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SM powoduje
zmiany w życiu 
każdego członka 
rodziny. Niektóre
zmiany mogą być
wielkie, inne małe.
Z jednymi łatwo 
jest sobie poradzić,
inne są trudniejsze
i potrzeba więcej czasu, by się 
do nich przyzwyczaić.

SM przebie-
ga u każdego 
inaczej, przez 
co zmiany,
które powodu-
je, mogą być
w każdej rodzinie zupełnie 
inne. A jakie zmiany nastąpiły 
w Twojej rodzinie?

Często w wyniku SM członko-
wie rodziny podejmują się 
nowych, dodatkowych zadań,
których nie wykonywali
wcześniej. Może przybyło Ci 
więcej obowiązków domo-
wych, od kiedy Twoja mama 
lub tata zaczęli chorować na 
SM? Może Twój tata zaczął 
zajmować się praniem
i gotowaniem,
ponieważ
mama nie ma

na to siły dlatego, że jest 
chora? A może teraz babcia 

odprowadza Cię do 
szkoły, ponieważ tata 
nie może już prowa-
dzić samochodu?

Każda osoba w rodzi-
nie na swój własny sposób 

przyzwyczaja się do zmian,
które powoduje SM. Bardzo
ważne jest radzenie sobie 
z tymi zmianami i zachowa-
niami. Poniżej podajemy kilka
sposobów:

Bądź szczery i mów o tym,
co czujesz. Obojętnie, czy 
czujesz się pewnie, czy 

jesteś zły,
smutny, pomoc-

ny, sfrustrowany,
czy zagubiony,
najważniejsze, abyś
dzielił się swoimi
emocjami z rodzi-
ną, z dorosłym,

który się o Ciebie
troszczy, lub z dobrym przyja-
cielem.

Znajdź nowe lub inne sposo-
by wykonywania różnych 
czynności w Twojej rodzinie.

Członkowie Twojej rodziny 
nadal będą Ciebie kochać 
i wspierać. Pamiętaj, że obec-
ność SM w rodzinie może 
spowodować, że Wasza wza-
jemna miłość stanie się silniej-
sza. Pokaż tę miłość i dziel się 
nią.

ZYCIE RODZINY

I SM

Mój tata nie jest 

Pisanie o stwardnieniu 
rozsianym lub rysowanie 
obrazków, które opowia-
dają o SM w Twojej 
rodzinie, to doskonały 
sposób na podzielenie się 
swoimi pomysłami i uczu-
ciami. Nie musisz być 

Wiêkszośæ artyku³ów, rysunków 
i opowiadañ w tym wydaniu 
„Śmielinek” zosta³a napisana 
przez m³odych czytelników. 
Dziêkujemy Wam za przes³anie 
do Redakcji wspania³ych prac! 
Jeśli chcielibyście napisaæ
wiersz lub opowiadanie
do „Śmielinek”, proszê, wysy³ajcie 
je poczt¹ na adres:

„Śmielinki”

ul. Górczewska 228/131,

01-460 Warszawa

Czekamy

na Wasze

historie, wiersze

i rysunki!

                      lub mailem: 
poczta@neuropozytywni.pl
Mo¿e pewnego dnia zobaczycie 
swoje opowiadanie wydrukowane 
w naszym czasopiśmie!

artystą, poetą czy pisarzem, 
żeby rysować, pisać wiersze 
czy opowiadać historie! 
Podziel się tym, co robisz 
z rodzicami lub innymi 
dorosłymi osobami, 
np. ze swoim nauczycielem, 
przyjacielem, wujkiem, 
ciocią… Oni chcą się 
dowiedzieć, co Ty czujesz. 
Pokazanie rysunku, przeczy-
tanie wiersza czy opowiada-
nia, czyli podzielenie się 
swoją pracą, to doskonała 
okazja do powiedzenia 

o SM tych rzeczy,
które mogą wydawać się 
niezrozumiałe, śmieszne, 
smutne lub frustrujące. 
To spowoduje także, 
że Ty sam poczujesz się 
             lepiej!
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    iele osób z SM używa 
różnego rodzaju sprzętów 
lub gadżetów, które 
ułatwiają im poruszanie 
się, służą do zabawy oraz 
są pomocne w wykony-
waniu codziennych 
czynności. Ktoś, kogo 
znasz, może używać laski, 
wózka inwalidzkiego, 
skutera lub specjalnego 

2

Prześlijcie Wasze 
historie i zdjêcia na adres:

NeuroPozytywni
ul. Górczewska 228/131

01-460 Warszawa

lub mailem: 
poczta@neuropozytywni.pl

SM
SM to choroba, która 
atakuje centralny uk³ad 
nerwowy (czyli mózg, nerw 
³¹cz¹cy oko z mózgiem 
i rdzeñ krêgowy). Mózg 
dzia³a jak komputer : 
przesy³a do cia³a wiado-
mości z poleceniami, co 
ma robiæ. Rdzeñ krêgowy 

wygl¹da jak gruby splot 
kabli pod³¹czonych do 
komputera. Polecenia 
wêdruj¹ z mózgu wzd³u¿ 
rdzenia krêgowego do 
miêśni i innych czêści 
cia³a. Jeśli mózg chce 
poruszyæ palcami, 
wysy³a wiadomośæ 

wzd³u¿ rdzenia krêgowego 
do rêki oraz ni¿ej – do 
palców, które siê wtedy 
ruszaj¹.
Jeśli ktoś ma SM, specjal-
na otoczka (zwana mielin¹), 
chroni¹ca nerwy w mózgu 
i rdzeniu krêgowym, zostaje 
uszkodzona. Mielina dzia³a 
jak gumowa os³onka 
wokó³ kabli elektrycznych 
lub telefonicznych. Kiedy 
kabel telefonu ma uszko-
dzon¹ pow³okê, dźwiêk 
bywa przerywany.
Wiadomości podró¿uj¹ 
z mózgu wzd³u¿ rdzenia, 
czasami, jeśli mielina jest 
uszkodzona, zatrzymuj¹ 
siê lub spóźniaj¹. Jeśli 
tak siê dzieje, miêśnie 
i ró¿ne czêści cia³a nie 
zawsze mog¹ zrobiæ to, 
co ka¿e im mózg.

Czytelnicy  Smielinek”,

POTRZEBUJEMY

WAS!

SCLEROSIS znaczy stwardnienie

MULTIPLEX znaczy mnóstwo

Sclerosis Multiplex (SM) to mnó-

stwo rozsianych stwardnień, czyli 

stwardnienie rozsiane.

Mózg

Nerw wzrokowy

Rdzeń kręgowy

Rdzeń kręgowy

Nerwy

Mielina

Stwardnienie SM

Z chêci¹ opublikujemy Wasze 
zdjêcia, rysunki, historie, 

wiersze i rozmowy na temat 
SM. Czekamy niecierpliwie na 
Wasze prace! Mo¿e opowiecie 

nam, jak ¿yje siê z SM 
w Waszej rodzinie, jakie rady 

macie dla innych dzieci, 
których mama lub tata maj¹ 

SM? A mo¿e chcecie po 
prostu opowiedzieæ coś o SM?

”
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Pojawienie siê SM w naszej 
rodzinie nauczy³o nas rzeczy, 
których inaczej nigdy byśmy 
siê nie nauczyli. Jestem 
szczêśliwa, bêd¹c czêści¹ 
tak wa¿nego zespo³u – teamu 
mojego taty.

pomogła mi osiągnąć sukces

Dziesiêæ lat temu 
u mojego taty zdiagnozowano 
SM. Mia³am wtedy zaledwie 
4 czy 5 lat i nie by³o a¿ tak 
źle… Z up³ywem dni, miesiêcy 
i lat nast¹pi³o jednak pogor-
szenie, nogi taty ledwo go 
utrzymuj¹, jego wzrok nie jest 
zbyt dobry, pisanie pogorszy-
³o siê, a czasami mêczy go 
nawet samo myślenie! 

Ka¿dy z cz³onków 
mojej rodziny odgrywa inn¹ 
rolê, pomagaj¹c tacie 
i staraj¹c siê, by nasze ¿ycie 
rodzinne by³o jak najlepsze. 
Ja na przyk³ad wziê³am na 
siebie obowi¹zek zapewnienia 

O TYM, 

  JAK

Praca zespo³owa to coś, czego 
wszystkie dzieci i nastolatki 
powinny doświadczyæ. Mia³am 
okazjê podj¹æ dzia³ania w grupie 
podczas lekcji w szkole oraz 
zajêæ sportowych i da³o mi to 
motywacjê w ¿yciu. 
Najwa¿niejsz¹ jednak dla mnie 
dru¿yn¹ jest moja rodzina. 
Myślê, ¿e my dzia³amy lepiej 
ni¿ jakakolwiek inna rodzina.

PRZESŁANE 

PRZEZ 

NATALKE,

tacie rozrywek! Gram 
w pi³kê no¿n¹, a mój tata 
kocha sport tak samo jak 
ja! Mama przejmuje rolê 
nóg taty: gdy tylko on 
czegoś potrzebuje, mama 
zaraz po to idzie. Moja 
siostra Laura jest myślicie-
lem. Mój tata zawsze mia³ 
przeró¿ne idee i pomys³y, 
jak wykonaæ niektóre 
rzeczy. Kiedy Laura wraca 
z domu, wymyśla bardziej 
skomplikowane rzeczy, 
co jest za trudne dla taty. 
Mój brat Patryk jest 
pracownikiem fizycznym. 
Jest silny i wykonuje 
wszystkie ciê¿kie prace 
w domu.

Rol¹ mojego taty 
jest bycie liderem. Jest on 
najsilniejszym cz³onkiem 
naszej rodziny. Jest zawsze 
wtedy, kiedy go potrzebu-
jemy. I to on nauczy³ nas 
pozytywnego podejścia 
i doceniania dobra w ¿yciu.

LAURA PATRYK

MAMANATALKA TATA
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Moja mama jest bohaterem,

Moim najlepszym przyjacielem.

Nienawiści do niej nie czujê

Tylko mi³ośæ mn¹ kieruje.

Moja mama na SM choruje,

I nigdy siê z tego nie wykuruje.

Kiedyś wiele rzeczy robiæ umia³a,

Teraz nie zawsze mo¿e, nawet jakby chcia³a.

Moja mama o lasce chodzi,

Pewnie nied³ugo kupimy jej chodzik.

Mimo choroby walczy do koñca,

Niewa¿ne, czy pada deszcz, czy jest du¿o s³oñca.

Moja mama na nartach jeździæ nie bêdzie, 

Nie bêdzie po górach ze mn¹ chodziæ wszêdzie,

Ale umie s³uchaæ, robiæ zakupy, bawiæ siê, 

Rysowaæ, sprz¹taæ, szyciem siê ciekawi, 

Mama śpiewa, naprawia, piecze i gotuje,

Nasze wspólne wycieczki nad jezioro planuje,

Uśmiecha siê i śmieje, szuka i lubi pomagaæ,

Mog³abym tak w kó³ko o niej opowiadaæ.

Moja mama na SM choruje.

I bardzo czêsto ból czuje.

Jej kroki s¹ niezdarne i chwiejne czasami, 

Ale nawet jak upadnie, powstaje, by byæ z nami.

Kocham moj¹ mamê. 

Napisała Emilka (lat 12)
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Rozmawiam z babci¹. Wybra³am j¹, bo to w³aśnie ona ma SM.

 Kasia (lat 10)

Bardzo          moj¹ mamê! Mama 

zaczê³a chorowaæ na SM, gdy mia³am 5 lat. 

Na pocz¹tku ba³am siê, ¿e umrze, ale mama 

powiedzia³a mi, ¿e bêdzie ¿yæ. 

Co jakiś czas ma bóle szyi i musi gdzieś 

iśæ. Kiedy wybieramy siê po zakupy lub 

na spacer, mama u¿ywa laski lub chodzika.

Czasami jest trudno, bo ona nie mo¿e 

jeździæ na nartach, ani robiæ innych 

fajnych rzeczy, ale wci¹¿ j¹         .

Z kim rozmawiasz o SM? Dlaczego 
wybra³eś/wybra³aś w³aśnie tê osobê?

My pytamy… Ty odpowiadasz…

Rozmawiam o SM z moj¹ mam¹ i z moim tat¹, poniewa¿ to mama jest osob¹, która choruje. A moja mama i mój tata s¹ mi bardzo bliscy.
Oliwka (lat 8)

Czasami z mam¹, 
poniewa¿ mog³oby to 
uraziæ tatê, bo to 
w³aśnie on choruje 
na SM.

Kasia (lat 6)

Rozmawiam 
z moj¹ mam¹, 
poniewa¿ to ona ma 
SM i mo¿e mi o tym 
wiêcej powiedzieæ. 
I jeszcze opowiedzieæ 
jak siê czuje.

Diana (8 lat)
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Powiedzia³bym innym dzieciom: 

Nie bójcie siê SM (u Waszych 

rodziców czy kogokolwiek innego). 

Oni nadal s¹ normalnymi ludźmi. 

(Wojtek)

Powiedzia³abym: Poka¿ swoje uczucia! I poka¿, jak æwiczysz! 
(Kasia)

Powiedzia³abym, ¿eby siê 
nie martwili. Bedzie OK… 
No dobrze, mog¹ siê martwiæ 
trochê, ale nie du¿o! 
(Lenka)

Pomóg³bym mojemu 

przyjacielowi, mówi¹c: 

Bêdzie dobrze, nie martw siê. 

(Igor)

Powiedzia³abym po prostu, 

¿e masz kochaæ swoich rodziców 

bez wzglêdu na to, czy maj¹ SM, 

czy nie! 

(Hania)

Poradzi³abym, aby starali siê 

o tym nie pamiêtaæ tak d³ugo, 

jak siê da.  Ale nie ca³kiem, 

bo mama lub tata nadal 

potrzebuj¹ pomocy! 

(Ewa)

Poniz
.
ej rady dla Was!

Powiedzia³bym im, aby napisali do „Śmielinek” i wys³ali swoje pytania, wtedy poczuliby siê lepiej! (Mateusz)

Powiedzia³abym o tym moim przyjacio³om i zapyta³a, co oni czuj¹. (Martyna) 

Poradzi³bym: 

Staraj siê byæ szczêśliwy 

i zawsze kochaj osobê z SM! 

(Jacek)

Powiedzia³abym, 
¿e sama mam 
podobne odczucia. 
(Ola)

Zapytalis’my naszych 
czytelników: jak pomoglibys’cie 

innym dzieciom 
uporac’ sie, z ich emocjami 

dotycza,cymi SM?

Wysłaliście nam 
bardzo duz

.
o dobrych 

pomysłów. Oto niektóre 
z nich.

Nasi czytelnicy 
sa, bardzo 
ma,drzy.
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Poniżej lista słów, które 
mają podwójne znaczenie. 
Możesz użyć tych słów 
lub innych, aby wymyślić 
własne żarty! 
Do dzieła! Pośmiej się!

Znajdź słowo lub wyrażenie z dwoma 
znaczeniami. Na przykład: zamek
Opisz oba znaczenia w osobnych 
zdaniach. Na przykład: W zamku 
mieszka król. W zamku jest klucz.

.
Aby stworzyć żart, powiedz czemu 
te dwie rzeczy są do siebie podobne: 
Co ła,czy króla z kluczem? 
Obydwaj mieszkaja, w zamku.

„S’mielinki” chca, , z
.
ebys’  do nich napisał! 

Wys’ lij nam swoje ulubione z
.
arty, zwłaszcza te, 

które sam stworzyłes’ , byc’  moz
.
e ukaz

.
a,  sie,  one 

w naste,pnym wydaniu. 

Q. Jak się nazywa potomek krowy? A. Pokrowiec.

Q. Co to jest: chodzi i mówi 

„uuum, uuum”?

A. Krowa na wstecznym.

Q. Co robi 
krowa w kuchni?
A: Placki.

Moja mama jest kochana,
Zawsze piękna i zadbana.
Na SM choruje mama,
Ma młodszego synka Adama.

Naprawdę najlepszą mamę mam
I za nic w świecie jej nie oddam!

Sylwia
(lat 8)

COW JOKES

1

3

2

Niektóre żarty powstają przez użycie słowa 
lub wyrażenia, które ma dwa różne znaczenia. 
Ty również możesz napisać swoje żarty 
wykorzystujące grę słów.

Spro’ buj tego

na własną
ZABAWĘ ZE SŁOWAMI

ha ha ha!

ŻARTY 
O KROWACH

Q. Dlaczego krowy mają 

dzwonki?

A. Bo ich rogi nie grają.

PIERZE

PARABABKA

GWIAZDA

BLOK
PRAWO
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Wydano dzięki wsparciu 
Biogen Poland Sp z o. o.

Dziewczynka wl/as’nie sie, 
dowiedzial/a, z

.
e jej mama ma SM.

Co byś zrobiła?

Jest bardzo gora,co i pewien tata, 
choruja,cy na SM, od dl/uz

.
szego czasu 

jest pozostawiony samemu sobie 
w ogródku. 
Co byś zrobił?

„S’mielinki”, 

ul. Górczewska 228/131, 

01-460 Warszawa 

Co Ty bys’  zrobil/?

Wysy³ajcie swoje 
odpowiedzi poczt¹ 

na adres:

MAMA W£AŚNIE SIÊ 
DOWIEDZIA£A, ¯E MA SM.
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Numer 7 / 

    iele osób z SM używa 
różnego rodzaju sprzętów 
lub gadżetów, które 
ułatwiają im poruszanie 
się, służą do zabawy oraz 
są pomocne w wykony-
waniu codziennych 
czynności. Ktoś, kogo 
znasz, może używać laski, 
wózka inwalidzkiego, 
skutera lub specjalnego 

Numer 7 / O Tobie 

TO wydanie „Śmielinek” pełne 
jest historii dzieci, których 
rodzice chorują na SM. 
Ich kreatywna różnorodność 
odzwierciedla zmienność choroby, 
dzięki czemu macie możliwość 
przypomnienia swoim dzieciom, 
że każdy człowiek chorujący 
na SM jest inny. Niezależnie 
od stopnia niepełnosprawności 
rodziców, przekaz tych młodych 
autorów jest jasny: mama lub 
tata są po to, by ich kochać 
i opiekować się nimi.

PODCZAS czytania tego numeru 
czasopisma, wspólnie z dziećmi 
możecie narysować obraz 
Waszej rodziny i rzeczy, które 
robicie razem. To jest dobra 
okazja do porozmawiania 
o swoich symptomach i sposobach, 
w jaki Ty i reszta rodziny 
zaadaptowaliście się do zmian, 
które SM wprowadziło 
w Waszym życiu. Dekorowanie 
laski czy innego przyrządu, który 

pomaga mamie lub tacie funkcjo-
nować, może zainicjować rozmo-
wę na temat zmartwień i obja-
wów, które wywołuje SM, 
podkreślając wartość narzędzi 
rehabilitacyjnych w życiu. 
Opowiadanie Natalii o pracy 
zespołowej w rodzinie może 
podpowiedzieć każdemu 
z Waszej rodziny, jak być 
aktywnym członkiem „drużyny SM”.

CZASAMI możesz poczuć się 
zaskoczony lub nawet urażony 
reakcjami dzieci na SM. Mogą się 
śmiać z symptomów, które 
wyglądają dla nich zabawnie, 
złościć się z powodu Twojej 
niezdolności zrobienia czegoś dla 
nich lub z nimi lub po prostu 
zachowywać się tak, jakby 
problem w ogóle nie istniał. 
Innymi słowy, ich uczucia 
mogą wydawać się zupełnie 
niezsynchronizowane z Twoimi. 
Opowiadania w tym numerze dają 
możliwość rozmowy z dziećmi na 

temat uczuć każdej osoby 
w rodzinie. To świetny sposób 
na dzielenie się emocjami 
i zmartwieniami związanymi 
z SM, spojrzenia na sprawy 
z innej perspektywy, a także 
przypomnienia sobie i dzieciom, 
że to, co czuje każda osoba, 
jest wyjątkowe.

RODZICE niekiedy się martwią, 
że materiały do czytania o SM 
lub programy edukacyjne mogą 
okazać się zbyt przerażające dla 
ich dzieci. Możesz być niechętny 
temu, aby Twoje dzieci zobaczyły 
lub dowiedziały się o innych 
osobach z SM, które mają 
odmienne symptomy lub są 
bardziej niepełnosprawne. 
Mamy nadzieję, że obecne 
wydanie „Śmielinek” pomoże Ci 
w rozwiązaniu tych i podobnych 
problemów oraz zachęci do 
spotykania się i dzielenia się 
doświadczeniami z innymi 
rodzinami dotkniętymi SM.

DODATEK DLA RODZICÓWDODATEK DLA RODZICÓW

JAK CZYTAÆ
   „ŚMIELINKI”    
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1

Czego potrzebujesz:

• Soku z 1 cytryny
• Cienkiego pêdzelka
• Bia³ego papieru

2

3

Napisz sekretna, wiadomos’c’  do przyjaciela lub innego czl/onka rodziny! 
Jest to dziecinnie proste. Zobacz, jak wykonac’  swój 

niewidzialny atrament!

Zadanie dla całej rodziny:

Wyciśnij sok z cytryny. (Dzieci moga, 
przy tym zadaniu potrzebowaæ pomocy 
osoby doros³ej). Umocz pêdzelek 
w wyciśniêtym soku i napisz swoj¹ 
wiadomośæ. ¯eby j¹ przeczytaæ, podnieś 
papier i trzymaj blisko świat³a ¿arówki 
lub po³ó¿ na s³oñcu. Twoja sekretna 
wiadomośæ pojawi siê na papierze, tyle tylko, 
¿e literki bêd¹ br¹zowe.

Wskazówki:

DODATEK DLA RODZICÓW
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DODATEK DLA RODZICÓW

WIADOMOŚCI DLA RODZICÓW

Śmieliny: „Keep S’myelin: 
An Activity Book About MS for Kids” 
(Śmieliny: Zeszyt ćwiczeń o SM dla dzieci) 
to 20-stronicowa publikacja, która ma 
pomóc rodzicom i dzieciom w rozmowach 
o SM i w zdobyciu wiedzy na temat tej 
choroby. Zawiera także propozycje gier 
i aktywności dla rodziców i dzieci 
(dostępna w języku angielskim 
i hiszpańskim). 

„Plaintalk: A Booklet about MS for 
Families”* (Czarno na białym: broszura 
o SM dla rodzin) omawia niektóre 
bardziej skomplikowane �zyczne 
i emocjonalne problemy, doświadczane 
przez większość rodzin, w których jest 
osoba z SM. Autorzy: Sarah Minden, MD 
oraz Debra Frankel, MS, OTR.

„Someone You Know has MS: A Book 
for Families”* (Ktoś, kogo znasz, 
choruje na SM: książka dla rodzin 
Broszura dla dzieci w wieku 5-12 lat.). 
Historia Michaela i jego rodziny wyjaśnia, 
co to jest SM, i omawia problemy dzieci 
oraz ich obawy. 

„Timmy’s Journey to Understanding 
MS” (Podróż Timmy’ego do zrozumienia 
SM) Podróż Timmy’ego jest 15-minutową 
kreskówka, w której występuje młody 
chłopak o imieniu Timmy i jego zaufany 
przewodnik kapitan Śmielinki. Kiedy Timmy 
przeżywa frustrację w związku 
z chorobą taty, odwiedza go Kapitan 

Śmielinki i zabiera na ekscytującą podróż 
przez ciało ludzkie, dostarczając mu wiedzy 
o SM. Dzięki tej podróży Timmy zaczyna 
lepiej rozumieć chorobę taty i bardziej 
akceptować nieprzewidywalne sytuacje, 
które ona może powodować (dostępna 
w języku angielskim i hiszpańskim).

„When a Parent Has MS: 
A Teenager’s Guide”* (Kiedy rodzic 
ma SM: przewodnik dla nastolatków). 
Jest to publikacja dla starszych dzieci 
i nastolatków, którzy mają w rodzinie 
rodzica z SM. Omawia autentyczne 
kwestie poruszane przez nastolatków. 
Autorzy: Diane O’Connell wraz 
z pracownikami programu SM 
Narodowego Towarzystwa SM.

Monique Divine, „Jak rozmawiać o SM 
ze swoimi dziećmi. Poradnik dla 
rodziców”, tłum. Izabela Czarnecka, 
PTSR, Warszawa 2006,  38 stron,
 ftp://ptsr.org.pl/jakrozmawiac.pdf.pdf 
Ilustrowana książeczka poświęcona 
relacjom rodzice-dzieci, gdy w rodzinie 
występuję SM. 

Stefanie Lazai, Stefan Pohl, „Benjamin. 
Mam Super Mamę”, tłum. Izabela 
Czarnecka, PTSR, Warszawa 2009, 
42 strony. To z kolei publikacja o tym, jak 
dziecko postrzega swoją chorą na SM 
mamę. Zarazem jest to podpowiedź, jak 
można mu pomóc, by odnalazło się w tej 
trudnej sytuacji. 

KSIĄŻKI: Pomysły na zajęcia plastyczne 
i zabawy z dziećmi

Trish Kuffner, Jak to zrobiæ? 365 pomys³ów 
na kreatywne zajêcia dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i m³odszych, Wydawnictwo 
Zielona Sowa, Warszawa 2008, 398 stron.

„Bawiê siê w kszta³ty i kolory”, ilustrator: 
Wojciech Stachyra, Wydawnictwo Zielona Sowa, 
Warszawa 2014, 32 strony. 

Paola Caliari, Serena Mozzato, 
„Bawiê siê i tworzê papierowe zoo z materia-
³ów, które mam pod rêk¹”, Wydawnictwo 
Jedność, Kielce 2012, 128 stron.

Agata Półtorak, „Baraszkujemy! 20 prostych 
zabaw z malutkim dzieckiem”, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, 46 stron.

STRONA INTERNETOWA 
Zacznij tworzyć! Na tych stronach znajdziesz 
m.in. propozycje różnego rodzaju zabaw, 
które możesz wykonywać wspólnie z dziećmi.

Czas Dzieci, portal informacyjno-rozrywkowy: 
www.czasdzieci.pl

Gry i zabawy dla dzieci: www.zabawna-kraina.pl

Pomysły na prace plastyczne dla dzieci: 
www.pracaplastyczna.pl

Uwaga: Jeśli zauważysz niepokojące tematy 
w twórczości Twojego dziecka (np. intensywny smutek, 
złość, przemoc), porozmawiaj z psychologiem 
lub z nauczycielem, w jaki sposób pomóc zidentyfikować 
emocje dziecka i nauczyć je radzić sobie z nimi.

W chwili oddawania do druku tego numeru wszystkie 
podane adresy internetowe były aktualne, jednakże               
                mogą one się zmienić. Jeśli zauważysz 
                 jakiekolwiek nieścisłości w podanych przez 
                        nas danych, zweryfikuj informacje 
                          za pomocą wyszukiwarki internetowej.

Publikacje oznaczone gwiazdką *, są dostępne w formacie PDF na stronach: 
• http://www.nationalmssociety.org/Resources-Support/Library-Education-Programs/Brochures
• http://www.nationalmssociety.org/Programs-and-Services/Resources

POMOCE NAUKOWE DLA RODZIN O SM
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„Śmielinki” („Keep S‛myelin”) to magazyn dla 
dzieci, których rodzice lub inni bliscy 
chorują na stwardnienie rozsiane. Pismo 
zostało stworzone przez amerykańskie 
towarzystwo SM – National MS Society, 
które zajmuje się pomocą osobom z SM. 
Artykuły i materiały opracowano na 
podstawie profesjonalnych porad, 
doświadczeń oraz opinii ekspertów, 
ale nie mogą one służyć jako rekomendacje 
terapeutyczne ani porady lekarskie. 
W celu zasięgnięcia informacji lub porady 
skonsultuj się z lekarzem.

DODATEK DLA RODZICÓW

Proszę, podzielcie się z nami swoimi 
opiniami, pytaniami lub pomysłami. 

Piszcie do nas na adres: 
NeuroPozytywni

ul. Górczewska 228/131
01-460 Warszawa
KRS 0000419065

www.neuropozytywni.pl

Redakcja: 
Dr Rosalind Kalb, Mgr Kimberly Koch
Projekt/Ilustracje: Claude Martinot Design
WYDANIE POLSKIE
Tłumaczenie: Diana Holleran
Opracowanie wersji polskiej:
Iza Czarnecka-Walicka, Halina Guzowska
Łamigłówka: Agata Byszewska
Korekta: Klara Naszarkowska
Grafika: www.komar.com.pl
Druk: GREG

.

Jes’li twoje dziecko 
chce przesl/ac’ material/y 
do naszego magazynu, 
podaj prosze, TWOJE 
IMIE,, ADRES 
I TELEFON DOMOWY.

     W jaki sposób moz
.
na 

zaprenumerować „S’mielinki”?

„S’mielinki” ukazuja, sie, 
   z co drugim numerem 
kwartalnika „NeuroPozytywni”.
      Jes’li chcesz otrzymac’ 
archiwalne numery „S’mielinek”, 
         napisz do nas: 
    poczta@neuropozytywni.plC
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