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DLACZEGO WARTO CZYTAĆ DZIECIOM BAJKI?
Czytanie dziecku to piękny
sposób na wspólne spędzenie czasu
i wzmacnianie więzi rodzinnych. Ale
lektura to coś więcej niż przyjemność czy sposób na ukołysanie
dziecka do snu.
W dzisiejszych czasach czytanie dziecku jest ważniejsze niż
kiedyś – w czasach naszego dzieciństwa. Dlaczego? Otóż , wpojenie
dziecku, od najwcześniejszych lat,
miłości do książek, pozwoli mu
oprzeć się uzależnieniu od telewizji
czy komputera i przede wszystkim –
zdobywać wiedzę, wykształcenie i w
przyszłości osiągnąć sukces! Z takiej
perspektywy czas spędzony na
wspólnym czytaniu jest swoistą
„inwestycją”, mogąca przynieść tylko
profity.
W ŚWIECIE DOBRYCH I MĄDRYCH BAŚNI
Dziecięce bajki, choć fantastyczne, uczą i przygotowują malucha do „prawdziwego” życia. Opisane w nich perypetie, wybory, wartości – budują świat dziecka, który
później przekształci się w świat nastolatka i wreszcie dorosłego człowieka. Dlatego tak ważny jest właściwy dobór tych pierwszych lektur –
a niestety nie wszystkie dostępne
w sklepach książeczki spełniają

wymogi dziecięcej lektury

często jest jedyną chwilą w ciągu
dnia poświęconą tylko dziecku

„ Jakie zatem powinny być „dobre,
• odpowiednio dobrana lektura pomądre bajki”?
maga dziecku w zasypianiu
• ciekawe!
• właściwie dobrane postaci literac• napisane ładną polszczyzną
kie, we wczesnym dzieciństwie mogą stać się wzorcami osobowymi
• pokazujące pozy(„pamiętasz?
tywne wzorce postęmiś podzielił
powania,
wartości
się cukierka(np. przyjaźń, pomoc
mi z siostrą”)
słabszym, tolerancja)
•
wspólne
czytanie
• dostosowane do
wspomaga
wrażliwości dziecka
rozwój mowy i
– nie wzbudzające
poszerza
lęków i niepokojów
słownictwo
(„co to słowo
•
budujące pozyznaczy?”)
tywny stosunek do
świata i wiarę w sie•
pierwsze
bie
próby samodzielnego czytania mogą pomóc w
Dlaczego warto czytać dziecku
zdiagnozowaniu ryzyka dysleksji
bajki?
•
nauka koncentracji – ciekawa
bajka zmusi dziecko do uważnego
•
rozwijanie twórczej aktywności słuchania
dziecka, wyobraźni („opowiedz, jak
rozbudzenie ciekawości świata
wyobrażasz sobie dalsze przygody •
(„jak
wygląda roślina, zwierzę, o któmisia, narysuj to, o czym czytalirym mowa w bajce?”)
śmy”)
• zacieśnianie więzi między nami, … i wiele innych!
a dzieckiem – wieczorne czytanie
Kolejne korzyści wspólnej lektury to:

Patriotyzm w wydaniu dla najmłodszych
Wychowanie w miłości do Ojczyzny, kultywowaniu polskich tradycji i
szacunku do twórców Niepodległej
powinno być elementem nauki już na
etapie edukacji przedszkolnej. Postawy,
które ukształtujemy w dzieciach w tym
wieku towarzyszą im praktycznie przez
całe życie. Niestety, nauczanie w przedszkolu ciągle jest mylnie odbierane wyłącznie za nic nie wnoszącą w życie podopiecznych zabawę.
Wychowanie w duchu patriotycznym jest elementem przygotowania dziecka do nauki w
szkole. Absolwent przedszkola
wg podstawy programowej:
„wymienia nazwę swojego kraju i
jego stolicy, rozpoznaje symbole
narodowe (godło, flaga, hymn),
nazywa wybrane symbole związane z
regionami Polski ukryte w podaniach,
przysłowiach, legendach, bajkach, np. o
smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej” .
Wprowadzanie trudnych do przyswojenia przez dzieci treści historycznych nie
musi być jednak tak skomplikowane, jak
mogłoby się to wydawać. Istnieje na-

prawdę wiele sposobów na to, aby zapoznać maluchy z historią i kulturą Polski. Co proponujemy jako przedszkole?







konkursy plastyczne – na pewno
zmotywują dzieci do skoncentrowania się na zagadnieniach historycznych,
akademie i recytacje wierszy –
zapamiętane w dzieciństwie
„Kto ty
jesteś?…
Polak mały” do dziś
pamięta
większość
dorosłych .
Warto zwrócić uwagę także na
inne, patriotyczne wiersze i piosenki. Okolicznościowe uroczystości
to okazja do pokazania dzieciom,
jak można świętować ważne rocznice z historii Polski.
odwiedznie muzeum – wycieczka do miejscowego muzeum łączącego lokalne tradycje z historią to
doskonała okazja do zapoznania
maluchów z historią własnego re-
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gionu. Pamiętajmy także o miejscach i ważnych osobach z własnej
okolicy!
zajęcia na temat legend – legendy to wyjątkowe lokalne historie,
które zachwycają nawet dorosłych.
Dla dzieci są wręcz idealne – nieraz
potrafią naprawdę fantastycznie
zastąpić współczesne bajki a dodatkowo mają dużą wartość edukacyjną. Legendy mogą stanowić pomoc
dydaktyczną, ale i ciekawostkę –
przydadzą się np. wtedy, gdy planujesz wycieczkę w szczególne miejsce w Twoim regionie!
zajęcia związane ze sławnymi
postaciami – elementy muzyki
poważnej można w bardzo prosty
sposób wpleść np. w zajęcia ruchowe albo w czas popołudniowego
odpoczynku. Jeśli dojdzie do tego
wartościowa informacja o twórcy
szybko okaże się, że dzieci doskonale zapamiętają, kim jest np. Fryderyk Chopin. To samo dotyczy również innych dziedzin – poznajmy
dzieci z twórczością polskich pisarzy, malarzy i innych artystów.
Krystyna Reluga

Tradycja związana z choinką
Najważniejszą ozdobą każdego domu
podczas świąt Bożego Narodzenia jest
choinka .Zwyczaj jej ubierania nie jest
jednak bardzo dawny- ma zaledwie 400
lat. Przywędrował
do Polski z Alzacji,
która wówczas należała do Niemiec, a
teraz leży we Francji.
Każda ozdoba na
choince pojawiała
się kiedyś nie bez
przyczyny. Warto
wiedzieć, jakie znaczenie przypisuje się
ozdobom wieszanym na zielonym
drzewku:

Gwiazda na czubku ma pomagać bliskim w powrocie do domu z dalekich
stron,
Bombki, będące zazwyczaj kulami, to

figura idealna, symbolizująca boskość,
Jabłka przypominają nad o owocu,
którymi kuszeni byli w raju
Adam i Ewa,
Orzechy zawijane w sreberka
niosą dobrobyt i siłę,
Cukierki, pierniczki gwarantują szczęście dla domu,
Papierowe łańcuchy wzmacniają rodzinne więzy,
Włos anielski oznacza opiekę
aniołów nad domem,
Oświetlenie choinki broniło
dostępu złym mocom, a także
miało odwrócić nieżyczliwe spojrzenia
ludzi.
Boże Narodzenie to chyba najbardziej
oczekiwane święta w roku. To czas
niezwykły. Jest w nim coś magicznego,

urok i czar, za którym każdy tęskni.
Tym, co sprawia, że Boże Narodzenie
jest tak niezwykłe, to przekazywane z
pokolenie na pokolenie obrzędy i zwyczaje związane z narodzinami Jezusa.
Jest taki wieczór w ciągu roku, gdy
wszystkie dzieci z niecierpliwością wypatrują pierwszej gwiazdki. Kiedy się
pojawi, można usiąść do stołu, przy którym rozpoczynają się najpiękniejsze
święta Bożego Narodzenia. Choinka
pachnie lasem, a na niej błyszczy mnóstwo ozdób. Na stole stoi 12 potraw, a
każdej należy spróbować. Pod obrusem
leży sianko, wokół najbliżsi , w tle snuje
się kolęda a pod choinką …wymarzone,
długo wyczekiwane prezenty.
Nic dziwnego, że Boże Narodzenie to
ukochane święta dzieci i …dorosłych.
Anna Adzinkiewicz
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Coś dla przedszkolaka
Zimowe zagadki dla dzieci
Te zagadki, to świetna zabawa dla dzieci na długie zimowe wieczory. Gdy za oknem
śnieżno i mroźno, można usiąść w kilka osób i w ciepłym pokoju i zacząć wspólne
zgadywanie.

Mróz
Kulig
Gdy nadchodzi, wodę skuwa,
Po drodze zimowej pędzą silne konie,
Każdy czapkę wnet nasuwa,
Ciągną wielkie sanie a na nich - wesoło!
Chociaż śnieżek prószy, ludzie uśmiechnięci, Śnieg jest sypki, jak ta mąka,
Zaraz przy ognisku staną sobie wkoło.
Sople wiszą w wielkich strąkach!

Święty Mikołaj
W czerwonym płaszczu nocą się skrada
I pod choinką prezenty składa.
Ma długą brodę, czapkę i laskę,
Odwiedza dzieci, co obchodzą Gwiazdkę.

Choinka
Drzewko to zawsze zielone,
Na czas Gwiazdki wystrojone,
Pod nim zaś Mikołaj Święty
Pozostawił nam prezenty.
Biuletyn „Przedszkolne co nieco” jest dwumiesięcznikiem przeznaczo-

nym dla rodziców.
Redaktor: Anna Adzinkiewicz

Boże Narodzenie
Jeden raz to święto w roku,
Łza się zawsze kręci w oku,
Gdy choinka się zieleni,
Tysiącem kolorów mieni.
Dzień to w istocie wspaniały Jezus w żłóbku leży mały,
Chociaż zimno, chociaż mrozi,
Ciepło do serc już nadchodzi.

