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Serdecznie witamy po wakacjach ! 

Rozpoczynamy nowy rok 2020/2021 w na-

szym przedszkolu. 

 Szczególnie miło nam powitać najmłodsze 

dzieci, które po raz pierwszy przekraczają 

progi naszego przedszkola, a także rodziców.      

  Mamy nadzieję, że ten rok będzie dla dzieci wspaniałym doświadcze-

niem i przyniesie mnóstwo radości i zabawy.    

Wszystkim naszym wychowankom życzymy miłego pobytu w przed-

szkolu. 

Dyrektor Przedszkola 

          Samorządowego Nr 3 

         Ewa Dąbrowska– Gomółka 

 Warto uczyć dzieci zwrotów grzecznościowych, używając pod-

stawowych pojęć: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry,  do 

widzenia. Dzieci uczą się intuicyjnie, dlatego rodzice powinni to wy-

korzystać. Obserwują przy tym całą postawę dorosłych, dlatego z 

pewnością zauważą także, że słowom towarzyszą gesty. Podczas wi-

tania skinienie głową, podczas pożegnania np. pomachanie ręką. To 

wszystko jest ważne, bo dzieci przejmą te wszystkie zachowania i za-

pamiętają je. 

Dzieci w przedszkolu, utrwalają poznane zachowania, bo nauczycielki je powielają. I także to jest waż-

ne, by nie skończyć tylko na przekazaniu wiedzy, ale by utrwalać zasady w praktyce. Ważne jest także, 

by dzieci uznały te zachowania za naturalne, by o nich specjalnie nie myślały i nie przygotowywały się 

do wykonywania pewnych gestów. Powinny one stawać się nawykiem i czymś naturalnym, automa-

tycznym. 

           Honorata Marjaniuk 

MAGICZNE SŁOWA 



Mamo! Tato! 
Właśnie zostałem przedszkola-
kiem i potrzebuję waszego 
wsparcia: 
 
Przed wyjściem do przed-
szkola 
Stwórzcie poranny rytuał, da mi 
on poczucie bezpieczeństwa. 
Może to być wspólna pięciomi-
nutowa zabawa, wysłuchanie 
lub zaśpiewanie ulubionej pio-
senki, a może opowiecie mi hi-
storię o tym jak Wy chodziliście 
do przedszkola? 
W szatni przedszkolnej 
Spróbujcie żegnać się ze czule, 
ale szybko. Wiem, jakie to trud-
ne, ale postarajcie się uodpor-
nić na moje łzy. Pamiętajcie, że 
one są moim sposobem na 
stres i rozstanie. Zwykle jednak 
szybko zapominam o smutku. 
Pamiętajcie, że Wasze zdener-
wowanie i niepewność wyczuje 
natychmiast a wtedy … będę 
protestować jeszcze głośniej. 
Wymyślmy razem, co mogę za-
brać do przedszkola, co doda 
mi odwagi i pocieszy. 

Zawsze dotrzymujcie danego 

słowa. 

Jeżeli obiecujecie, że będziecie 
w pobliżu, bądźcie tam i nigdzie 
nie odchodźcie. Zawsze mów-
cie mi, co zamierzacie. Jeśli 
będziecie chcieli wyjść z przed-
szkola powiedzcie mi o tym, 
nawet jeśli wiecie, że się rozpła-
czę. Nie martwcie się, jest ze 
mną Pani wychowawczyni, któ-
ra na pewno mnie przytuli. Jeśli 
będziecie chcieli powiedzieć mi, 
o której mnie odbierzecie, to nie 
mówcie, że będziecie za trzy 
godziny, bo ja nie wiem ile to 
jest. Lepiej jak usłyszę, że 
przyjdziecie po obiedzie, po od-
poczynku, po podwieczorku. I 

nigdy się nie spóźniajcie. Nie 
chcę pomyśleć, że zapomnieli-
ście o mnie. 

Rozmawiajcie pozytywnie o 

przedszkolu 

Pamiętajcie, że wszystko, co 
mówicie na temat przedszkola 
wpływa na to jak w nim się czu-
ję. Wiem, że macie prawo do 
przeżywania własnych emocji - 

ale to są sprawy dorosłych. Ja 
jestem dzieckiem i bardzo 
chciałbym słyszeć jedynie spo-
kojne i pełne szacunku opinie. 
Motywujcie mnie do przedszko-
la w sposób pozytywny – pod-
kreślając często ile już udało mi 
się osiągnąć. Opowiedzcie naj-
bliższym o moich sukcesach 

(najlepiej przy mnie) - ale nie 
koloryzujcie. 

Odbiór dziecka z przedszkola 

Dbajcie o dobrą komunikację z 
moimi wychowawcami. Osoby 
opiekujące się mną powinny 
znać moje mocne i słabe strony 
oraz kłopoty, z jakimi właśnie 
się borykam. Pytajcie nie tylko o 
czy zjadłem obiad, ale jakie po-

czyniłem postępy, 
czy nawiązuję 
kontakty z rówie-
śnikami, w jakim 
stopniu jestem 
samodzielny.  
Nigdy nie porów-
nujcie mnie do 
innych dzieci. Nie 
ma reguły, co do 
czasu trwania i 
przebiegu adapta-
cji. Mam prawo 
przechodzić ją 
tak,  jak przecho-
dzę. 

Samodzielność 

Pomóżcie mi stać 
się samodzielnym 
przedszkolakiem. 
Bądźcie cierpliwi, 
kiedy będę dłu-
go  sam się ubie-
rał, zakładał i wią-
zał buty, jadł sa-
modzielnie posiłek 
czy radził sobie w 
toalecie. Bądźcie 
przy mnie i wspie-

rajcie mnie, ale nie wyręczajcie 
w tych czynnościach. 

Za rok będziecie wspominać 
moje pierwsze kroki w przed-
szkolu patrząc na to jaki jestem 
samodzielny i ile już umiem !!! 

 

Honorata Marjaniuk 

Dobra adaptacja maluszka 



Specyfika sytuacji sprawia, że podstawa progra-
mowa wychowania przedszkolnego powinna być 
realizowana – przy współpracy nauczyciela i ro-
dziców – w warunkach edukacji w domu. 
 Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszko-
la, można wykorzystać w warunkach domowych 

na większe usamo-
dzielnienie dziecka 
pod okiem i we wspar-
ciu rodzica. 

Sytuacja epidemiczna 
niejako obliguje nas, 
aby zachęcać dzieci do 
utrzymania higieny 
osobistej ze względów 
bezpieczeństwa, ale 
również do tego, aby 
zachować czystość i 
porządek w swoim ką-
ciku (pokoju). Jest to 
dogodny moment, aby 

wdrażać dzieci do przygotowania prostych posił-
ków razem z rodzicami, wykonywania w swoim 
tempie czynności związanych z ubieraniem, przy-
gotowaniem do snu. W tych ostatnich czynno-
ściach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj 
wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość czę-
stych rozmów z dziećmi na różne tematy, a tym 
samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest 
także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z 
dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzy-
stać z edukacyjnych programów telewizyjnych. 
Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. 
zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy 
zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że 
podstawową formą aktywności dzieci w wieku 
przedszkolnym jest zabawa. 

 

 

Anna Tomczuk 
 

Edukacja zdalna 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 
20 marca 2020r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograni-
czenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 jednostki systemu oświaty, w tym rów-
nież przedszkola, są od 25 marca 2020r. 
zobowiązane do rea-
lizacji podstawy pro-
gramowej za pomocą 
technik i metod nau-
czania na odległość. 
W związku z tym za-
wieszenie zajęć wy-
chowawczych i dy-
daktycznych w 
przedszkolach nie 
oznacza, że dzieci i 
najmłodsi uczniowie 
przestają kontynuo-
wać proces wycho-
wania i kształcenia. 
W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzie-
ci, trzeba realizować konkretne zadania za-
pisane w podstawie programowej. 
 

Zadania te zobowiązują nauczyciela-
wychowawcę do kontaktu z rodzicami, aby 
razem z nimi ustalić sposób i zakres reali-
zowania działań edukacyjnych. W tym celu 
nauczyciele powinni zadbać o kontakt z ro-
dzicami, wykorzystując np.: 

 stronę internetową przedszkola, 

 komunikatory, profile przedszkoli,  

 kontakt telefoniczny. 
W obecnej sytuacji podstawowym zada-
niem nauczyciela przedszkola jest, wspól-
nie z rodzicami i w porozumieniu z nimi, 
określenie najdogodniejszej formy wzajem-
nego kontaktu, która pozwoli im na roz-
ważne i odpowiedzialne zorganizowanie w 
warunkach domowych odpowiednich form 
wspierania rozwoju dzieci. 

 



Wartości wpajane dziecku od najmłodszych lat, 

oraz jego doświadczenia mają niebagatelny 

wpływ na dorosłe życie. Dlatego tak ważne 

jest, aby miało ono dobre wzorce i wychowy-

wało się w atmosferze miłości, a nie ciągłego 

stresu. Konflikty rodziców lub ciche dni to na 

pewno nie jest odpowiedni sposób na wycho-

wanie szczęśliwe dziecko. Obserwując te sytua-

cje, maluch uczy się bowiem po-

dobnych zachowań. Może stać się 

wybuchowy lub wręcz przeciwnie 

– skryty i zamknięty w sobie, co w 

przyszłości prawdopodobnie wpły-

nie na jego relacje partnerskie. Po-

dobnie jest w sytuacji, kiedy 

dziecko od najmłodszych lat widzi 

mamę lub tatę smutnych, zestreso-

wanych lub niespełnionych. Nie bez powodu 

mówi się, że „szczęśliwy rodzic to szczęśliwe 

dziecko”. Opiekując się dorastającym małym 

człowiekiem, warto też pomyśleć o sobie i swo-

ich potrzebach, ponieważ brak zaspokojenia 

prowadzi do frustracji, a dziecko nie powinno 

być ich częścią. Zapracowani rodzice, którzy 

nie mają czasu dla własnej pociechy, również 

nie zapewniają jej szczęśliwego dzieciństwa. 

Sprawiają jedynie, że maluch czuje się osamot-

niony i bezradny, bo nie jest zaspokojona jego 

fundamentalna potrzeba, czyli bliskość. 

 

50% wymagań, 50% miłości 
Wymagania, czyli zasady i miłość czyli akcep-

tacja. Jedno bez drugiego nie może istnieć. Jeśli 

nie mamy bezwarunkowej miłości i akceptacji 

dla dziecka, to wymagania, jakie mu stawiamy 

nie spełnią swojej funkcji wychowawczej. Bez-

warunkowa miłość rodziców do dziecka jest 

fundamentem, na którym opierają się wszelkie 

zasady, jakie chcemy wpoić dziecku – nie od-

wrotnie. Zasady, wymagania, wyzwania, jakie 

stawiamy dzieciom pobudzają je do rozwoju, 

kiedy są oparte na relacji, na bliskim związku 

rodziców z dziećmi. 

Jeśli dziecko nie spełnia naszych oczekiwań, 

jeśli mamy problem z tzw. dyscypliną, wskazu-

je on na problem właściwy, czyli problem z mi-

łością i akceptacją. Najpierw więc powinniśmy przyjrzeć się 

temu, czy dziecko ma wystarczająco dużo miłości, a nie pod-

kręcać śrubę wymagań. Nadmiar dyscypliny sprawia, że 

dziecko traci wewnętrzną motywację i wewnątrzsterowność. 

Jeśli dziecko nie spełnia naszych wymagań, trzeba je… bar-

dziej kochać. 

Nie oczekuj od dziecka tego, czego sam nie jesteś w stanie 

zrobić.  

Nie wymagaj od dziecka więcej, niż od sie-

bie.  

Jeśli chcesz, żeby dziecko oderwało się od 

komputera, sam nie siedź z nosem w ekra-

nie. Bo wtedy jesteśmy niewiarygodni. 

 

Tylko co to znaczy bardziej kochać? 

Czas i uwaga największym darem, jaki dzie-

ci mogą od nas dostać to nasz czas i uwaga. 

Ci, których kochamy są dla nas najważniejsi – ważniejsi od 

pracy, samochodu, pieniędzy, hobby, kariery, majątku, pasji. 

Nie znaczy to, że te inne elementy życia mamy lekceważyć. 

Chodzi o to, jak dzielimy swój czas i uwagę pomiędzy 

wszystko, co jest dla nas bardziej lub mniej ważne. 

Najważniejsze doświadczenia, które budują poczucie warto-

ści dziecka to sytuacje, kiedy któreś z rodziców zrezygnowa-

ło z czegoś ważnego dla siebie, by spełnić potrzebę dziecka. 

Nie chodzi tu o poświęcanie się, okupione poczuciem straty, 

lecz o dokonanie wyboru, w którym dziecko jest najważniej-

sze, wyboru pełnego miłości i radości dawania. 

Chwile spędzane wspólnie z rodzicami są dla dzieci jednymi 

z ważniejszych w życiu. Nie chodzi tu jednak o wspólne 

oglądanie meczu – przed telewizorem tak naprawdę każdy 

jest sam na sam z akcją na ekranie. Chodzi o wspólne two-

rzenie, wspólne poznawanie, osiąganie jakiegoś celu. Kiedy 

razem budujemy karmnik dla ptaków, ubieramy choinkę, 

rozmawiamy o tym, co dla nas ważne, razem gotujemy posy-

pując mąką podłogę w kuchni, albo razem rozkręcamy bu-

dzik, żeby sprawdzić, co jest w środku. Razem. Z równym 

zaangażowaniem i udziałem. 

Nasz czas i uwaga, jakie dajemy dzieciom mówią im, ile są 

warte. Stąd dzieci dowiadują się nie tylko tego, ile warte są 

dla nas, ale też ile warte są w ogóle – jako ludzie, dla świata. 

Nasz czas i uwaga dla dzieci są fundamentem ich poczucia 

własnej wartości. Rób coś razem z dzieckiem, miej z nim ja-

kieś wspólne tematy, wspólne zainteresowania.  

 

Agata Żuk 

Szczęśliwe dziecko 
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