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ARTYKUŁ MIESIĄCA: Kłamstwo czy bujna wyobraźnia? – Jak reagować gdy dziecko?
?kłamie?
Każdemu zdarza się mówić nieprawdę…
Dzieciom zdarza się to robić częściej, choć dla każdego wieku
mówienie
nieprawdy
przybiera
różne
postaci.
Małe dziecko – małe kłamstwo. Kłamstwo małego
dziecka, czyli kłamstwo pozorne – polega na tym, że dziecko
nieświadomie umieszcza fałszywe informacje, ale bez zamiaru
wprowadzenia słuchacza w błąd. Dzieci w tym wieku potrafią
zmyślać różne fakty i zdarzenia, które nie zachodziły
w rzeczywistości, przeżywają czytane im bajki lub opowiadania,
tak jakby działo się to naprawdę. Często też upiększają
rzeczywistość, materializują myśli i słowa, ożywiają rzeczy
martwe i nadają im cechy ludzkie. Ten okres rozwojowy jest
potrzebny, bo obok rozwijania fantazji dziecka, dodatkowo wpływa na budowanie jego
poczucia wartości. Uczucie mocy i władzy wzmacniają jego wiarę w siebie. Dlatego
zachowajmy spokój i delikatnie wyprowadzajmy dziecko z błędu, bez sztywnego narzucania
mu tego, co faktycznie jest prawdą, a co nie. Dziecko samo z biegiem czasu odkryje, gdzie
kończy się świat bajek, a zaczyna świat rzeczywisty. Nigdy nie karz dziecka za żywą, bujną
wyobraźnię, ale nie wmawiaj mu też czegoś, co nie istnieje lub nie może się spełnić.
Starsze dziecko – dlaczego kłamie? Kłamanie to zdolność, której dzieci uczą się,
podobnie jak wszystkich innych umiejętności, obserwując otaczających je opiekunów.
Podobnie jak w życiu dorosłych, kłamstwa mogą służyć unikaniu czegoś i pojawiają się
w sytuacji zagrożenia. Kłamstwo obronne podyktowane jest najczęściej: strachem i lękiem
przed karą, chęcią uwolnienia się od obowiązków, obawą przed ujemną oceną otoczenia, chęcią
ochrony innych. Drugie kłamstwo dążeniowe: pomaga w osiągnięciu czegoś, co dziecko
pragnie zdobyć dla siebie, ma na celu: chęć zwrócenia na siebie uwagi, np. poprzez wzbudzenie
litości, potrzebę zaimponowania innym, manipulowanie, np. symulowanie bólu.
Jak postępować z kłamczuszkiem? Przede wszystkim: Konsekwentnie egzekwuj
ustalone zasady. Powiedz, że im częściej twoje dziecko kłamie, tym trudniej jest mu wierzyć,
gdy mówi prawdę. Pilnujmy również, abyśmy sami nie kłamali – opiekunowie, którzy
okłamują w obecności dzieci uczą je tego, że kłamstwo jest akceptowanym zachowaniem.
Warto, więc starać się dać dzieciom dobry przykład. Bardzo ważną sprawą jest wynagradzanie
prawdomówności, zwłaszcza, jeśli powiedzenie prawdy dużo dziecko kosztuje, np. jeśli wie, że
za przyznanie się może je spotkać kara.
Nikt nie jest doskonały, a dzieci kłamią czasem, by uniknąć krytyki. Błędy to nic złego
- dzięki nim możemy się czegoś nauczyć. Dostosuj też oczekiwania i wymagania do wieku
dziecka, spokojnie przypominaj o zasadach, wystrzegając się rozwlekłych przemówień
i odwoływania się do zbyt abstrakcyjnych przykładów.
Anna Klim
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NASZE PRACE…

NADCHODZĄCE WYDARZENIA…
05.10- wyjście do kina na spektakl
teatralny „Baśnie Andersena”
10.01- Bal choinkowy prowadzony
przez Teatr „Arlekin”
z Białegostoku
17. 01- Dzień Babci i Dziadka
w grupie Maczków
18. 01- Dzień Babci i Dziadka
w grupie Bratków
19. 01- Dzień Babci i Dziadka
w grupie Stokrotek, Różyczek
i Sasanek

13. 02 – audycja muzyczna
14. 02- wyjście do kina na spektakl
„Piękna i bestia”
15. 02 – obchodzimy walentynki
w każdej grupie
luty -Międzynarodowy Dzień Kota
(zbiórka darów na rzecz pomocy
bezdomnym zwierzętom)
23. 02 - bal zwierząt
marzec – wydanie kolejnego
numeru gazetki przedszkolnej
„Kwiatuszek” 44
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WIERSZE I PIOSENKI: STYCZEŃ, LUTY
Stokrotki
Wiersze
„Życzenia dla Babci i Dziadka”
Dziś słoneczko, jasno świeci,
zima biała śpiewa,
a w przedszkolu przedszkolaki
składają życzenia.
Wszystkim, babciom,
wszystkim dziadkom,
zdrowia, pomyślności,
uśmiechów na co dzień
I du....żo radości.
„Pada śnieg”
Pada śnieżek, pada śnieżek.
Już ze śniegu mam kołnierzyk,
białe uszy i policzki
i śniegowe rękawiczki.
A jak padać nie przestanie –
wiecie, co się ze mną stanie?
Będzie kino nie z tej ziemi –
nos w marchewkę mi się zmieni!
Piosenki
„Piosenka dla babci i dziadka”
Przyszli goście: puk!puk!puk!
Biją serca: stuk!stuk!stuk!
Ref; Dla kochanej babci,
kochanego dziadka,
nie zabraknie dzisiaj kwiatka.
Przyszli goście: tralala!
Każdy gość laurkę ma.
Ref; Dla kochanej babci,
kochanego dziadka,
nie zabraknie dzisiaj kwiatka.
„Biały walczyk”
1.hej biały walczyk, hop, hop, hop,
Zając na śniegu znaczy trop.
Zając na śniegu pomyka
A my tańczymy walczyka
2. Saneczki z góry wiozą nas,
Wiatr pogwizduje, szumi las.
A nasze ptaki z karmnika,
Tańczą białego walczyka

3. hej, biały walczyk, baczność,
start!
Dzieci, do sanek i do nart!
Sikorka prosi czyżyka:
„Tańczmy białego walczyka”.
Bratki
wiersze
„Kocham babcie i dziadka”
Kocham mocno babcię, dziadka
to nie żarty moi mili,
dzisiaj im życzenia składam,
by sto lat jeszcze żyli.
Kiedy smutek mnie ogarnia
i wszystkiego mam już dość,
dziadek mocno mnie przytuli
o to go nie trzeba prosić.
Gdy pomyślę o łakociach,
babcia zaraz coś upiecze.
Muszę przyznać, te wypieki
najwspanialsze są na świecie.
Babcia z dziadkiem w wolnych
chwilach
przekazują wciąż wytrwale,
swym kochanym wnukom,
wnuczkom
rad życiowych całą gamę.
Piosenki
„Bałwankowa rodzina”
Stoisz smutny, nasz bałwanku,
ze spuszczoną głową.
Może chciałbyś mieć przy sobie
panią Bałwankową?
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!
Dobrej żony wciąż mi brak!
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!
Bałwankowej brak!
Ma korale z jarzębiny
Bałwankowa żona,
ale łatwo poznać z miny
że dziś jest zmartwiona.
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!
Mego synka jeszcze brak!
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!

Synka jeszcze brak!
Stoi bałwan z Bałwankową,
w środku zaś Bałwanek.
Jeszcze chwila i rozpoczną
bałwankowy taniec.
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!
Przydałby się jeszcze brat!
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!
Przydałby się brat!
Już wesołe dwa bałwanki
tańczą z rodzicami,
i my także się pobawmy
razem z bałwankami.
Oj, tak, tak!
Oj, tak, tak!
Zatańcz z nami
raz i dwa!
Oj, tak, tak!
Oj, tak, tak!
Zatańcz raz i dwa
„Cza cza dla babci i dziadka”
Dla babci czaczę tańczymy na
lodzie
Dla babci tańczyć możemy i co
dzień
Dla babci czaczę na soplach gra
wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak
Kochana babciu żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochana babciu żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza
Dal dziadka czacze tańczymy na
lodzie
Dal dziadka tańczyć możemy i co
dzień
Dal dziadka czaczę na soplach gra
wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak
Kochany dziadku żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochany dziadku żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza
Bo babcia z dziadkiem to nasze są
skarby
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Malują uśmiech bez pędzla i farby
I dla nich czaczę na soplach gra
wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak
Kochana babciu żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat
Kochany dziadku żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza
Maczki
Wiersze
„Wierszyk dla babci i dziadka”
Kochani, dziś okazja rzadka,
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie, jest ich razem czworo,
Co można sprawdzić, gdy się
zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
Gdy jeszcze dzieckiem był wasz
tata,
A wasza mama bez swych lalek,
Do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się dziećmi swoich dzieci.
I myślą, widząc ich gromadkę,
Że miło babcią być i dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać,
Czym są dla dziadków ich
wnuczęta.
I pięknej szansy nie przegapcie:
Kochajcie dziadków swych i
babcie!
„Ślizgawka”
Przyszła zima lecz nie sama,
wiatr nadciągnął z nią z oddali.
Nie protestuj, gdy ci mama
chce założyć ciepły szalik.
Przyszła zima lodowata,
drobnym śniegiem wokół prószy.
Nie zżymaj się, gdy ci tata
czapkę naciąga na uszy.
Przyszła do nas zima ostra,
mróz z nią kroczy przez ulice.

Zgódź się, gdy ci siostra
radzi włożyć rękawice!
Bo kto będzie na ślizgawce
w rękawicach, szalu, czapce
już takiego się nie ima
nawet najgroźniejsza zima.
Piosenki
„Pory roku”
1. Cztery pory ma rok cały,
każda inna, oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna
w kwiatach, lato w słońcu,
jesień w liściach.
Ref. Wiosna, lato, jesień, zima,
cztery pory rok nasz ma,
każda różne zna zabawy, każda
w co innego gra.
2. Wiosna lubi rower, piłkę, latołódki i skakanki,
jesień – rolki, hulajnogi, zima –
narty, łyżwy, sanki.
Ref. Wiosna…
3. Wiosna stawia babki z piasku,
lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie,
zima śnieg w bałwana zmienia.

Bardzo podobny był do mojego,
choć dzieli nas całkiem sporo lat.
Ref. Skaczą, brykają, grają w
guziki...
„Zima”
Zima, zima, zima
Pada, pada śnieg
Jadę, jadę w świat sankami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń 3x
Jaka pyszna sanna,
Parska raźno koń
Śnieg rozbija kopytami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń 3x
Zasypane pola, śniegu cały świat
Biała droga hen przed nami
Sanki dzwonią dzwoneczkami
Dzyń, dzyń, dzyń 3x

„Bałwankowa rodzina”
Stoisz smutny, nasz bałwanku,
ze spuszczoną głową.
Może chciałbyś mieć przy sobie
panią Bałwankową?
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!
Dobrej żony wciąż mi brak!
„Moi Dziadkowie z dziecięcych
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!
lat”
Bałwankowej brak!
Mała dziewczynka w krótkiej
Ma korale z jarzębiny
sukience
Bałwankowa żona,
chłopiec co zdarte kolana ma
ale łatwo poznać z miny
to wcale nie są moi koledzy
że dziś jest zmartwiona.
tylko Dziadkowie z dziecięcych lat. Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!
Ref. Skaczą, brykają, grają w
Mego synka jeszcze brak!
guziki,
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!
śpiewają i uśmiechnięci są
Synka jeszcze brak!
Dziadek ma trampki, Babcia
Stoi bałwan z Bałwankową,
kucyki,
w środku zaś Bałwanek.
bawią się dzień cały tak, jak chcą. Jeszcze chwila i rozpoczną
Na szarych zdjęciach w starym
bałwankowy taniec.
albumie
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!
znajdę dziecięcy mych Dziadków
Przydałby się jeszcze brat!
świat.
Oj, tak, tak! Oj, tak, tak!...
UWAGA!!!

Drodzy Rodzice pamiętajcie Gazetka Przedszkolna „Kwiatuszek” ukazuje się co 2 miesiące.
Następne wydanie już w marcu. Serdecznie zapraszamy.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 85 – 711 – 25 – 39
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