
Szkoła coraz bliżej i portal Balon Blum: nowa, multimedialna 
zerówka premium 
Jeśli właśnie kończysz pracę z pakietem Szkoła nas woła i 
zastanawiasz się, co zaproponować swojej grupie w przyszłym 
roku szkolnym, to mamy dla Ciebie rozwiązanie. Jest nim nowy 
pakiet do zerówki Szkoła coraz bliżej oraz portal Balon Blum. 

Podobnie jak Szkoła nas woła, nowy pakiet łączy dobrą zabawę z 
intuicyjnym kształceniem umiejętności i nawyków potrzebnych w szkole. Stworzyliśmy go właśnie 
z myślą o grupach, które potrzebują rocznego kursu przygotowania do szkoły, a znają już Szkoła 
nas woła. Wybierz zatem w nadchodzącym roku szkolnym pakiet Szkoła coraz bliżej, a nuda 
będzie omijać Twoje zajęcia szerokim łukiem! Szczególnie, że dziecko korzystające z pakietu 
Szkoła coraz bliżej zyskuje gratis dostęp do interaktywnego, multimedialnego portalu Balon 
Blum! Jest to portal dla dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej. Portal gromadzi zbiór ponad 250 ćwiczeń umożliwiających dziecku doskonalenie 
wiedzy i umiejętności z zakresu wszystkich obszarów edukacyjnych kluczowych dla osiągnięcia 
gotowości szkolnej. Nauczyciele z pewnością docenią fakt, że praca z ćwiczeniami może odbywać 
się także na zajęciach przy pomocy tablicy interaktywnej, zaś sam portal jest dziecinnie łatwy w 
obsłudze i nawigacji. Nauczyciele zyskują możliwość urozmaicenia zajęć i polecenia uczniom 
wartościowych dydaktycznie, a zarazem atrakcyjnych ćwiczeń. Rodzice z kolei mogą wykorzystać 
portal, aby ćwiczyć w domu z dziećmi i mieć pewność, że wspólnie spędzony czas będzie 
pasjonującą przygodą, która w dodatku zaprocentuje w postaci szkolnego sukcesu!
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 Dziecko w swoim żywiole. 
Program wychowania przedszkolnego 
– dobre praktyki
Żywiołowe reakcje mile widziane. 

„Dziecko w swoim żywiole” to nowoczesny program 
wychowania przedszkolnego dla dzieci 3- i 4-letnich. Jest on 
owocem współpracy doświadczonych nauczycieli i 
psychologów, którzy zaproponowali nowy, oryginalny sposób 
organizacji materiału. Roczny cykl pracy porządkują żywioły 
(ziemia, ogień, woda, powietrze). Takie podejście pozwala 
wyjść poza schemat pór roku i pokazać dziecku świat w 

ciekawszej, lepiej przemawiającej do wyobraźni perspektywie. W efekcie powstał program idealnie 
dopasowany do potrzeb rozwojowych maluchów. Niniejsza publikacja nie ogranicza się 
do przedstawienia samego programu: zawiera także komplet materiałów i informacji niezbędnych 
w codziennej pracy nauczyciela – od obowiązujących aktów prawnych, przez charakterystykę grup 
wiekowych, dobre praktyki edukacyjne czy sposoby realizacji obszarów edukacyjnych, po metody 
współpracy z rodzicami.
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 „Ku dziecku”. Program wychowania przedszkolnego
Dobre programy dla przedszkolaków znajdziesz nie tylko w 
telewizji.
„Ku dziecku” to całościowy, autorski program edukacji 
przedszkolnej umożliwiający pracę z przedszkolakami w 
każdym wieku. 

Z przyjemnością przedstawiamy nowy program edukacji 
przedszkolnej „Ku dziecku” nagrodzony w konkursie MEN na 
najlepszy program wychowania przedszkolnego. Jego autorki to
Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska z Zakładu 
Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS. Treści 
zawarte w programie KU DZIECKU zachęcają nauczyciela do 
pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we 

wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje 
wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz 
dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

Autorzy: Barbara Bilewicz – Kuźnia, Teresa 
Parczewska

 Karty do diagnozowania gotowości szkolnej 
Teraz badanie gotowości szkolnej jest... dziecinnie proste! 

„Karty do diagnozowania gotowości szkolnej” to doskonałe 
narzędzie do diagnozy dzieci pragnących podjąć naukę w I 
klasie szkoły podstawowej. Publikacja zawiera: karty pracy do 
diagnozy wstępnej, karty pracy do diagnozy końcowej oraz 
arkusz indywidualny, który obejmuje wszystkie obszary 
rozwoju dziecka. Uwzględnione w nim wskaźniki są adekwatne
do wymagań zawartych w podstawie programowej. Z kolei 
karty diagnostyczne są proste i przejrzyste, a praca z nimi nie 
zajmuje dużo czasu. Dokładne wskazówki dotyczące 
przeprowadzenia diagnozy ujęte są w oddzielnej publikacji pt. 
„Badanie gotowości szkolnej. Materiały dla nauczyciela”.


