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Święta Bożego Narodzenia to czas 
pełen magii, czarów, radości i wsze-
chobecnego spokoju. To także czas 
spełniania marzeń i okazywania so-
bie wzajemnie troski i miłości. Czas 
zadumy nad tym, co było, minęło i 
nad tym, co będzie. Dlatego, szcze-
gólnie w te dni, przy roziskrzonej 
choince, dzielimy się opłatkiem skła-

dając sobie płynące z głębi naszych serc życze-
nia. 
 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku 

Życzą  
Dyrektor  oraz pracownicy przedszkola 

 

Duńczycy od ponad 40 lat 
zajmują pierwsze miejsce w 
rankingach na naj-
szczęśliwszych ludzi 
na świecie. A ich 
dzieci są pewne sie-
bie, śmiało stawiają 
czoła wszelkim prze-
ciwnościom i chętnie 
podejmują wyzwania. 
W jednym z artykułów 
przeczytałam jaka jest duń-
ska recepta na wychowanie i 
jeżeli dobrze się nad nią za-
stanowimy, wszystko co za-
wiera jest spójne i bardzo  

 logiczne. Duńska recepta na wychowanie 
to HYGGE (czyt. HUGA). Hygge to inaczej 

ciepło rodzinne, to rodzaj 
relacji opartych na przytul-
nej atmosferze, luzie, 
współpracy, wzajemnym 
zaufaniu i empatii. Hygge  
odrzuca rywalizację i kiero-
wanie się odgórnie narzu-
conymi kryteriami sukcesu. 

10 ZASAD DUŃSKICH RODZICÓW W 
KOLEJNY ARTYKULE. 

Zachęcam do przeczytania. 

Beata Klimiuk 



Święta to dla dzieci czas 

wyjątkowy. Niestety, w gorącz-

ce świątecznych przygotowań, 

często się nudzą. Jak zatem za-

planować 

prace, by 

włączyć je 

w przygo-

towania, 

jednocze-

śnie zapew-

nić im 

świetną za-

bawę? 

Świąteczne ozdoby 

 Dzieci bardzo lubią prace pla-

styczne. Dlatego jednym z naj-

lepszych pomysłów jest zapro-

ponowanie wykonania ozdób 

świątecznych. Najprostszym 

sposobem będzie wykonanie 

łańcucha z pasków kolorowego 

papieru czy też ozdabianie kart 

świątecznych. Dzieci młodsze 

będą potrzebowały zaangażo-

wania dorosłych. Wykonanie 

łańcuchów będzie możliwe, je-

śli dostaną już wycięte paski 

papieru. Te starsze, przyzwy-

czajone w przedszkolu do pracy 

z nożyczkami, dadzą sobie radę 

same. Z kolei karty świąteczne 

ozdobione kolorowymi kredka-

mi, farbami czy wyklejone pla-

steliną przyniosą wiele radości 

osobom obdarowanym. Dla 

dziecka jest to ogromna frajda, a 

przy okazji będzie okazją do 

kształtowania jego 

umiejętności ma-

nualnych.  

Dziecko w kuchni 

 Przygotowanie 

świątecznych po-

traw to doskonała 

okazja do opowia-

dania dziecku o  

bożonarodzenio-

wych zwyczajach i tradycjach. 

A co może 

robić? 

Choćby 

pierniczki, 

wykrawa-

nie ciaste-

czek za 

pomocą 

foremek to wspaniała i nie za-

pomniana zabawa. Ich zdobie-

nie z pewnością się spodoba. 

Mieszanie sałatek lub kosztowa-

nie przygotowywanych potraw 

na pewno zachwycą małych do-

mowników. Należy jednak pa-

miętać, że podłączony do prądu 

sprzęt kuchenny, jak maszynka 

do mielenia czy blender, mogą 

być przyczyną nieszczęścia. 

Dlatego ich miejsce powinno 

być poza zasięgiem najmłod-

szych. 

Porządki w domu 

Świąteczne porządki to znako-

mita okazja do uczenia dziecka 

odpowiedzialności, jak  

choćby sprzątanie zabawek w 

pokoju, odkurzanie płyt CD, czy 

bombek. Również wspólne 

ubieranie choinki, nakrywanie 

do stołu czy wyniesienie śmieci 

łączy w sobie elementy przy-

jemne z pożytecznymi. Wystar-

czy jasno wytłumaczyć dziecku 

na czym będzie po-

legało jego zadanie 

i za co będzie odpo-

wiedzialne.  

Wśród wielu spraw 

i problemów zwią-

zanych ze zbliżają-

cymi się świętami, 

warto znaleźć chwilę, by wytłu-

maczyć dziecku, że magia świąt 

to nie tylko krzątanina i prezen-

ty, opowiedzieć o panujących w 

rodzinie zwyczajach, śpiewać 

kolędy czy choćby wyjść na zi-

mowy spacer. Najważniejsze, by 

być razem z dzieckiem. Czego 

Państwu i sobie życzymy.  

 

Agata Żuk 

Święta z dzieckiem 
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1. Nie kupuj wielu zabawek 

Odwracają one uwagę dzieci od piękna 
otaczającego świata i  odbierają 
czas, który rodzice, dzieci, rodzina po-
winni poświęcić  sobie. 

 

2. Pozwalaj dziecku być na świeżym 
powietrzu 

Plac zabaw, las, natura 
rozbudza wyobraźnię i 
uodparnia. 

 

3. Włączaj dziecko do 
grupy zróżnicowanej 
wiekowo 

Zabawy zespołowe uczą 
dziecko pracować razem. 
Starsze dzieci ułatwiają 
młodszym poznawanie 
świata. Starsi wyrabiają 
empatię i instynkt opiekuń-
czy. 

 

4. Nie interweniuj zbyt 
szybko 

Inne zabrało twojemu dziecku łopatkę: 
Nie interweniuj zbyt szybko, nie osądzaj. 
To może być lekcja samokontroli i ćwi-
czenie odporności  psychicznej. 

 

5. Czytaj bajki również bez happy en-
du 

Badania wykazały, że oglądanie smut-
nych filmów czyni ludzi szczęśliwszymi, 
zmuszając ich do spojrzenia na lepsze 
aspekty ich własnego życia. Tematy 
trudne, nie kończące się dobrze zakoń-
czenia rozbudzają w dziecku empatię, 
wzmacnia odporność, buduje poczucie 
wdzięczności. 

 

6. Pozwól mu się bawić i… nie wtrącaj 
się w to 

Ważniejsza od zajęć pozalekcyjnych jest 

swobodna zabawa. Pozwól dziecku wyko-

rzystać wyobraźnię, bawić się w to, co To-

bie wydaje się bez sensu. Umiejętności na-

bywane w wolnych kontaktach są bezcen-

ne. 

7. Nie nadużywaj po-
chwał 

Nie  rób z prostych za-
dań przedmiotu podzi-
wu. Dlaczego? Bo nie 
pomoże to dziecku, gdy 
trzeba będzie podjąć 
wyzwanie. 

 

8. Ucz uczciwości 

Pokaż dziecku, że do 
uczciwości przywiązu-
jesz większą wagę niż 
do karania za złe zacho-
wanie. Jeśli grozisz, 
dzieci mogą bać się mó-
wić prawdę. Jeżeli zad-

basz, by czuły się bezpieczne, będą uczci-
we. 

 

9. Oddzielaj zachowania od osoby 

Nie mów "jest leniwa" ale "naszło ją leni-
stwo", nie "bałaganiara" ale zrobiła bałagan. 
Nie szufladkuj. 

 

10. Pokazuj, że rodzina jest zespołem 

Mówcie z partnerem jednym głosem w spra-

wach dzieci. Wskaż dzieciom jakie są ich 

role: jak mogą pomagać i planować rodzin-

ne projekty (zakupy, gotowanie, sprzątanie). 

 

 

Barbara Sałata 
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Dziecko wieku przedszkol-
nym charakteryzuje naturalna wraż-
liwość na muzykę Poprzez muzykę 
kształci swoje zdolności i zaintere-
sowania, uczy się prostych operacji 
myślowych; porównywania, analizy, 
abstrahowania, co w rezultacie daje 
trwały efekt poznawczy i rozwojo-
wy. Prócz oddziaływań na sferę po-
znawczą „... muzyka uczy oznaczać              
i komunikować swoje własne spra-
wy i doświadczenia, a w efekcie 
dziecko zdobywa świadomość wła-
snej psychiki i kontroli nad so-
bą”.Muzyka uspokaja, uczy wrażli-
wości, rozwija zaintereso-
wania i pozwala odkryć no-
we umiejętności.  

Muzykoterapia w 
przedszkolu wskazana jest w 
pracy z dziećmi nadpobudli-
wymi, zalęknionymi, mają-
cymi trudności z nauką pisa-
nia i czytania, a także z ni-
ską koordynacją ruchową.    

Muzykoterapia jest 
swoistą metodą terapeutycz-
ną. Jest to metoda postępo-
wania wielostronnie wyko-
rzystująca wieloraki wpływ 
muzyki na psychosomatycz-
ny ustrój człowieka. Poprzez 
różne elementy i rodzaje, 
zróżnicowane formy odbie-
rania i uprawiania, muzyka 
wywiera leczniczy wpływ na dzieci. 
Nadrzędnym celem muzykoterapii 
jest pomaganie w rozwoju pełnego 
potencjału ludzkiego, a nie rozwija-
nie muzycznych sprawności. Jest to 
proces leczenia muzyką. Muzyka 
leczy duszę i namiętności, prowadzi 
do wyciszania napięć, zaprowadza-
jąc w umyśle człowieka umiar i har-
monię. Świat dźwięków uspokaja, 
uczy wrażliwości, a także rozwija 
zainteresowania i pozwala odkryć 
nowe umiejętności. 

 

 

 
 
WSKAZANIA :Dzieci z trudno-
ściami w nauce czytania i pisa-
nia (dyslektycy); nadpobudliwe, 
lękowe; z niską koordynacją 
ruchową;  niepełnosprawni ru-
chowo  
 
RODZAJE MUZYKOTERAPII: 

 
-receptywna -słuchanie muzyki, 
polega na „wysłuchiwaniu celowo 
i odpowiednio dobranych utwo-
rów muzycznych w sposób swo-

bodny lub zadaniowy, a następnie 
na przedyskutowaniu w grupie 
doznanych podczas wysłuchiwa-
nia utworów własnych przeżyć”.  
 
-aktywna- wykorzystywanie in-
strumentów oraz śpiewanie. Reali-
zowane są tematyczne zajęcia in-
strumentalne, umożliwiające wy-
rażenie takich emocji ,jak gniew 
czy smutek.  
 
Za prekursora polskiej muzykote-
rapii uważa się lekarza anestezjo-
logii, profesora Uniwersytetu 
Łódzkiego, dr Macieja Kieryła, 
który jest twórcą Mobilnej Rekre-

acji Muzycznej (MRM).  

MRM to uporządkowany układ 

ćwiczeń rytmicznych, perkusyjno - 

oddechowych, wyobrażeniowych, 

relaksacyjnych stymulowanych 

muzyką. Układ taki może być sto-

sowany indywidualnie lub grupo-

wo zarówno w celu terapeutycz-

nym jak i profilaktycznym. Składa 

się on z pięciu etapów: 

ODREAGOWANIE - klaskanie, 
tupanie, podskoki, gesty, krzyk. 
Cel: - zmniejszenie napięcia psy-
chicznego; wykonywanie kilku 
prostych, spontanicznych, dyna-
micznych ruchów oraz swobodna 
emisja głosowa zmniejszają napię-
cie mięśniowe, . 
 
ZRYTMIZOWANIE - klaska-

nie, wykonywanie rytmicznych 

ruchów ciałem, maszerowanie. 

Cel : - pogłębienie 
"odreagowania" , przy równocze-
snym "uporządkowaniu" i zinte-
growaniu grupy przez wytworze-
nie poczucia wspólnoty.  
 
UWRAŻLIWIENIE - samo-

dzielna gra na prostych instrumen-

tach lub wyrażanie ruchem, ge-

stem różnych stanów emocjonal-

nych  

Cel : - pogłębienie percepcji mu-
zyki, uświadomienie dzieciom ich 

własnych stanów emocjonalnych,  

 
RELAKSACJA - ćwiczenia odde-
chowe  
Cel : - pogłębienie odprężenia fi-
zycznego i psychicznego.  
 
AKTYWIZACJA - łagodna i 
dynamiczna, łagodna - spokojne 
ćwiczenia w pozycji leżącej, prze-
chodzenie do pozycji stojącej 
przez siad; dynamiczna - ćwicze-
nia w tempie (mini aerobik). 
 
HONORATA MARJANIUK 
 

MUZYKOTERAPIA  

W PPRZEDSZKOLU 
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MUZYKOTERAPIĘ 
WYKORZYSTUJE SIĘ W CELU: 

-Ujawnienia i rozładowania 
zablokowanych emocji i napięć  

-Osiągnięcia integracji w grupie, 
poprawy komunikacji . 

-Nauki odpoczynku i relaksacji -
Usprawnienia funkcji percepcyjno 

- motorycznych 
-Uwrażliwienia na muzykę i 

przyrodę 
-Wzmocnienia i ułatwienia 

rehabilitacji, procesu leczenia  
-Poprawienia kondycji 

psychofizycznej,  
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Uczeń pyta nauczycielki: 
- Proszę pani, co to znaczy 
"nothing"? 
- Nic - odpowiada 
nauczycielka. 
- Jak to nic? Przecież musi coś 
znaczyć!!  

Dwóch chłopców rozmawia w 
przedszkolu: 
- Mój tata pływa w marynarce!- chwali 
się pierwszy. 
- A mój w kąpielówkach! - odpowiada 
drugi.  

- Synku, przed godziną w szafce 
były dwa ciastka, teraz jest tylko 

jedno. Co się stało? 
- To nie moja wina. Było ciemno i 
nie zauważyłem tego drugiego.  

Na wesoło 
Przedszkole 

Samorządowe Nr 3 

Biuletyn Przedszkolne co nie  
co jest dwumiesięcznikiem 
przeznaczonym dla rodziców 

Redaktor: 
 
Agata Żuk 
 
Honorata 
Marjaniuk 

- Mamo, jak będę duży, to ożenię się z 
Kasią. 

- Synku, ale na ślub muszą zgodzić się 
dwie osoby! 

- Fajnie... To ożenię się jeszcze z Anią.  

- Tatusiu, ja już nie chcę na te sanki. 
Wracajmy do domu. 

- Nie gadaj, tylko ciągnij!  

Podczas leżakowania jeden 
przedszkolak mówi do swojego kolegi:  
-U mnie w domu modlimy się zawsze 

przed każdym posiłkiem.  
-My się nie musimy modlić, bo moja 

mama dobrze gotuje...  

- Synku, kiedy poprawisz jedynkę z 
matematyki? 

- Nie wiem, nauczycielka nie wypuszcza 
dziennika z rąk.  

Ojciec czyta na dobranoc bajkę 
swojemu synowi. Po pół godzinie 

przychodzi mama i się pyta: 
- I co, śpi? 

Na to syn odpowiada: 
- Nareszcie śpi.  

Synek pyta mamy: 
- Mamo, gdzie byłaś jak się urodziłem? 

- W szpitalu. 
- A tata? 

- W pracy. 
- No to ładnie, nikogo z was nie było 

przy moich narodzinach.  


