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DRODZY RODZICE 

Witamy Państwa na łamach drugiego numeru przedszkolnej gazetki 

„Skrzatek”. W bieżącym numerze podsumowaliśmy wydarzenia z okresu 

zimowego. Dużo emocji towarzyszyło nam w tym czasie. Były piękne 

spotkania jasełkowe i wspólne kolędowanie. Jak zwykle dziękujemy 

Państwu za ogromną aktywność i chęć  zjednoczenia się w tych rado-

snych dniach z całą społecznością przedszkolną.  Pomimo zapełnionej 

do granic możliwości auli jesteśmy razem i to jest  budujące. Okres zi-

mowy to także czas dla naszych ukochanych gości-babć i dziadków.        

I choć czasy się zmieniły i dzisiejsza babcia i dziadek to osoby aktywne 

zawodowo, to zawsze możemy liczyć na ich obecność  podczas grupo-

wych uroczystości. My jako nauczyciele zawsze  najbardziej wzruszamy 

się w tych dniach bo … „Babcia i dziadek to nasi przyjaciele, z babcią i 

dziadkiem na co dzień i w niedzielę”. Tego dnia brawa są najgorętsze a 

emocje  sięgają zenitu. Święta to czas dobroci i otwierania się serc na 

innych. Grupa VII  wzięła udział w akcji „Szlachetna paczka”. Piękna 

nauka dzielenia się tym co mamy z innymi jest godna naśladownictwa. 

Gratulujemy zaangażowania rodzicom oraz nauczycielom grupy 

„Smerfy”. Pozostając w świątecznej atmosferze  zachęcam do zapoznania 

się z relacją z występu grupy IX podczas „Dnia jedności Chrześcijan” w 

Auli Leopoldina. Nasze przedszkolaki wspaniale reprezentowały Chatkę 

Małego Skrzatka i pokazały, że nasi wychowankowie to mali znawcy kul-

tury i młodzi obywatele Europy. Życie przedszkolne w zimie kręci się 

według stałego kalendarza. Jak zawsze bawiliśmy się podczas karnawa-

łu. Relacja w tym numerze. Akademia Świadomego Rodzica zaprasza 

Państwa do lektury artykułów o tematyce z zakresu logopedii i psycholo-

gii. Jak zawsze dla Państwa otworem stoi kącik języka niemieckiego - 

teksty piosenek i wierszyków dla wspólnego utrwalania w domu. Jeśli 

zechcecie Państwo wydrukować bieżący numer Skrzatka to dzieci za-

pewne chętnie skorzystają z zamieszczonych zadań  do rozwiązania. Wy-

drukowane numery Skrzatka postanowiliśmy również pozostawić dla 

rodziców w szatni do przejrzenia w oczekiwaniu na pociechy podczas  

ich odbierania.  Zachęcamy również do zapoznawania się z dostarczany-

mi dla Państwa w tym samym miejscu co nasza gazetka,  artykułami w 

ramach Akademii Świadomego Rodzica. Ich tematyka jest wynikiem an-

kiet, które mieli Państwo okazję wypełnić. Życzymy miłej lektury.  

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

 

 



SPOTKANIE JASEŁKOWE 

W oczekiwaniu na świąteczny ro-

dzinny czas,17 i 18 grudnia mia-

ły w naszym przedszkolu miejsce 

niezwykłe spotkania. W cudow-

nej, magicznej atmosferze dzieci 

wraz z rodzicami zostały zapro-

szone na przedstawienia jasełko-

we, które jak co roku przygotowa-

ły najstarsze przedszkolaki. 

Pierwszą część zaprezentowała 

grupa IX „Kasztaniaki” – dzieci 

przebrane za anioły  wspaniale 

prezentowały się na scenie. Dzię-

kujemy Pani Danucie i Pani Mag-

dalenie za przygotowanie cudow-

nego widowiska. 

Również grupa X „Skrzaty” 

zaprezentowała swoje umiejętno-

ści aktorskie i taneczne. Dzieci 

występowały w języku niemiec-

kim.  Ogromne gratulacje dla 

nich za opanowanie umiejętności 

językowych. Dziękujemy Pani 

Agnieszce, Pani Justynie i Pani 

Monice za tą prezentację. 

Przedszkolaki pochwaliły się 

też śpiewem kolęd i pastorałek. To było bardzo miłe spotkanie, zapraszamy za rok! 
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ZIMOWA SPARTAKIADA 

22 lutego powinna być biała zima. Jednakże ostatnimi laty pory roku płatają nam różne psikusy.        

W dzień Spartakiady zimowej z rana 

na przykład powitała nas jesienna 

pogoda. Deszcz padał już zresztą od 

kilku dni i pogrzebał naszą szansę 

na zimowe zabawy w ogrodzie. Żeby 

chociaż było sucho. Pani Kasia po-

trafi  zawsze obudzić w nas pokłady 

niezmierzonej wyobraźni. I skoro 

zima nie chce sypnąć śniegiem to 

sobie ją wyobraziliśmy. I tak już od 

rana najpierw w budynku dzieci 

młodszych każda sala stała się dla 

nas nie lada wyzwaniem, które pod-

jęliśmy bez wahania nie dla nagród – 



 

dyplomów i pieczątek– ale także dlatego, że 

tęsknimy za ruchem i każda okazja, żeby 

poskakać jest dla nas cenna. Potem zabawa 

przeniosła się do budynku starszych przed-

szkolaków. 

W jednej z sal pojawiła się wielka piłka do 

skakania. My zamieniliśmy ją w śnieżną ku-

lę, którą toczyliśmy ochoczo. Inna sala 

stworzyła nam okazję do rzucania śnieżka-

mi. Były one co prawda papierowe ale celo-

waliśmy za to do pięknej wielobarwnej ścia-

ny utworzonej z tęczowej chusty. Daliśmy 

upust emocjom podczas tego rzucania. Su-

per!  W innej krainie zdobywaliśmy wielką 

lodową górę, utworzoną z drewnianych dra-

binek; skakaliśmy też po krze i pokonywali-

śmy wymyślne zaspy śnieżne. Nie zabrakło 

sopli lodowych, wybudowanych z klocków, 

które trzeba było zręcznie strącić. Wiele 

emocji było podczas wyścigu saneczkowego 

( ślizganie na kocykach ). Wszystkie grupy 

dopingowały swoich kolegów z zespołu. Po-

czuć można było sportowego ducha rywali-

zacji. 

Po każdej konkurencji wystawialiśmy ręce 

po stempelkowe nagrody. Kiedy już wszystkie dzieci z grupy miały kolorowe znaczki to znaczyło, że zadanie 

zostało wykonane zgodnie z planem i przyszedł czas na piękne pamiątkowe dyplomy, które zostały wyeks-

ponowane na drzwiach każdej z grup.  

To był naprawdę emocjonujący dzień. Dziękujemy pani Kasiu!!! 

Agnieszka Ślusarz 

Nauczyciel języka niemieckiego 
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chłopcy zaś w pełnej gali w bia-

łych koszulach, ciemnych spo-

dniach i kamizelce. Szyku do-

dawały młodym artystom mu-

chy. Na występ oczywiście przy-

jechały wychowawczynie grupy 

pani Danusia i pani Magdalena 

oraz pani Agnieszka od języka 

niemieckiego. 

W Auli Leopoldina zgromadziło się wiele ludzi, by wspólnie podziwiać 

artystów i poczuć wciąż jeszcze świąteczną atmosferę. Wyjątkowość tej 

uroczystości  wynikała nie tylko z faktu, iż odbyła się ona w tak pięknym 

m i e j -

scu .Niesamowite 

było również to, 

że tego wieczoru 

dokonało się 

swoiste połącze-

nie kultur i róż-

nych wyznań. 

Nasze przedszko-

laki zasiadły na 

schodach i ocze-

kiwały na swój 

występ wspólnie 

śpiewając kolędy 

z grupą Sygit 

Band. Trzeba 

było przyznać, że 

dzieci wykazały się również znajomością polskich kolęd i ochoczo wspo-

magały znanych Wrocławian, wchodzących w skład zespołu Sygit Band. 

Gdy został zapowiedziany nasz występ dzieci wstały i zaprezentowały 

przygotowany repertuar. Wszystko się udało na piątkę a za występ 

przedszkolaki otrzymały słodką niespodziankę i dyplom dla placówki.  

1. 

Ein Stern steht über Bethlejem 

Führt uns zum Christuskind 

Er leuchtet hell und zeigt den 

Weg 

Bis wir am Stall dann sind 

 

Ref. 

Lieber Stern komm bleibesteh´n 

Damit wir auch im Dunkel seh´n 

Leuchte, leuchte in der Nacht 

Bis du uns zum Stall  gebracht 

Hosianna, hosianna, hosianna in 

der Höh 

 

2.  

Wir gehen nicht alleine heut´ in 

dieser heiligen Nacht 

Selbst Könige und Hirten hab’n 

sich  auf den Weg ge-

macht 

 

3. 

Und endlich sind wir dann am 

Ziel 

Soviele wussten schon 

In diesem kleinem Stall da liegt 

Doch wirklich Gottes Sohn 

 

ENGELTANZ 

Tanz mit mir den Engeltanz 

Öffne deine Flügel ganz. 

Eins, zwei, drei und vier 

Kleine Engel das sind wir 

Fünf, sechs, sieben, acht 

Wir sind bei dir Tag und Nacht 

Tanz mit mir den Engeltanz 

 Öffne deine Flügel ganz 

Alle tanzen mit, rundherum in 

Engelschritt… 

Keiner bleibt allein alle wollen 

Engel sein 

DZIEŃ JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN 
Radosne kolędowanie 

Przedszkole nasze zostało zaproszone już kolejny raz do wy-

stępu z okazji Dnia Jedności Chrześcijan. Poproszono nas o 

przygotowanie piosenek o tematyce świątecznej w języku nie-

mieckim. Grupa IX chętnie przystąpiła do zadania ucząc się 

utworów „Ein Stern steht über Bethlejem” ( Gwiazda stoi nad 

Betlejem) oraz „Engeltanz” (Taniec aniołów). Do obu utworów 

powstała ruchowa interpretacja tekstu tak aby zaprezento-

wać się jak najciekawiej. 

 W sobotni mroźny wieczór 23 stycznia Kasztaniaki wraz z 

rodzicami stawili się punktualnie w Gmachu Głównym Uni-

wersytetu w eleganckich przygotowanych wcześniej kostiu-

mach: dziewczynki białe bluzeczki i kolorowe zwiewne spód-

niczki i do tego kokardki w kolorze spódniczki na kitkach, 
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SZLACHETNA PACZKA 2015 
w grupie VII 

Grudzień był dla „Smerfów” miesią-

cem dzielenia się dobrem i pomocy 

innym. We współpracy z rodzicami, 

nasze dzielne przedszkolaki wraz z 

rodzicami podjęły się uczestnictwa 

w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna 

Paczka”, organizowanej przez 

„Stowarzyszenie WIOSNA”. Przez 

blisko tydzień zbierały żywność 

trwałą, środki czystości oraz przed-

mioty codziennego użytku. Akcją 

opiekowały się wychowawczynie 

grup- panie  Aneta Błaszczyk i  Ani-

ta Pilipaka. Ilość codziennie przyno-

szonych darów  z zadziwiającą szyb-

kością rosła w oczach.  Podczas zajęć, dzieci mogły zaprezentować przyniesione rzeczy, oraz wpisać je na 

listę  podarków. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Rodziców w całą akcję, chęć dzielenia się i pomocy in-

nym codziennie wzrastała w dzie-

ciach. Efektem tego było aż 25 pa-

czek z podarkami przygotowanych w 

ramach całej akcji. Wśród spakowa-

nych środków znalazły się nie tylko 

środki higieniczne, detergenty oraz 

trwała żywność, ale również zabawki, 

przybory szkolne, plecaki, pościel dla 

dzieci, kosmetyki, obuwie i podarki 

dla ich rodziców. Po przekazaniu pa-

czek w sobotę 18 grudnia wolonta-

riuszom Stowarzyszenia WIOSNA, 

wszystkie podarki od razu pojechały 

do wybranej rodziny.  

Dziękujemy serdecznie wszystkim 

rodzicom oraz przyjaciołom i pracownikom przedszkola,  którzy zaangażowali się w tę szlachetną i godną 

naśladowania akcję. Jesteśmy pew-

ne, że dzięki Waszym dobrym ser-

com i szczerym chęciom pomocy 

przyczyniliście się Państwo do tego, 

by jedna rodzina więcej miała cu-

downe Święta Bożego Narodzenia, a 

także by w naszych Smerfach zro-

dziła się prawdziwa chęć i umiejęt-

ność pomagania innym, poparta 

Waszym przykładem. Bez Was nie 

byłoby to możliwe, dziękujemy! 

Aneta Błaszczyk 

Grupa VII Smerfy 
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BAL KARNAWAŁOWY  

Bal Karnawałowy dla przedszkolaków to dzień 

niezwykły. Można chyba zaryzykować stwierdzeniem, że 

obok Mikołajek jest najważniejszym dniem 

dla naszych Milusińskich.  To atrakcja 

bardzo lubiana przez dzieci, ponieważ 

spełniają się wówczas najskrytsze 

pragnienia, by przez chwilę stać się kimś 

innym. W dniu 18.01.2016 w Przedszkolu 71 

„Chatka Małego Skrzatka” dzieci z budynku 

A, również doczekały się tej uroczystości. W 

budynku B karnawał odbył się dnia 

następnego. Od samego rana w przedszkolu 

pojawiały się kolorowe postacie. Trzeba 

przyznać, że dzieci już od kilku dni były 

rozemocjonowane i opowiadały o swoich 

wymarzonych przebraniach. Niektóre z dzieci 

jednak nie chciały zdradzić tajemnicy za kogo 

się przebiorą, chcąc zaskoczyć kolegów i 

panie. Dominowały stroje  bohaterów 

różnych bajek. Wśród dziewczynek najwięcej było księżniczek. Chłopcy od lat sięgają po stroje Spidermana, 

strażaka lub Batmana. W tanecznych korowodach pojawiały się również przecudne zwierzątka. Niektóre stroje 

były wypożyczone. Jednak największy entuzjazm wzbudzają zawsze kostiumy przygotowane przez rodziców 

wspólnie z dziećmi. W pierwszej kolejności 

dzieci pozowały do zdjęć indywidualnych        

i grupowych. O godz. 10.30 odbył się bal 

prowadzony przez zespół. Dzieci wspólnie z 

paniami świetnie się bawiły. W godzinach 

popołudniowych w grupach odbyły się zajęcia 

plastyczne. Dzieci wykonywały „Maskę 

Karnawałową” dowolną techniką. To były 

kolorowe i radosne dni w Chatce Małego 

Skrzatka. Niestety następny karnawał dopiero 

za rok. 

Renata Sędkowska 

Nauczyciel gr.11 
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WROCŁAWSKA TAMBORRADA, 
czyli wielkie święto bębnów 

Dzieci z grupy XI 

„Wędrowniczki” re-

prezentowały wro-

cławskie przedszko-

la podczas Tambor-

rady w hali Orbita. 

Uroczystość ta zo-

stała zorganizowa-

na z okazji baskij-

skiego święta bęb-

nów obchodzonego 

20 stycznia w San Sebastian – mieście – które razem z 

Wrocławiem jest w 2016 r. Europejską Stolica Kultury. W 

tym dniu kilkakrotnie łączyliśmy się z baskijskim miastem 

za pomocą łączy satelitarnych, więc mimo dzielącej nas 

odległości byliśmy razem. Ulice San Sebastian wypełniły 

tłumy mieszkańców, a halę Orbita dzieci i młodzież z Wro-

cławia i okolic. Na własnoręcznie wykonanych bębnach, 

grzechotkach i innych instrumentach perkusyjnych wspól-

nie zagraliśmy Marsz San Sebastian oraz utwór WrocLove. 

Wcześniej oczywiście ćwiczyliśmy te umiejętności w przed-

szkolu na zajęciach. W tej jednej chwili zabrzmiała naj-

większa i najbardziej radosna orkiestra Europy, a my byliśmy jej badzo ważną częścią. Tam-

borrada, to wesołe muzykowanie, która łączy wszystkie pokolenia. Dwudziestego stycznia po-

łączyła dwa bratnie miasta - najważniejsze ośrodki kulturalne Europy.  

Anna Łuźniak, doradca metodyczny 

Nauczyciel gr. XI 
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UROCZYSTE ŚWIĘTO  
Dnia Babci i Dziadka 

Święto Babci i Dziadka jest 

niezwykłym dniem, nie tylko dla 

dzieci, ale przede wszystkim dla zapro-

szonych gości. To dzień pełen 

uśmiechów, wzruszeń i radości. 

W miesiącach styczniu i lutym 

obchodziliśmy w naszym przedszkolu 

wspaniałe uroczystości. Dzieci w 

poszczególnych grupach pod kierunkiem 

wychowawczyń zaprezentowały piękne 

programy artystyczne 

Były to wzruszające wiersze, 

piosenki okolicznościowe oraz tańce. 

Grupa II bilingwalna dodatkowo 

zaprezentowała etiudę w języku 

niemieckim o tematyce bajkowej. 

Dzieci złożyły babciom i dziadkom 

najserdeczniejsze życzenia, wręczając 

im własnoręcznie wykonane upominki 

a następnie zaprosiły gości na słodki 

poczęstunek. 

Atmosfera uroczystości była podniosła 

i rodzinna. To wyjątkowe spotkanie 

było pełne radości i szczęścia. Babcie i 

dziadkowie byli dumni ze swoich wnuków, a 

wnuczęta szczęśliwe, że mogły gościć swoich 

najbliższych. Mamy nadzieję, że ten 

dzień na długo pozostanie w pamięci 

zarówno dzieci babć jak i  dziadków. 

Justyna Jaworska-Halbtuch 

gr. II „Życzliwki” 
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Grupa I „Śmieszki” 

Grupa III „Zgrywusy” 

Grupa VIII „Biedronki” 



DNI BAJKI NIEMIECKIEJ  
w Chatce Małego Skrzatka 

W tym roku szkolnym ruszył cykliczny program pt. Dzień z bajką niemiecką. Raz w miesiącu przy-

gotowujemy dla dzieci proste bajeczki DVD w języku obcym. Jest to wspaniała okazja do osłuchania 

się z melodią języka niemieckiego. 

Jest to także urozmaicenie zajęć ję-

zykowych, na które dzieci czekają    i 

o które często pytają. Podczas oglą-

dania bajek niemieckojęzycznych ( a 

tu głównie sięgam po ukochaną 

przez dzieci Świnkę Pepę),  utrwalmy 

słownictwo – kolory, nazwy owoców, 

warzyw, czynności, zwierząt. Dzieci 

samodzielnie dokonują odkrycia, że 

język obcy może się do czegoś przy-

dać. Taka praktyczna funkcja znajo-

mości języków obcych, a właściwie 

jej uświadomienie sobie podczas se-

ansu z odpowiednio dobraną bajką 

budzi w dziecku zarówno  zdziwie-

nie, jak i poczucie sprawstwa. Bu-

duje również poczucie własnej war-

tości. A to przecież jest niesamowicie 

ważne dla procesu edukacyjnego. 

Dzieci w trakcie bajki wręcz wykrzy-

kują: „Słyszała pani? Pepa powie-

działa, że lubi pizzę!  

Bardzo lubię przyglądać się dzieciom 

oglądającym niemieckie bajki pod-

czas zajęć. Oprócz Pepy sięgam tak-

że po teledyski piosenek niemieckich 

– Volkera Rosina lub Detleva Jocke-

ra. Czasami w starszych grupach 

oglądamy ciekawe historyjki z serii 

Laura’s Stern  (Gwiazdka Laury) Tu 

oprócz walorów językowych, zawsze 

mamy do czynienia z mądrym prze-

słaniem, dającym nam pewne wzor-

ce postępowania w życiu codzien-

nym. Dzieci lubią historię Laury, jej 

braciszka i magicznej Gwiazdki z 

nieba. 

Zachęcam Państwa do systematycz-

nego włączania dzieciom bajeczek w 

językach obcych z YOUTUBE bądź z 

innych źródeł, którymi Państwo dys-

ponują. Nie tylko niemieckojęzycz-

nych, ale i angielskich, bo wiem, że 

wiele z dzieci uczy się również tego 

języka. Osłuchanie się z językiem obcym przynosi naprawdę niesamowite rezultaty, zwłaszcza jeśli jest 

systematyczne. 

Agnieszka Ślusarz    

Nauczyciel j. niemieckiego 10 



ULUBIONE PIOSENKI NIEMIECKIE 

Theo Theo  
 

 

Refrain: 

Theo, Theo - ist fit  

wie ein Turnschuh - und alle machen mit  
Step nach rechts - so so  

Step nach links - ja ja  

Step nach rechts, step nach links, denn das 

bringts!  

Alles Klar! 

 
1. Lauf, lauf, lauf Theo lauf lauf lauf  

Wärm dich auf auf auf  

Das muss sein  

und nun geht es kreuz und quer  

immer hin und immer her  
Hey, das Laufen macht schon Spaß  

komm, wir geben noch mal Gas! 

 

(Refrain) 

 

2. Dann dann dann  
kommt der Hampelmann  

fängt zu hampeln an  

Das ist cool  

Mensch, wer hätte das gedacht  

das es soviel Freude macht  
mal ein Hampelmann zu sein  

Echter Spaß für groß und klein 

 

(Refrain) 

 

3. Eins, zwei, drei  
Mach den Butterfly  

komm und sei dabei  

hier im Team 

Dann die Beine hoch hinauf  

Komm mach mit, und hör nicht auf  

Hey, der Theo weiß das schon 
das bringt Spaß und Kondition 

Piosenka z repertuaru Volker Rosin. Zapraszam 

Państwa do oglądania piosenek z dziećmi  w wy-

konaniu tego niemieckiego piosenkarza na You 

Tube). 
 

 

 

 

 

 
 

Ich möchte gerne Banane 
Ich möchte gerne Banane 

und die Banane ist gelb. 

Ich möchte gerne Kirche 

und die Kirche ist rot. 

Ich möchte gerne Birne 
und die Birne ist grün. 

Ich möchte gerne Pflaume  

und die Pflaume ist blau. 

Ich möchte gerne Orange  

und die Orange ist lecker!  

 
 

Ich sing ein Lied 
 
Ich sing´ ein Lied, denn ich bin froh 

Und mein Lied ja das geht so 

Ich sing ein Lied, denn ich bin froh 

Und mein Lied ja das geht so… 

Zike zake, zike zake zike zake zuk.. 

Uuuaauuaauuaau…. 
Ai, ai ii ai ai ii , ai ii ai 

Quack, Quack, Quack Quack… 

 

 

Rapowanka sportowa Hansa 
 

Alle Kinder laufen Schlitschuh, laufen 

Schlitschuh, laufen Schlitschuh… 
Alle Kinder schwimmen, schwimmen, schwim-

men 

Alle Kinder fahren SKI, fahren SKI, fahren SKI 

Alle Kinder fahren rad, fahren rad, fahren rad… 

Alle Kinder joggen, joggen, joggen…. 

Alle Kinder klettern, klettern.. 
Alle Kinder spielen Fussbal, spielen Fussbal, 

spielen Fussbal… 

Alle Kinder spielen Tennis, spielen Tennis, spie-

len Tennis.. 

 
 

Dibbe dibbe dibb 

(zabawa ruchowa w myszki) 
 

Dibbe dibbe dibb, klettert ein 

Mäuschen, dibbe dibbe dibb, den Berg hinauf. 
 Dibbe dibbe dibb, klopft an das 

Häuschen. Dibbe dibbe dibb, komm, mach schon 

auf! 

(zwei Mäuschen, drei Mäuschen, vier Mäuschen, 

fünf Mäuschen) 
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NARODOWE FORUM MUZYKI  
z koncertami w przedszkolu 

Co miesiąc  w przedszkolu odbywają się kon-

certy edukacyjne (audycje muzyczne) organizo-

wane przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocła-

wiu. Przygotowując koncerty muzycy  bazują na 

podstawie programowej MEN. 

Spotkania mają  bardzo kameralny charakter, 

dlatego dzieci mają  bliski  kontakt z muzyką 

graną na żywo i artystami.  

Przedszkolaki  poznają utwory dzięki bajce 

opowiadanej przez prelegenta. Muzyka pełni  rolę 

ilustracyjną, a poszczególne instrumenty stają 

się bohaterami opowieści.  Słuchając tych opo-

wieści dzieci  mają możliwość uczestniczenia w 

spotkaniach z muzyką czynnie. 

Podczas koncertów dzieci  poznają instru-

menty i ich brzmienie, różne formy muzyczne, 

tańce, nazwiska wielkich kompozytorów, ich bio-

grafie i twórczość, a także muzykę różnych kul-

tur. Często audycje połączone są z różnymi zada-

niami i zabawami. Muzyczne spotkania są dla 

dzieci źródłem radości, pozytyw-

nych emocji, a  przede wszystkim 

mają  one charakter edukacyjny. 

Uczą obcowania z muzyką, zasad 

zachowania na koncercie (od od-

powiedniego stroju, nie rozma-

wiania na koncercie, nagradzania 

brawami muzyków po skończo-

nym utworze, koncercie, wycho-

dzenia sali koncertowej w spoko-

ju, bez przepychania się). 

Audycje, w których dzieci uczest-

niczą są potem inspiracją do te-

go, aby opowiadać, dzielić się 

swoimi wrażeniami, opisywać 

oglądane i poznawane instru-

menty, rysować, malować na te-

mat treści koncertu oraz tworzyć samodzielnie muzykę z wykorzystaniem instrumentów 

znajdujących się w  kącikach muzycznych  w salach przedszkolnych lub  w domu rodzin-

nym. 

Iwona Widźgowska nauczyciel gr. 8 

organizator koncertów w P71 
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WYCIECZKA DO TECHNOLUDKA 

Dnia 2 grudnia 2015 roku 

dzieci z grupy V Mądrale i VI 

Zgrywusy wybrały się na 

wycieczkę do Centrum Edu-

kacyjnego „Technoludek” 

przy Wrocławskim Parku 

Przemysłowym. Tego dnia 

nasze przedszkolaki zostały 

wprowadzone w fascynujący 

świat nauk przyrodniczych 

poprzez interesującą formę 

zabawy i doświadczeń. W 

trakcie warsztatów Mądrale 

i Zgrywusy poznały che-

miczne tajemnice czekolady. Nasza przy-

goda rozpoczęła się od krótkiego filmu o 

czekoladzie. Dzieci dowiedziały się jak 

wpływa ona na ludzki organizm. Pod-

czas warsztatów dzieci korzystały z pod-

łogi multimedialnej, na której wspólnie 

odkrywały coraz to nowe obrazy czekola-

dy i innych smakołyków.  

Po krótkim wprowadzeniu przyszedł 

czas na działania w laboratorium. Nasze 

przedszkolaki zostały małymi chemika-

mi! W trakcie zajęć w laboratorium 

przedszkolaki poznały podstawowe na-

rzędzia niezbędne do pracy w tym miej-

scu. Mądrale i Zgrywusy w pełnym sku-

pieniu pracowały w laboratorium. Po 

wlewaniu, przelewaniu i mieszaniu zna-

lazł się także czas na słodką degustację 

czekolady i samodzielne przygotowanie 

pysznych szaszłyków. Na koniec wszy-

scy bawiliśmy się przy piosence Gumi 

Misia „Czekolada” tańcząc na podłodze 

multimedialnej.   

Dla Mądrali i Zgrywusów był to dzień 

pełen nowych doświadczeń i dobrej za-

bawy, w końcu niecodziennie można 

przez chwilę być chemikiem. 

 Patrycja Toman i Edyta Mech 

gr. V Zgrywusy  
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AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA 
Przedszkole pierwszym miejscem integracji dzieci nie-

pełnosprawnych 

Celem integracji w przedszkolu jest stworzenie 

dzieciom niepełnosprawnym takich  warunków, aby 

mogły włączyć się w grupę rówieśniczą na zasadzie 

równości praw i obowiązków, tak aby 

niepełnosprawność nie decydowała o ich powodzeniu 

w kontaktach z rówieśnikami. Każde dziecko 

niezależnie od poziomu rozwoju i rodzaju zaburzeń 

ma prawo do uczestniczenia w edukacji z 

uwzględnieniem jego odrębnych potrzeb przy użyciu 

specyficznych metod i technik pracy. Istotą integracji 

jest indywidualne podejście do każdego dziecka i 

zapewnienie mu takich warunków, aby mogło w pełni 

realizować program. 

 Bardzo istotne jest podjęcie działań na rzecz 

integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi. 

Niepełnosprawność nie może być powodem izolacji, 

tworzenia zamkniętych, wyizolowanych grup bądź 

odrzucenia. Warto zadbać by niepełnosprawni mogli 

być obecni wszędzie. Dlatego wspólne kontakty 

powinny rozpoczynać się już w dzieciństwie. 

 Najodpowiedniejszym czasem na kształcenie 

prawidłowych postaw wobec drugiego człowieka, a 

więc także niepełnosprawnego,  jest okres pobytu 

dzieci w przedszkolu.  

Wychodząc z założenia, że najlepszy czas na 

kształtowanie prawidłowych postaw i przekonań to 

wiek przedszkolny, chcemy uczyć dzieci właściwej 

postawy wobec osób niepełnosprawnych. Dzięki 

obcowaniu z dziećmi niepełnosprawnymi, dzieci 

zdrowe uczą się tolerancji dla odmienności, 

akceptacji, rozumienia słabości, szacunku dla 

drugiego człowieka i gotowości do udzielania pomocy. 

Z reguły wszystkie małe dzieci podchodzą do 

siebie bez uprzedzeń, nie muszą przezwyciężać 

dystansu i oporu, jakie często ( także przy dobrej woli) 

mają dorośli. Dzieci naturalnie reagują na inność 

swoich kolegów. 

Obcujące ze sobą dzieci sprawne i niesprawne 

przyswajają różne zachowania. Wzajemne kontakty 

stwarzają możliwość oddziaływań jednych na drugie. 

Dzieci pełnosprawne mają okazję w naturalny sposób 

nauczyć się właściwego stosunku do swoich 

niepełnosprawnych rówieśników. Zaufanie, 

zrozumienie i akceptacja, wspólna zabawa, nauka, 

spacery, rozmowy powinny uczyć dzieci otwartości i 

życia bez uprzedzeń. Zdrowi rówieśnicy dostrzegają 

indywidualne cechy, zdolności u swoich mniej 

sprawnych kolegów, uczą się nawiązywać z nimi 

sympatie i przyjaźnie. Integracja w placówce 

przedszkolnej nie powinna polegać na tym, aby 

dziecko niepełnosprawne dostosować do normalnie 

rozwijających się, bo każde dziecko ma prawo 

rozwijać się zgodnie z swoim rytmem.  

Ideą integracji w przedszkolu jest włączanie dzieci 

niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych 

rówieśników, gdzie wszystkie dzieci mają te same 

prawa i te same obowiązki. I tak się dzieje  w naszym 

przedszkolu.  Dzieci niepełnosprawne przebywając w 

naturalnym środowisku rówieśników wchodzą z nimi 

w interakcje, co je aktywizuje, motywuje do 

podejmowania zadań stymulujących rozwój oraz  

dostarcza wzorców zachowań. Kontakt dzieci 

niepełnosprawnych - pod względem fizycznym lub 

umysłowym - z pełnosprawnymi sprawia, że pod 

wpływem towarzystwa zdrowych rówieśników dzieci 

same siebie mobilizują do pracy nad tym, by dogonić 

kolegów. W przedszkolu są otoczone rówieśnikami, 

dzięki czemu mają szansę dorastać tak, jak inne 

dzieci. Przy odpowiednio zorganizowanych 

oddziaływaniach wychowawczych mają one możliwość 

zaspokojenia ważnych potrzeb psychicznych, w tym 

uznania społecznego oraz wytworzenia pozytywnego 

obrazu samego siebie. Przekonanie o własnej wartości 

jest ważne dla każdego człowieka, a szczególnie 

niepełnosprawnego. Dlatego należy zaakceptować 

dziecko, takim jakie jest i nie skupiać się na jego 

ułomności, upośledzeniu czy brakach, ale bazować na 

tym, co potrafi, na jego umiejętnościach.  

Wychowanie integracyjne jest także cennym 

doświadczeniem dla dzieci zdrowych. Korzystnie 

wpływa na ich rozwój społeczny i intelektualny. 

Dziecko pełnosprawne zwykle „podnosi poprzeczkę” 

dla swoich możliwości, stara się być coraz lepsze, by 

być wzorem dla swego niepełnosprawnego kolegi. 

Wspólne przebywanie z dziećmi niepełnosprawnymi 

uczy je empatii, tolerancji, szacunku i otwartości 

wobec tego co inne. Sprzyja wzrastaniu wrażliwości 

emocjonalnej, poszerza wiedzę o człowieku i życiu, 

uczy dostrzegania innych niż własne problemów, 

zrozumienia odmienności drugiego człowieka, 

trudności w jego funkcjonowaniu, a także gotowości 

niesienia mu pomocy, bycia uważnym i 

odpowiedzialnym w kontaktach z nim. Dzieci są 

doskonałymi obserwatorami, znają możliwości i 

potrzeby swoich kolegów.   

Celem integracji jest dać szansę różnym dzieciom, 

pozwolić nawiązać wzajemne kontakty, stworzyć 

jedną grupę. Pamiętajmy, że jest to proces 

obustronny. Wszyscy od siebie się uczą!  

Anita Pilipaka Nauczyciel gr. 7 Smerfy 
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AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA 
Kilka słów o wpływie migdałka gardłowego (trzeciego) 

na funkcjonowaniu dziecka 

Migdałek gardłowy rozwija się zaraz po narodzinach, pełni rolę odpornościową chroniąc dziecko przed 

bakteriami i  wirusami, dlatego lekarze rzadko decydują się na jego usunięcie przed 2 a nawet 3 rokiem 

życia. U dzieci szkolnych migdałek zwykle zaczyna się obkurczać, a z czasem zanika. Przerost migdałka 

gardłowego diagnozuje się najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym. Może on prowadzić do wielu 

poważnych powikłań zdrowotnych, ma również wpływ na pojawienie się niektórych wad wymowy.  

Zgłoś się do laryngologa, jeśli Twoje dziecko: 

 oddycha przez usta – dziecko ma stale otwartą buzię, zarówno w dzień, jak i w nocy 

 chrapie 

 często zapada na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych – dziecko ma ciągle otwarte usta, 

w wyniku czego dochodzi do wysychania błon śluzowych gardła, a dalej do zmniejszenia 

miejscowej odporności 

 ma przewlekły katar  

 ma nieprzyjemny zapach z ust 

 ma nosową barwę głosu 

 podczas wypowiadania niektórych głosek wsuwa język między zęby 

 ma tendencję do ślinienia się 

 ma wadę zgryzu 

 szybko się męczy,  

 ma nawracające zapalenia ucha środkowego  

 słabiej słyszy   

 ma przewlekłe zapalenie spojówek (stan zapalny z nosa może się przenieść na kanaliki łzowe) 

 ma kłopoty z koncentracją, niedowagą 

 jest  nadpobudliwe. 

Przerost trzeciego migdałka mogą powodować częste i przewlekłe infekcje dróg oddechowych i jamy 

ustnej, alergie, predyspozycje genetyczne (przerost migdałka gardłowego  u rodziców lub rodzeństwa) 

Podczas badania (najlepiej endoskopem z kamerką) lekarz określa stopień przerostu migdałka  

i sposób leczenia. W przypadku niewielkiego przerostu zaleci  obserwację i leczenie zachowawcze.  Jeśli 

jednak przerośnięty migdałek gardłowy upośledza drożność nosa, powoduje stałe oddychanie przez usta, 

chrapanie, niedosłuch czy zapalenie uszu, zaleci wykonanie  adenotomii, czyli operacyjnego usunięcia 

migdałka gardłowego. 

Z logopedycznego punktu widzenia znacznie przerośnięty migdałek gardłowy uniemożliwia wręcz terapię 

towarzyszących mu problemów artykulacyjnych. Co więcej, jeśli dziecko prze dłuższy czas zmuszone jest do 

oddychania przez usta, upośledza to pracę podniebienia miękkiego, języka i żuchwy. Po usunięciu migdałka, 

narządy te nie zaczną prawidłowo pracować bez długotrwałej terapii logopedycznej. Dziecko musi nauczyć się 

oddychać przez nos, utrzymywać zamknięte usta, co nie jest dla niego łatwe, gdyż mięsień okrężny warg jest 

znacznie osłabiony, nauczyć się właściwego sposobu połykania oraz trzymania języka za zębami w jamie 

ustnej, a nie jak dotąd wsuwać język  między zęby lub opierać o dolną wargę. Dlatego, jeśli lekarz stwierdzi 

konieczność przeprowadzenia adenotomii, nie należy zwlekać z poddaniem dziecka temu zabiegowi. Po 

usunięciu trzeciego migdałka należy zgłosić się do logopedy, który pokaże w jaki sposób ćwiczyć język, 

podniebienie miękkie, wargi, prawidłowe połykanie i oddychanie.  

Beata Wielebińska 
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AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA 
Jak pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami 

 Rodzice chcieliby się dowiedzieć, co zrobić, aby ich dzieci 

emocji nie doświadczały, albo przynajmniej nie w tak intensyw-

nym stopniu. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci nie histeryzowały, 

nie wpadały w furię, nie rzucały się z krzykiem na podłogę, żeby 

nie rzucały zabawkami, nie biły innych dzieci (i/lub nas), nie 

płakały. Czasem bywa też, że chcielibyśmy, żeby krzyczały trochę 

mniej z radości. Jednym słowem, żeby nie doświadczały takich 

emocji jak złość, frustracja, smutek, rozpacz, odraza. Bez tych 

wszystkich ‚trudnych’ emocji byłoby nam łatwiej być przy naszym 

dziecku. 

Oczekujemy złotych rad i szybkich rozwiązań. W konfronta-

cji z intensywnością emocji dziecka stajemy się tak bezsilni, że 

zaczynamy wierzyć w metody karnych jeżyków, time-outów itp. 

Zbyt często przy tym zapominamy, że nasze dziecko nie jest małą 

miniaturką dorosłego, ale małym człowiekiem, który dopiero uczy 

się poznawać i regulować własne emocje. Czy wpadacie w złość, 

kiedy wasze dziecko po raz setny przewraca się podczas nauki 

stawiania swoich pierwszych kroków? Nie. Zamiast tego staracie 

się mu tym pomóc. Na spacer idziecie za rączkę, aby wesprzeć 

niestabilną jeszcze równowagę malucha, zabieracie ze sobą wó-

zek, na wypadek gdyby wasz smyk się zmęczył. A gdy dziecko po 

raz kolejny przewróci się na chodniku, troskliwie zalepiacie na 

zadrapaniu plaster.  Wszyscy wiemy, że nauka chodzenia nie 

przychodzi od razu, ale wymaga czasu i ćwiczeń.  Dlaczego więc 

zakładamy, że nauka radzenia sobie z własnymi emocjami to 

umiejętność, która pojawi się sama z siebie, bez wysiłku i trenin-

gu? 

Za umiejętność oswajania naszego emocjonalnego świata 

odpowiada część naszej kory nowej- płaty przedczołowe. Musimy 

pamiętać, że płaty przedczołowe to miejsce w naszym mózgu, 

które rozwija się bardzo długo. Kiedy dziecko przychodzi na 

świat, jego płaty przedczołowe zaczynają właściwie swój prawdzi-

wy rozwój. Przed nimi ciężkie i skomplikowane zadanie do wyko-

nania: integracja świata emocjonalnego.  

I tak, jak nauka biegania wymaga czasu, ćwiczeń i licznych 

potknięć, tak umiejętność regulowania własnych emocji wymaga 

jeszcze więcej czasu, jeszcze więcej ćwiczeń i jeszcze więcej po-

tknięć. Nauka sprawnego chodzenia zabiera dziecku jakieś dwa i 

pół roku. Nauka zarządzania własnymi emocjami to proces, który 

rozkłada się niekiedy na dwadzieścia lat (przyjmuje się, że płaty 

przedczołowe są w pełni dojrzałe w okolicach dwudziestego roku 

życia). Wymaganie od trzy latka, żeby umiał konstruktywnie ra-

dzić sobie z zalewającą go właśnie falą złości i frustracji na wieść 

o tym, że nie kupisz mu no-

wych naklejek, zwłaszcza, 

gdy ta sytuacja ma miejsce 

po pełnym wrażeń dniu w 

przedszkolu ( zmęczenie po-

woduje, że płaty przedczoło-

we gorzej sobie radzą z regu-

lowaniem emocji), to tak, 

jakby wymagać od niemowla-

ka, że zaraz wstanie i samo-

dzielnie przejdzie kilometr. 

Pewnych procesów roz-

wojowych po prostu nie da 

się przyspieszyć. Zdobycie 

umiejętności regulowania 

własnych emocji wymaga 

czasu i doświadczenia. Nie 

karz dziecka za przeżywane 

emocje. Jeśli spojrzymy na dziecko przez pryzmat rozwoju i 

kształtowania się jego mózgu to zrozumiemy, że jego histerie, 

wymuszania, płacze nie są robieniem nam na złość. Nasze dziec-

ko dopiero się uczy swoich emocji, dopiero stawia swoje pierwsze 

chwiejne kroki w tym wewnętrznym, zawiłym emocjonalnym 

świecie. Kary, jakie nakładamy na dziecko, które właśnie przeży-

wa atak złości, naprawdę nie pomogą mu w zdobyciu umiejętno-

ści regulowania własnych emocji. Raczej pokażą mu, że jego 

emocje są złe, a nasza miłość do niego jest warunkowa 

(akceptuję cię tylko wtedy, gdy jesteś szczęśliwy i spokojny). 

Jak więc możemy pomóc naszym dzieciom radzić sobie 

z emocjami? 

1. Relacja. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, jaką możemy 

zrobić dla dzieci, żeby mogły nauczyć się regulować własne emo-

cje, jest stworzenie bezpiecznej, wspierającej relacji. Ten związek, 

który tworzy się pomiędzy opiekunem a dzieckiem, psycholodzy 

nazywają ufnym przywiązaniem. Liczne badania pokazują, że 

osoby, które w dzieciństwie doświadczyły takiej bezpiecznej i 

ufnej relacji, w dorosłym życiu lepiej radzą sobie z własnymi 

emocjami. Badania naukowców zajmujących się interpersonalną 

neurobiologią pokazują również, że ufne przywiązanie stymuluje 

rozwój płatów przedczołowych! 

To dorośli udzielają dziecku pierwszych lekcji pływania po 

wewnętrznym morzu emocji. W pierwszych latach życia dziecka 

ta nauka odbywa się głównie dzięki emocjonalnemu dostrajaniu. 

Dorosły przejmuje emocje dziecka i pomaga mu je ukoić. Nie-

mowlęta i małe dzieci nie przeżyłyby fizycznie bez opieki osoby 

dorosłej. Bez wsparcia opiekuna nie potrafiłyby również oswoić 

swojego emocjonalnego świata. Bycie w relacji jest dla dziecka 

warunkiem koniecznym prawidłowego rozwoju emocjonalnego. 

Kiedy dziecko doświadcza trudnych dla siebie emocji, natu-

ralnie dąży do tego, aby być blisko drugiej osoby. Wydaje się, że 

dzieci podskórnie wiedzą to, co dopiero odkrywają naukowcy- na 

przykład, że w czasie reakcji stresowej w naszym mózgu uwalnia 

się oksytocyna, hormon przytulania. Im więcej sobie tego wspar-

cia w stresie zapewnimy, tym więcej oksytocyny pojawi się w 

naszym organizmie. A musicie wiedzieć, że ten przysłowiowy 

hormon przytulania ma zbawienny wpływ na nasze zdrowie- 

reguluje prawidłową pracę serca  

i chroni układ naczyniowy. Pomyślcie teraz, co robimy, gdy 

zostawiamy nasze dziecko samo z trudnymi emocjami, gdy odsy-

łamy je do swojego pokoju, aby się uspokoiło- w tym momencie 
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zaburzamy naturalną, zdrową odpowiedź naszego organizmu na 

stres! 

2. Nauka rozróżniania/nazywania własnych emocji. 

Wspieramy nasze dzieci w nauce chodzenia, mycia zębów, poka-

zujemy prawidłowe nawyki żywieniowe. Uczymy je liczyć i czytać. 

Rzadko jednak dbamy o to, żeby nasze dzieci nauczyły się być 

świadome własnych emocji– żeby umiały doświadczać i rozróż-

niać w sobie różne stany emocjonalne, oraz potrafiły je nazywać. 

Emocje nazwane, to emocje okiełznane, jak mówił jeden z moich 

mentorów psychoterapii. To prawda- nazwanie emocji powoduje, 

że aktywuje się nasza kora nowa, i może ona okiełznać szalejące 

‚niższe’ struktury mózgu, odpowiadające za emocjonalne pobu-

dzenie.  Dzięki twojej empatycznej odpowiedzi pomożesz dziecku 

uporządkować i uspokoić zawiły świat emocji. Świadomość wła-

snych emocji i umiejętność ubrania w słowa swoich przeżyć to 

jeden z najlepszych prezentów, jaki możesz dać swojemu dziecku.  

3. Dziecko uczy się przez naśladowanie. To, w jaki sposób 

twoje dziecko będzie radziło sobie z przeżywanymi emocjami, 

zależy w dużej mierze od tego, jak ty zachowujesz się np. pod 

wpływem stresu. Zamiast wymagać od dziecka, żeby umiało kon-

struktywnie poradzić sobie z własnymi emocjami- zacznij wyma-

gać najpierw od siebie. 

Wielu rodziców przyjmuje to zalecenie na opak. Dla zbyt 

wielu z nas konstruktywnie radzić sobie z emocjami oznacza, 

żeby trudnych emocji nie doświadczać. Nie złościć się na dziecko, 

nie frustrować, nie krzyczeć. Nie dać się ponieść nerwom.  Nie-

stety, im mocniej staramy się trzymać w ryzach własne emocje, 

tym większa szansa, że pewnego dnia po prostu wybuchniemy. A 

gdy dochodzi do niechcianego wybuchu, to zaczynamy uginać się 

pod poczuciem winy i wyrzutów sumienia. To zaś rodzi jeszcze 

większą potrzebę kontrolowania naszych emocji- i powstaje błęd-

ne koło przemocy. Zamiast umartwiać się sytuacją, w której pu-

ściły ci nerwy, zaopiekuj się swoimi emocjami. Tam, gdzie jest 

relacja pomiędzy dwojgiem ludzi zawsze będzie dochodzić do 

emocjonalnych starć. Twojemu dziecku naprawdę nic się nie 

stanie, jeśli czasem na nie krzykniesz- gorzej będzie, jeśli za-

czniesz udawać, że emocje takie jak złość, frustracja czy smutek 

nie istnieją. Dziecku nie są potrzebni idealni rodzice- ono potrze-

buje rodziców autentycznych. A prawdziwym ludziom czasem po 

prostu puszczają nerwy./ Co nie oznacza, że nie możesz praco-

wać nad tym, żeby takich niechcianych wybuchów emocji było 

mniej 

4. Pokaż dziecku, żeby nie bać się emocji. Ważny punkt, 

z którym my rodzice i opiekunowie mamy duży problem. Boimy 

się złości naszych dzieci, przeraża nas ich frustracja, przytłacza 

ich smutek. Niektórzy rodzice w tej kwestii doszli już niemal do 

perfekcji- nauczyli się robić wszystko żeby tylko ich dziecko nie 

musiało mierzyć się z trudnymi emocjami. Jednak postępując w 

ten sposób ograbiamy nasze pociechy z części ich własnej emo-

cjonalności i cennego życiowego doświadczenia- umiejętności 

radzenia sobie z własną złością czy frustracją. 

5. Pozwól dziecku na swobodną zabawę. Jedną z najlep-

szych rzeczy, którą możesz ofiarować swojemu dziecku w dzieciń-

stwie to czas poświęcony na jego własną, swobodną zabawę. Licz-

ni naukowcy podkreślają, że to właśnie w zabawie dzieci najlepiej 

trenują swoje umiejętności samoregulacji emocji. 

6. Stwórz przestrzeń na nieskrępowaną aktywność fi-

zyczną. Co ma aktywność fizyczna do umiejętności kontrolowa-

nia emocji? Bardzo dużo! John Ratey, profesor na Harvard Medi-

cal School, przez kilkanaście lat zgłębiał temat wpływu ruchu na 

funkcjonowanie naszego mózgu. I doszedł do jednoznacznych 

wniosków: ruch ma zbawienny wpływ zarówno na nasze zdrowie 

fizyczne, kondycję, jak i na pracę mózgu. Aktywność fizyczna 

znacząco zmniejsza ryzyko depresji, stanów lękowych, zaburzeń 

koncentracji i ADHD. Liczne badania pokazują, że ruch ma wła-

ściwości lecznicze, porównywalne do zażywania odpowiednich 

środków farmakologicznych: pod wpływem aktywności mózg 

zaczyna samoistnie regulować wydzielanie potrzebnych mu neu-

roprzekaźników. Wnioski profesora potwierdzają starą mądrość, 

że czasem potrzebujemy „wybiegać złe emocje”. Pod wpływem 

ruchu mamy niebywałą możliwość zmieniać biochemię naszego 

mózgu na bardziej dla nas korzystną.  

Jeśli twoje dziecko właśnie ogarnia niekontrolowany zalew 

emocji to daj mu się wybiegać. Świetnym sposobem na rozłado-

wanie emocji są też wspólne przepychanki, bitwy na poduszki czy 

choćby taniec. 

7. Ucz dziecko technik relaksacyjnych. Naukę umiejętno-

ści samo uspokajania można zacząć uczyć już młodsze przed-

szkolaki. Najważniejsze, żeby uczyć dziecko technik relaksacyj-

nych w czasie, kiedy dziecko jest spokojne, a nie w momencie 

pobudzenia emocjonalnego.  

Czego nie robić na pewno? 

1. Nigdy nie karz dziecka za przeżywane emocje! 

2. Nie ośmieszaj i nie umniejszaj emocji, które doświad-

cza dziecko. 

3. Nie zostawiaj dziecka samego, gdy przeżywa trudne 

emocje.  

Nie wypraszaj go do drugiego pokoju, aby się uspokoiło, nie 

stosuj miejsc krzesełek ‚wyciszenia itp. Dlaczego? Jeśli wnikliwie 

przeczytałeś ten tekst, to wiesz już, że twoje dziecko dopiero uczy 

się radzić sobie z własnymi emocjami. Ponieważ jego płaty przed-

czołowe dopiero się rozwijają, to emocje, które przeżywa dziecko 

są bardzo intensywne i często niezrozumiałe. W momencie emo-

cjonalnego zalania dziecko potrzebuje troskliwego wsparcia doro-

słego- obecność bliskiej osoby daje dziecku poczucie bezpieczeń-

stwa, pozwala na uporządkowanie i uspokojenie wewnętrznego 

świata. W tej relacji rozwijają się płaty przedczołowe- obszary w 

mózgu dziecka, które odpowiadają na regulacje emocji. Pamiętaj, 

w trudnych dla niego momentach nie odtrącaj dziecka, ale bądź 

przy nim. 

Artykuł przygotowany na podstawie literatury Jespera Juula 

– duńskiego terapeuty i pedagoga. 

Justyna Jaworska-Halbtuch 

gr. II „Życzliwki” 



„Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć wa-

runki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.”   

          Karl Rogers 

AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA 
O umiejętności oczekiwania w dzieciństwie i pły-

nących z tego korzyściach w życiu dorosłym. 

W latach 60-tych XX wieku niejaki Walter 

Mischel z Uniwersytetu Stanfordzkiego, prze-

prowadził eksperyment, który potocznie na-

zywany jest „testem pianki” (ang. marshmal-

low test).  

W pokoju znajdowało się krzesło i stół. 

Do pokoju zapraszane było dziecko, siadało 

na krześle, a na stole przed nim Michel kładł 

jedną piankę z propozycją, która brzmiała 

mniej więcej tak:  

- teraz możesz zjeść tę piankę, lub odcze-

kać chwilę. Jeśli wytrzymasz i nie zjesz tej 

jednej pianki, po moim powrocie otrzymasz 

drugą i wtedy będziesz mógł (mogła) zjeść je 

obie.  

Po takim komunikacie badający opusz-

czał pokój pozostawiając dziecko samo z jego 

pyszną pianką leżącą tuż przed nim, na stole.  

Dziecko samodzielnie podejmowało teraz 

decyzję, czy ulec pokusie i zjeść przysmak, 

czy poczekać chwilę. Nadmienię tylko, że ta 

chwila dla dziecka była prawdziwą wieczno-

ścią, podczas której malec walczył w przeróż-

ny sposób aby nie zjeść pianki od razu.  

Reakcje badanych dzieci były przeróżne. 

Jedne pochłaniały piankę w pierwszej minu-

cie, inne wpatrywały się w nią i walczyły nie-

co dłużej, obgryzając odrobinkę dookoła (z 

nadzieją, że obgryziona pianka, to nie zjedzo-

na pianka), jeszcze inne wytrzymywały do 

końca przewidzianego czasu eksperymentu i 

w nagrodę otrzymywały kolejna piankę. Czas, 

w którym dziecko musiało odwlec gratyfika-

cję i cierpliwie poczekać dłużył się tak samo 

18 

wszystkim dzieciom (15 min.) Pianka nie była 

schowana za szybą, była prawdziwą, ogrom-

ną pokusą leżącą tuż przed nosem 4 latka.  

Był to z pozoru zabawny eksperyment, 

badający cierpliwość dzieci, umiejętność 

oczekiwania, odwlekania gratyfikacji i samo-

kontroli. Do dzieci badanych Marshmallow 

testem powrócono po kilkunastu latach. 

Okazało się, że istnieje związek pomiędzy 

umiejętnością samokontroli i radzeniem so-

bie z opanowaniem pokusy w dzieciństwie, a 

sukcesem w dorosłym życiu.  Ci młodzi już 

ludzie, radzący sobie z odwlekaniem gratyfi-

kacji w dzieciństwie teraz  lepiej radzili sobie 

w szkołach, potrafili dłużej koncentrować się 

na zadaniach, osiągali lepsze stopnie i czę-

ściej podejmowali studia (a na nich także ra-

dzili sobie lepiej). Nie mieli problemów z kon-

centracją, uwagą, rzadziej popadli w konflik-

ty z prawem.  

Eksperyment z lat 60-tych powtórzono 

później wielokrotnie. Na kanwie eksperymen-

tu powstało wiele publikacji i prac badaw-

czych.  

Kochani rodzice – i mam tu na myśli rów-

nież siebie. W świecie gdzie wszystko jest na 

wyciągnięcie ręki, gdzie dziecko ma dostęp do 

prawie każdego dobra, którego tylko zapra-

gnie, może warto przystanąć i pozwolić na-

szym kochanym maluchom poczekać. Może 

warto czasem powiedzieć „później”, 

„poczekaj”, wyznaczając dzieciom oczywiście 

realny dla nich czas oczekiwania dostosowa-

ny do ich wieku? 

Pozostawiam Państwa z własnymi prze-

myśleniami na ten temat. Ze swojej strony 

polecam obejrzenie filmików wpisując np.  

The Marshmallow Test. Polecam także książ-

kę „Test Marshmallow. O pożytkach płyną-

cych z samokontroli”. 

Aleksandra Pobran-Róg 

Nauczyciel gr. IV 

 



„(...) widzę, że potrafi on przetransponować przykłady doświad-

czeń bohaterów z książek oraz zestawić je z własnymi” 

AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA 
Czy warto czytać dziecku? 

Przez pewien czas odczuwałem dumę z faktu, że moje dziecko każde-

go wieczoru domaga się przeczytania mu przynajmniej dwóch ksią-

żek. Cieszył mnie fakt, że tylko sporadycznie: jeden, dwa razy w ty-

godniu zdarza mu się obejrzeć bajkę w telewizji. Od pewnego czasu 

jednak zacząłem sobie zdawać sprawę, że narzuciłem sobie (oraz żo-

nie) zbyt duży rygor w tej kwestii. Teraz, wobec pojawienia się w do-

mu Stasia (drugiego krasnala) przyznaję się do notorycznego skraca-

nia bajek czytanych Frankowi. Przyznaję się do coraz częstszego używania YouTube jako źró-

dła audio bajek dla 

Franka. Przyznaję się do 

namawiania go do wcze-

śniejszego zaśnięcia (w 

wynajdywaniu uzasad-

nień osiągnąłem mi-

strzostwo!). Przed spako-

waniem jego książek i 

wyniesieniem ich do 

piwnicy powstrzymuje 

mnie jednak fakt, iż wi-

dzę znaczącą zmianę w 

zachowaniu oraz posta-

wach mojego dziecka w 

obszarach, które poru-

szane były w jego ulu-

bionych książkach. In-
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nymi słowy: widzę, że potrafi on przetransponować przykłady doświadczeń bohaterów z ksią-

żek oraz zestawić je z własnymi. Czy zatem warto odbierać taką szansę nie czytając dzieciom? 

Nie będę obiecywał, że nie będę skracał książek. Na pewno jednak chcę, by dzieci dorastały 

wśród książek i dzięki nim się rozwijały. Dlatego czytam. 

Bartłomiej Kamiński 

Instruktor warsztatów teatralnych 
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Dopasuj obrazki 

Narysuj skrzydełka aniołkom po śladzie. Pro-

wadź dłoń zgodnie z kierunkiem, który wyzna-

czają strzałki. Policz, ile jest aniołków. Pokoloruj 

obrazek. 

(Do Rodziców: Do rodziców: zadanie przezna-

czone dla 3, 4- latków, które rozwija umiejętność 

logicznego myślenia oraz kompetencje językowe 

dziecka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cztery pory roku 

Koło na obrazku podzielono na cztery części, 

które przedstawiają różne pory roku. Każdą porę 

roku pokazuje odpowiednio ubrane dziecko. Wy-

tnij czapkę i kapelusz. Kapelusz przyklej dziew-

czynce, która pokazuje lato. Chłopcu, który poka-

zuje jesień narysuj w ręce listek. Czapkę przyklej 

chłopcu, który pokazuje zimę. Dziewczynce, która 

pokazuje wiosnę narysuj w ręce kwiatek. Wymień 

pory roku. Pokoloruj obrazek.  

(Do rodziców:  zadanie przeznaczone dla 5-

latków, które ma na celu utrwalenie wiadomości 

na temat pór roku – ich nazw i cech charaktery-

stycznych) 

 

KĄCIK PRZEDSZKOLAKA  
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KĄCIK KULINARNY 
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