
 Rozpoczął się nowy rok szkolny 

2018/2019 pełen pomysłów, niespodzia-

nek. Przekazujemy w Wasze ręce pierw-

szy numer gazetki przedszkolnej. Bę-

dziemy dzielić się z Wami różnymi aktu-

alnymi wydarzeniami, informacjami   

i ciekawostkami, dotyczącymi życia na-

szego przedszkola. Pojawią się ciekawe 

artykuły dotyczące rozwoju dziecka  

i wychowania, które pomogą  lepiej po-

znać Wasze pociechy, zrozumieć ich po-

trzeby i  przeżywane emocje.  

 Zamieszczać będziemy także cie-

kawe propozycje zabaw na miłe spę-

dzanie wolnego czasu  z dziećmi.  

 Dla najmłodszych pojawią się 

wesołe kolorowanki, labirynty, zagad-

ki. 

 Mamy nadzieję, że nasz infor-

mator pomoże Wam w integracji z 

przedszkolem i znajdzie stałych 

i wiernych czytelników. 

                       Życzymy  

Państwu  

ciekawej  

lektury! 

Szanowni Rodzice 
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 Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię 

poproszę. Niektórymi prośbami jedynie wy-

stawiam Cię na próbę. 

 Nie obawiaj się postępować wobec mnie 

twardo i zdecydowanie. Ja to wolę, bo to da-

je mi poczucie bezpieczeństwa. 

 Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. 

Ufam, że Ty mi pomożesz wykryć je  w za-

rodku. 

 Nie rób tak, abym czuł się mniejszy niż je-

stem. To jedynie sprawia, że postępuję głu-

pio, aby wydawać się dużym. 

 Nie karć mnie w obecności innych. Najbar-

dziej mi pomaga, gdy mówisz do mnie spo-

kojnie i dyskretnie. 

 Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami. 

Potrzebne mi są również doświadczenia bo-

lesne. 

 Nie rób tak, abym swoje pomyłki uważał za 

grzechy. To zaburza moje poczucie wartości. 

 Nie przejmuj się zbytnio, gdy mówię: „Ja cię 

nienawidzę”. To nie Ciebie nienawidzę, ale 

Twojej władzy, która mnie niszczy. 

 Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi do-

legliwościami. One jednak przyciągają Two-

ją uwagę, której potrzebuję. 

 Nie gderaj. Jeżeli będziesz tak robił, to będę 

się bronił przez udawanie głuchego. 

 Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję 

się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie 

dotrzymujesz. 

 Nie zapominaj, że nie potrafię wyrazić siebie 

tak dobrze, jakbym chciał. Dlatego też nie-

kiedy mijam się z prawdą. 

 Nie przesadzaj co do mojej uczciwości. To 

mnie krępuje i doprowadza do kłamania. 

 Nie zmieniaj swych zasad postępowania ze 

względu na układy. To wywołuje we mnie za-

męt i utratę wiary w Ciebie. 

 Nie zbywaj mnie, gdy stawiam Ci pytania. W 

przeciwnym wypadku zobaczysz, że przestanę 

Cię pytać, a informacji poszukam gdzie indziej. 

 Nie mów mi, że mój strach i obawy są głupie. 

One są bardzo realne. 

 Nigdy nawet nie sugeruj, że Ty jesteś doskona-

ły i nieomylny. Przeżywam bowiem zbyt wielki 

wstrząs, gdy wi-

dzę, że nie jesteś 

taki. 

 Nigdy na-

wet nie myśl, że 

usprawiedliwianie 

się przede mną 

jest poniżej Two-

jej godności. 

Uczciwe uspra-

wiedliwianie się wzbudza we mnie nadzwy-

czajną serdeczność ku Tobie. 

 Nie zapominaj, że lubię eksperymentować. Nie 

zabraniaj mi eksperymentować, gdyż bez tego 

nie mogę się rozwijać. 

 Nie zapominaj, jak szybko rosnę. Jest Ci za-

pewne trudno dotrzymać mi kroku, ale  – pro-

szę Cię – postaraj się mnie zrozumieć. 

Tekst apelu ukazał się w USA w 1985 roku. W Polsce 

został wydany  przez Katedrę Psychologii Rozwojowej 

KUL. 
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 samodzielności społecznej opartej na umiejęt-

ności porozumiewania się, współpracy, współ-

działania, współdecydowania oraz odpowie-

dzialności za podejmowane decyzje społeczne. 

Dziecko w wieku przedszkolnym opanowuje 

podstawowe czynności samoobsługowe dzięki któ-

rym zdobywa elementarną niezależność od doro-

słych. Są one pierwszym obowiązkiem, do którego 

stopniowo dołączają inne, takie jak np. opiekowanie 

się własnym zwierzątkiem, nakrywanie do stołu. 

Dziecko zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że 

czynności te są społecznie ważne i trzeba je wykony-

wać z najwyższą starannością.  

Ważne, by pamiętać, że umiejętności te zdo-

bywane są stopniowo, małymi kroczkami. Pośpiech 

nie jest wskazany, a przeszkody, które się pojawiają 

są po to, aby je pokonywać. Osiągnięcie samodziel-

ności praktycznej jest konieczne dla pomyślnego 

pełnienia ról społecznych i zadań, które stoją przed 

dzieckiem pod koniec edukacji przedszkolnej. W 

trakcie opanowania czynności samoobsługowych 

dziecko uczy się organizacji swoich aktywności w 

taki sposób, aby osiągnąć zamierzony cel. Dowiadu-

je się także, że pewnych sytuacji nie da się uniknąć, 

dlatego rozsądniej jest je wykonać szybko i spraw-

nie. Przekonanie o możliwościach efektywnego dzia-

łania pozwala mu odważnie wybierać zadania i 

wkładać wiele trudu w ich realizację, a także konse-

kwentnie dążyć do postawionego sobie celu. 

Im szybciej dziecko opanuje czynności samoobsłu-

gowe, tym lepiej dla niego, dla rodziców i innych 

ludzi, z którymi się styka. Jeżeli dorosłemu uda się 

ukształtować te ważne czynności tak, aby przeszły w 

nawyk, będą one niezwykle trwałe, do końca doro-

słego życia dziecka. Do najważniejszych zachowań 

nawykowych, które warto kształtować u przedszko-

laka zalicza się: 

 pomaganie innym  

 nawyk dbałości o to, aby rzeczy były na swo-

im miejscu  

Samodzielne dziecko 

Zagadnienie samodzielności dziecka w 

procesie edukacji jest wciąż aktualnym i niezwy-

kle ważnym tematem. Uznaje się, bowiem, że 

człowiek samodzielny to człowiek wolny i odpo-

wiedzialny za podejmowane przez siebie działa-

nia. 

W kształtowaniu samodzielności niezwy-

kle ważną rolę odgrywa najbliższe środowisko, 

ponieważ to właśnie w domu dziecko wykonuje 

swoje pierwsze czynności. Jego rozwój zależy, 

więc od postawy rodziców, metod wychowania 

oraz organizacji życia codziennego. Dziecko wy-

konując proste aktywności zaspokaja własne dąże-

nia do autonomii i samodzielności. Ochranianie, 

wyręczanie, brak sytuacji sprzyjających rozwija-

niu samodzielnego działania oraz praktycznych 

umiejętności powodują zahamowanie rozwoju ta-

kich cech jak niezależność czy odpowiedzialność. 

Ponadto dziecko pozbawione możliwości samo-

dzielnego rozwoju posiada w życiu dorosłym po-

czucie niższej wartości oraz nie przejawia dążno-

ści do samorozwoju i samorealizacji. Ograniczenie 

samodzielności praktycznej dziecka uwidacznia 

się we wszystkich innych obszarach jego funkcjo-

nowania. Nadmierne uzależnienie od dorosłych 

utrudnia dziecku działanie w świecie zewnętrz-

nym i w konsekwencji hamuje odwagę, dociekli-

wość i ciekawość poznawczą. 

Samodzielność dziecka w wieku przedszkol-

nym przejawia się w trzech aspektach: 

 samodzielności praktycznej związanej z sa-

modzielnym radzeniem sobie podczas wy-

konywania czynności samoobsługowych 

oraz samodzielnym wykonywaniem obo-

wiązków związanych z pracami gospodar-

czymi oraz porządkowymi w domu 

 samodzielności umysłowej polegającej na 

podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu 

problemów w organizowanej zabawie, jak i 

pracy 

PRZEDSZKOLNY ŚWIAT 



3. Pomyłki dziecka staram się załagodzić śmie-

chem, żartuje też z siebie, gdy mi się coś nie udaje 

4. Nie czekam, aż dziecko osiągnie 

duży sukces, chwalę je i  

nagradzam za codzienne drobiazgi. 

5. Doceniam to, że dziecko zrobiło  

coś z własnej inicjatywy, nie cze-

kając na moje polecenie. 

Wynik powyżej 20 punktów ozna-

cza, że dobrze sobie radzisz z roz-

wijaniem samodzielności u Twoje-

go dziecka; 15-19 punktów- że 

gorzej. A jeśli osiągnąłeś 

wynik poniżej 15, postaraj się 

wprowadzić do waszego życia 5 

powyższych zasad, by Twoje 

dziecko mogło się czuć bardziej niezależne. 

 nawyk szanowania czyjegoś wysiłku i tego, co 

dobrego zrobił inny człowiek 

 nawyki właściwego zachowania się przy stole 

 nawyki higieniczne 

 nawyk samodzielnego rozbierania i ubierania 

się.  

Ważne jest, aby pamiętać o 

cierpliwości, systematyczno-

ści, konsekwencji oraz okazy-

waniu zadowolenia z każdego 

przejawu samodzielności 

dziecka. 

 Rozwijanie niezależno-

ści swoich dzieci jest słodko- 

gorzką drogą, przez którą mu-

szą przejść wszyscy rodzice. Początkowo są oni nieza-

stąpieni dla swoich małych bezradnych istot.  

Str. 4 

Dają dzieciom wiedzę i doświadczenia, aby pew-

nego dnia on lub ona mieli wewnętrzną siłę i od-

wagę, by opuścić swoich rodziców. 

Na podstawie literatury opracowała Magdalena 

Wojnar 

Edyta Gruszczyk -

Kolczyńska, Ewa Zie-

lińska: „Program wspo-

magania rozwoju, wy-

c h o w a n i a  

i edukacji starszych 

p r z e d s z k o l a k ó w 

( c z t e r o l a t k ó w 

i pięciolatków)” 

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska: 

„Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu” 

Czy pomagasz dziecku być samodzielnym?  

- test dla rodziców 

Dzieci przez cały czas poszukują niezależności. 

Wszystko chcą robić same. I jest to bardzo pozy-

tywny odruch. Jeśli nieustannie będziesz dyrygował 

dzieckiem lub je wyręczał będzie miało 

kłopoty w życiu dorosłym. Odpowiedz na 

pytania a przekonasz się, czy motywujesz 

dziecko do bycia samodzielnym i utwier-

dzasz w nim przekonanie – „Dam sobie 

radę”. Postaw sobie pięć punktów, gdy ro-

bisz coś często a zero, gdy nie robisz danej 

rzeczy nigdy. Zastosuj tez punktację po-

średnią. 

1. Powstrzymuję się od rozkazywania 

dziecku na każdym kroku („Wyrzuć to”, 

„Nie dotykaj”) 

2. Pozwalam dziecku robić wiele rzeczy 

samodzielnie, nawet gdy wiem, że nie wykona da-

nej rzeczy dość starannie. 

NR   1/2018/2019 

https://pixabay.com/pl/dzieci-rodze%C5%84stwo-brat-siostra-817365/ 
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Dorysuj brakujące elementy 

Źródło: Grafomotoryka 50 lekcji. 
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Rysuj bez odrywania ręki 

Źródło: Grafomotoryka 50 lekcji. 
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Zaprowadź księżniczkę do zamku 

Źródło: https://mamotoja.pl/labirynt-dla-dzieci-do-druku-krolewna,labirynty-artykul,17085,r1.html 
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Źródło: Pomyśl pięciolatku. 

Narysuj linią ciągłą tyle elementów ile wskazuje liczba w ramce. 



ciółmi. Jeśli dziecko jest wystarczająco duże, podys-

kutuj z nim o przysłowiu: „Kije i kamienie mogą poła-

mać moje kości, ale słowa są w stanie złamać moje 

serce". Teraz przywołaj przykład kogoś, kto nie używa 

m i ł y c h  s ł ó w ,  r o z m a w i a j ą c  

z innymi. Powiedz dziecku, że kostka mydła reprezen-

tuje zły, ostry język. Poproś je, by dotknęło mydłem 

lustra wody w środku. Mydło spowoduje, że pieprz 

przesunie się do brzegów miski. Porównaj to do sytu-

a c j i ,  g d y  n i e u p r z e j m i e  r o z m a w i a m y  

z innymi - nie chcą wtedy być blisko nas, odsuwają 

się. Weź łyżkę cukru i posyp miejsce, którego dotknę-

ło mydło, porównując cukier do 

s ł o d y c z y  c i e p ł y c h  

i przemyślanych słów, Cukier 

p r z y c i ą g n i e  p i e p r z  

z powrotem. Tak samo - wyjaśnij 

- bycie miłym wobec innych 

przyciąga ich do nas i sprawia, że 

chcą być naszymi przyjaciółmi. 

 

*** 

 

Miłość tego dokona   

Pomoce:  przezroczysta szklanka 

napełniona filiżanką wody, świe-

że jajko, ćwierć filiżanki soli, 

łyżka do zupy. 

Dla młodszych dzieci narysuj bu-

zię na jednej stronie jajka (można 

to zrobić też dla starszych). Ostrożnie włóż jajko do 

szklanki z wodą i obserwuj, jak się zanurza. Powiedz 

dzieciom, że jajko reprezentuje kogoś, komu otoczenie 

poskąpiło akceptacji i miłości. Zanurzanie się w wo-

dzie  opowiada takiej sytuacji, w której ktoś jest 

ośmieszany lub wyśmiewany, czuje się wtedy poniżo-

ny, smutny, niepotrzebny. Wyciągnij jajko z wody  

i połóż z boku. Do wody po łyżce dodawaj sól. Wrzu-

cając każdą porcję, wyjaśnij, że sól reprezentuje różne 

sposoby, którymi można sprawić, by ktoś poczuł się 

kochany i akceptowany. Próbuj użyć przykładów  

z życia dziecka, takich jak np. propozycja poczęstowa-

nia kanapką nowej koleżanki, przyniesienie ciastek 

sąsiadom, udzielenie pomocy komuś, kto spadł z ro-

wem, pożyczenie ulubionej zabawki koledze itd. Gdy 

wsypiesz już całą sól, znowu włóż jajko i pokaż, jak 

jest teraz „podparte" i „podtrzymane" miłością, zachę-

tą, akceptacją innych. Pokaz można poświecić okazy-

waniu miłości i wsparcia w rodzinie, szkole, wspólno-

cie religijnej czy organizacji społecznej. 

Bez względu na to, ile masz zajęć, najważniejszą 

rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego dziecka, 

oprócz okazywania mu miłości poprzez przytule-

nie, codzienne głośne czytanie jest wspólna z nim 

zabawa. Ale nie do końca taka zwyczajna zabawa. 

Zabawa poprzez którą Wasze dziecko może samo-

dzielnie dowiedzieć się czegoś o sobie, o ludziach, 

zasadach które obowiązują w otaczającym nas 

świecie. Zabawa, która może pomóc w rozmowie 

na tak zwane „trudne” tematy a także odnaleźć 

drogi postępowania, po to by nie zaginąć w labi-

ryncie życia. Drogi prowadzące do celu: . „Jedną  

z najlepszych dróg 

wychowania dzie-

ci tak, by wyrosły 

na ludzi szczęśli-

wych i twórczych, 

jest przekazanie 

im moralnego ko-

du, wedle którego 

mogłyby żyć - 

trwałego funda-

mentu przekonań, 

które staną się we-

wnętrzną busolą 

przy dokonywaniu 

wyborów i mierze-

niu się z wyzwa-

niami w życiu. 

Dzieci oczekują od rodzi-

ców, że będzie im o coś chodziło - postawią grani-

ce, ustalą zasady postępowania, wskażą właściwy 

kierunek.”. Zapraszamy do zabawy. Propozycje 

zabaw zaczerpnięte zostały z książki Miller Jamie 

C., Krótkie lekcje życia. Gry i zabawy, Pruszyński 

i s-ka, Warszawa 2003 

 

Łyżka cukru  

Pomoce:   miska wody, pieprz, cukier, kostka my-

dła. 

Nasyp pieprzu do wody w misce. Powiedz dziec-

ku, że pieprz oznacza ludzi wokół niego - przyja-

ciół, rodzeństwo, rodziców, nauczycieli. Możesz 

posłużyć się ich imionami i porozmawiać o rela-

cjach dziecka z tymi osobami w prawdziwym ży-

ciu. Staraj się pokazać, że to, jak sobie z ludźmi 

radzimy, zależy w dużym stopniu od tego, jak ich 

traktujemy i jak z nimi rozmawiamy. Słowa mogą 

być potężnymi narzędziami w dobrym i w złym 

sensie i ważna jest umiejętność odpowiedniego i 

miłego sposobu rozmawiania z naszymi przyja-

W CYKLU: „Mamo, tato pobaw się ze mną” 

https://pixabay.com/pl/rodzina-nowo-narodzony-kochanie-2610205/ 


