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Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym 
jako przykładowy wypełniacz w prze-
myśle poligraficznym. Został po raz 
pierwszy użyty w XV w. przez niezna-
nego drukarza do wypełnienia tekstem 
próbnej książki. Pięć wieków później 
zaczął być używany przemyśle elektro-
nicznym, pozostając praktycznie nie-
zmienionym. Spopularyzował się w la-
tach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy 
Letrasetu, zawierających fragmenty Lo-
rem Ipsum, a ostatnio z zawierającym 
różne wersje Lorem Ipsum oprogramo-
waniem przeznaczonym do realizacji 
druków na komputerach osobistych.



Obserwacja natury rozwija myślenie ję-
zykiem plastycznym. Jest idealną skarb-
nicą inspiracji, piękna, kształtów i barw, 
niedoścignionym wzorem, ładem i po-
rządkiem. Świat zwierząt to jeden z ulu-
bionych tematów dziecięcych. Do war-
szawskiego ZOO wybraliśmy się w celu 
doskonalenia umiejętności obserwacji. 
Techniki rysunkowe świetnie korespon-
dują z takimi tematami. Wbrew pozo-
rom bardzo urozmaicają warsztat pra-
cy dziecka, pobudzają do nowych ujęć 
i indywidualnych wypowiedzi plastycz-
nych.



Twórcze Rozwiązywanie Problemów 
w praktyce to nowatorska strategia 
kształcenia, w której potencjał twórczy 
dzieci stymulowany jest głównie po-
przez uczenie myślenia, rozwiązywanie 
zadań i problemów, samodzielne od-
krywanie wiedzy oraz pracę zespołową. 
Wspaniale jest, kiedy dzieci samodziel-

nie zadają mądre, trafne pytania oraz 
szukają na nie najlepszych odpowiedzi. 
Okazuje się, że proste środki wyrazu 
oraz ograniczona ilość materiałów pla-
stycznych pozwalają uwierzyć dzieciom, 
że świat wokół nich jest wciąż do od-
krycia, i właśnie ich rolą jest, alby go 
odkryć. 
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