci jest  najlepszy, bo jest 

Twój. Potraktuj to jako swój wyróżnik.  

Rysując postacie, wcale nie musisz rysować. Możesz 

napisać. O U i W. Jak? 

 

Teraz Ty spróbuj: 
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Poniżej wypróbuj więcej sposobów reprezentacji 

postaci. Eksperymentuj. Stwórz własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobaw się postaciami i znajdź wyróżniki dla członków 

Twojej rodziny. W naszym przypadku szybki szkic 

rodziny wygląda tak: 

 

Falujące loki Ziemka są na tyle rozpoznawalne, że 

chłopak identyfikuje się ze swoim rysunkiem za każdym 

razem.  
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Okulary, nos, uszy, fryzura, czapka, charakterystyczna 

bluza…W jaki sposób możesz pokazać kto jest kim na 

rysunku?  

 

 

 

 

 

 

 

Narysuj teraz Waszą rodzinę: 
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Symbole 

W naszym codziennym życiu są setki, jeśli nie tysiące 

obiektów, które w prosty sposób możemy 

zwizualizować. Nie musisz znać ich wszystkich, tylko 

część będzie Ci potrzebna. Zacznij od początkowego 

zestawu. Potem „dodawaj” kolejne symbole do 

„swojego słownika symboli”. 

 

Ćwicz i wykorzystuj te symbole w różnych momentach. 

Znajdź nowe zastosowania dla symboli, które już 

zostały wykorzystane i powoli rozszerzaj swój słownik 

symboli.  
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Symbole w moim życiu 

Zidentyfikuj 5 najważniejszych rzeczy, które 

wykorzystujesz w codziennym życiu. Pomyśl o rzeczach, 

które używasz, a także o rzeczach (wartościach), które 

są dla Was ważne w rodzinie. Dla każdego  

z elementów narysuj prostą reprezentację.  

Na to wszystko masz maksymalnie 5 minut. 
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Symbole w mojej pracy 

Zidentyfikuj 5 najważniejszych rzeczy, które 

wykorzystujesz w swojej pracy. Pomyśl o przestrzeni 

fizycznej, która Cię otacza (budynki, pokoje, 

przestrzenie), technologicznej (infrastruktura, 

narzędzia), społecznej (ludzie, relacje, współpraca) oraz 

o przestrzeni intelektualnej (produkty, procesy). Dla 

każdego z elementów narysuj prostą reprezentację.  

Na to wszystko masz maksymalnie 5 minut.  
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Budynki 

Wszędzie wokół nas są budynki. Domowe, handlowe 

i przemysłowe. To w nich mieszkamy, pracujemy 

i spędzamy czas. Jakie powinny być budynki? Proste 

(szybkie do narysowania) oraz rozpoznawalne. Tak jak 

rysowanie domu jednorodzinnego: 

 

Zobacz przykłady budynków poniżej. Domyślasz się 

jakie to miejsca? 
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Teraz stwórz ikony dla budynków, z którymi stykasz się 

na co dzień (np. dom, biuro, przedszkole, sklep).  

 

 

 

Twoje obrazki nie muszą być podobne do moich. 

Ważne jest, aby były rozpoznawalne dla osób,  

z którymi się komunikujesz (czytaj: dla Twojego 

dziecka). To czy są ładne, realistyczne czy stylowe jest 

kwestią drugorzędną. Nie martw się, jeśli na początku 

nie wyglądają tak, jak chcesz. Wszystko wymaga nieco 

praktyki. 
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Mówi się 

Tak zwane spicz bable (ang. speech bubbles) pewnie 

kojarzysz z kreskówek lub komiksów. Opisując sytuację  

i dodając tekst w postaci dymka, zwiększamy 

zrozumienie tego, co jest wypowiedzią. 

Poćwicz rysowanie dymków: 

 

 

 

 

 

 

 

A teraz przenieś się teraz w świat wizualnego 

superbohatera i pokaż co chcesz powiedzieć. Narysuj 

postać, która chce nam coś przekazać:  
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Kontenery  

Łącząc proste elementy w złożone formy, budujemy 

różne figury. Ten sam kwadrat, który rysowaliśmy kilka 

stron temu, może być wykorzystywany właśnie jako 

ogranicznik testu lub innych obrazków. Ograniczniki 

tekstu pozwalają skupić uwagę. Poniżej znajdziesz 

przykłady „kontenerów”. Przerysuj je teraz: 

 

 

 

 

 

 

Przerysuj, łącz, dodawaj, mieszaj, inspiruj się! Buduj 

swój własny słownik symboli. To jest przepis na sukces. 
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Łączenie razem 

Strzałki to prosty i przejrzysty sposób łączenia symboli. 

Pomagają pokazać kolejność, ruch, zwrócić uwagę 

gdzie patrzeć.  

Zaczynamy od ćwiczenia! Narysuj różne rodzaje strzał. 

Proste, kropkowane, połamane, chwiejne, 

pogmatwane, cienkie, i grube. Bądź kreatywny. 
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3. Stwórz Rysunkowy Dziennik Wydarzeń   
 

Dziecko, które jeszcze nie mówi, codziennie przeżywa 

traumę - brak możliwości zwerbalizowania swoich 

potrzeb, emocji, spostrzeżeń. Ta trudność  

w komunikacji może powodować, że dzieci te czują się 

coraz bardziej zagubione w świecie ludzi mówiących. 

Wspólne prowadzenie Dziennika wydarzeń ułatwia 

dialog, buduje poczucie bezpieczeństwa, ale także 

pozwala kształtować pozytywny obraz swojej osoby. 

Widzę to na własnym przykładzie. Ziemek z dumą 

pokazuje swoją postać na rysunku.  Gdyby już mógł 

mówić, z pewnością opowiedziałby nam „co jest dla 

niego ważne w danej sytuacji”. 

 

Dziennik „mówi” 

Zapis codziennych wydarzeń, w formie rysunku i tekstu 

powoduje, że to Dziennik „mówi” w imieniu dziecka  

i razem z nim. Potraktujcie to jako pretekst do rozmowy 

- dialogu z dzieckiem, nawet gdy jeszcze nie używa 

słów. Język wizualny pomoże Wam przełamać lody, 

wejść w konwersację. Co było najfajniejszą rzeczą, 
która się dziś wydarzyła? Z czego się dziś śmiałeś? Co 
Ci smakowało najbardziej? Jaka była najlepsza 
zabawa? W którym momencie dzisiaj było Ci źle? 

Czego Ci brakowało?  
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„Ponieważ współczesny człowiek, 

poprzez język rozumie czas jako 

sekwencję wydarzeń, ich utrwalenie 

w piśmie umożliwia zatrzymanie 

sytuacji, wówczas łatwiej  

ją zrozumieć.  

Dlatego zapisom towarzyszą:  

zdjęcia, obrazki, schematyczne 

rysunki, wklejone bilety wstępu, 

jesienne liście, kwiaty,  

papierki z cukierków, budujące 

przestrzeń zdarzeń.” 

—  Prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek  
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Dokumentowanie konwersacji 

Używając języka wizualnego, możemy rozszerzyć 

granice języka werbalnego. Językiem werbalnym 

posługujemy się w sposób liniowy - podczas mówienia  

i pisania. Rysunek nadaje mówieniu nowy wymiar.  

Tak jak pisałam wcześniej, ten rodzaj „rysowania” nie 

wymaga umiejętności artystycznych. Kartka papieru, 

pisadło i podstawowe elementy, które możesz łączyć 

- to wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć. 

 

Siła wizualności płynie z dokumentowania konwersacji. 

Powtarzam to niczym mantrę na szkoleniach, które 

prowadzę. Podstawowy sposób wygląda następująco: 

podczas rozmowy (ze sobą, z dzieckiem lub z innymi) 

bierzesz pisadło i szybko zamieniasz to, co zostało 

powiedziane (wydarzenia, stwierdzenia, pomysły, itp.) 

w formę wizualną na kartce papieru. 

Daje to możliwość rozwinięcia tematu dalej, głębiej, 

przetestowania trafności, porównania z innymi 

pomysłami, zadania nowych pytań, które wpływają na 

przebieg konwersacji. 
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Korzyści z zastosowania Dziennika Wydarzeń 

Dziennik Wydarzeń w dużej mierze pozwala na 

zachowanie wspomnień (wydarzeń, które były ważne,  

a także codziennych sytuacji). Tworzony zapis wydarzeń 

może zostać niezwykłą pamiątką na lata. Dziennik 

pomaga zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe, 

uczy postrzegania czasu. Pozwala przygotować dziecko 

na wydarzenia, które mają nastąpić.  

Dziennik jest takim tokenem do rozmowy. Zachęca do 

komunikacji, do zadawania pytań. Bywa, że gdy Ziemek 

chce mi coś przekazać - sam bierze Dziennik z półki. 

Pozwala opowiadać o wydarzeniach innym osobom, 

pokazując to, co zapisaliśmy w Dzienniku. 

Taka forma zabawy ułatwia uwalnianie emocji, które 

towarzyszą dziecku w jego codzienności. Ujawnia się 

magiczna moc rozmowy. Nastawiamy się na słuchanie - 

co dziecko tak naprawdę mi mówi? - Nie zaprzeczamy 

temu. Potwierdzenie wysłuchania może brzmieć:  

„OK, rozumiem, że jest Ci źle” (ważne aby było 
wypowiedziane szczerze, ze zrozumieniem) - „Chcesz 

to narysować tutaj?”. 

Ta aktywność kształtuje również pozytywny obraz 

własnej osoby - „To ja na rysunku, już tyle potrafię!”. 
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Ogólne zasady 

Jako osoba dorosła, prowadź dziennik w następujący 

sposób: 

1. Pisz drukowanymi literami. 

2. Używaj schematycznych rysunków, dodawaj zdjęcia, 

wklejanki4. 

3.  Buduj krótkie, ale poprawne gramatycznie 

wypowiedzi. 

4.  Zwracaj uwagę na niewerbalne informacje płynące 

od dziecka. 

5. Zwracaj uwagę na emocje dziecka – nazywaj je  

i obrazuj. 

 

 

 

  
 

4 Wszystko co możesz wziąć i przykleić klejem do kartki :)  
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Co zapisać 

O tym, co zapisać decyduje sytuacja, zainteresowanie 

dziecka, waga wydarzenia.  

Warto zacząć od powtarzających się cyklicznych 

sytuacji (np. posiłki, mycie zębów, odwiedziny  

u dziadków, wyjście na basen, zakupy).  

Sam Dziennik możesz też rozpocząć: 

- prezentacją „bohaterów” (kto jest kim), 

 

- mapą lokalną (np. dom, przedszkole, droga, tramwaj), 
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- planem tygodnia (co wydarza się w poszczególne dni) 

lub planem dnia (szybki szkic poniżej). 
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Kilka pomysłów 

Jak połączyć Dziennik z prostymi ćwiczeniami? Poniżej 

kilka przykładów: 

Dzień 1   

ZIEMEK MYJE ZĘBY „SZUR SZUR”  

 

Możemy dodać ćwiczenie: Mycie ząbków językiem.  

W kolejnych dniach uczymy się słów szczotka, pasta, 

udajemy, ze płuczemy gardło i w ten sposób każdego 

dnia możemy na jednym obrazku wprowadzać nowe 

rzeczy. 

Dzień 2   

ZIEMEK JE BANANA  
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Możemy do tego dorzucić osobne rysunki (zabawki, 

naklejki) owoców, żeby doszło kategoryzowanie. 

Możemy udawać, że gryziemy albo żujemy. Możemy 

dzielić słowo na sylaby BA-NAN itd. 

Dzień 3   

ZIEMEK UBIERA SKARPETKI 
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Możemy dołożyć zabawę ze ściąganiem i zakładaniem 

skarpetek. Skarpetki można też „parować” – składać 

dwie razem albo dobierać w pary nie do pary. Kilka 

pytań, na co zakładamy skarpetki, albo piosenka czy 

wierszyk znaleziony w Internecie.  

Dzień 4  

ZIEMEK PŁYWA „CHLUP CHLUP” 

Dziecko szybciej oswaja się z nowym miejscem, jeśli 

wcześniej zobaczy rysunek/zdjęcie w swoim 

bezpiecznym dzienniku. 

Dzień 5   

ZIEMEK NA SPACERZE 

W zależności od tego co dziecko widziało, czy znalazło, 

możemy dodać wyrażenie dźwiękonaśladowcze. 

Możesz tworzyć swoje piosenki pod melodie „panie 

Janie” np.  

Kapie deszczyk kap kap kap,  

O jak mocno wieje wiatr,  

Słonko świeci tu tu tu,  
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Idę sobie tup tup tup. 

Dzieci lubią proste treści, taka forma fajnie wpada 

dzieciom w ucho i bardzo to lubią. 

Dzień 6  

ZIEMEK BIERZE KĄPIEL  

 

Możemy śpiewać piosenkę „Bańkę łap” albo dmuchać 

pianę w kąpieli, albo co wam do głowy wpadnie.  

I tak dalej. 

Prowadząc zapis, pamiętajcie, że w pierwszym etapie 

(tak jak w rozwoju mowy dziecka) zapisywane są 



 
 

Rysunkowy Dziennik Wydarzeń – Weronika Kędzierska|42 

samogłoski i wykrzyknięcia pełniące funkcje całych 

zdań. Gdy do słownika dochodzą nazwy własne  

(np. mama, pies) – łączymy je z czasownikami  

(np. mama je, pies sika). 

 

Rób to codziennie 

Albo prawie codziennie. Zrób z tego rytuał, który da 

Wam obojgu poczucie bezpieczeństwa. Potrzebujesz 

na to kwadrans. Możesz utrzymać rytuał przez 5 dni  

w tygodniu, a weekendy zostawić wolne. Możecie 

rysować codziennie. Już po kilku dniach mamy piękny 

album/książeczkę, dzięki któremu Twoje dziecko może 

opowiadać i pokazywać paluszkiem.  

 

Porady praktyczne 

Naszą przygodę z przedszkolem (grupa żłobkowa 

w przedszkolu) zaczęliśmy początkowo od sterty kartek 

A4 z historiami. Okazało się jednak, że praktyczne 

ćwiczenia cięcia nożyczkami szybko zakończyły żywot 

naszych przedszkolnych historii.  

Jeszcze wcześniej mieliśmy zeszyt w kratkę. Teraz 

widzę, że u nas najlepiej działa mały, czysty notes (bez 

linii czy kratek). Osobiście preferuję też cienkopisy nad 

długopisy czy ołówki (łatwiej się rysuje w sytuacji, gdy 

tuż obok mały szkrab popycha rękę).  
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W związku z tym testujcie co Wam pasuje, możecie 

stworzyć album w dowolnej formie. Najlepiej 

zdecydujecie razem, rozmawiając. 
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„Dziecko jest pergaminem 

szczelnie zapisanym drobnymi 

hieroglifami, których część tylko 

zdołasz odczytać, a niektóre 

potrafisz wytrzeć lub tylko 

zakreślić i własną zapełnisz 

treścią.“ 

—  Janusz Korczak lekarz, pedagog 1878 - 1942 
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