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Urodziny Misiaków 

Wszystkiego NAJLEPSZEGO 

Kochani Solenizanci! 

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów 

i niezapomnianych przygód - życzą dzieci i pracownicy przedszkola dla: 

Pawła i Maurycego!!! 



 

 

 

 
JAK WYCHOWAĆ EKOLOGA? 

 

Jeśli już od najmłodszych lat dziecko będzie wzrastało w szacunku dla przyrody, najpewniej opieka 

nad zwierzętami, segregowanie śmieci, czy zakręcanie wody podczas mycia zębów będzie dla 

niego czymś zupełnie naturalnym. Życie w zgodzie  

z naturą ma mnóstwo pozytywnych „efektów ubocznych”. Prawdziwemu ekologowi nie brakuje 

przecież poczucia odpowiedzialności i empatii. Umie bronić swojego zdania i zawsze dba o spraw, które 

są dla niego ważne. Nie pozwala, aby ktoś myślał albo decydował za niego. 

Rodzicu, jeśli chcesz, by twoje dziecko szanowało przyrodę: 

Ucz wrażliwości. To absolutna podstawa ekologicznego wychowania. Dziecko, które potrafi 

przejąć się cudzym losem i współczuć innym, automatycznie przyjmuje za oczywiste, że słabsi od niego 

potrzebują opieki. Do tego odkrywa, że choć samo jeszcze jest małe, może np. dokarmiać zimą ptaki czy 

opiekować się bezdomnymi kotami – albo po prostu wielkodusznie ocalić pająkowi życie. 

Zaszczep empatię. Dziecko ma prawo do eksperymentów, to prawda. Ale skoro nie pozwalasz mu w 

ramach prac badawczych ciągnąć cię za włosy ani kopać pani  

w autobusie, nie aprobuj także rozdeptywania ślimaków albo łamania gałęzi drzew. Ucząc dziecko, że 

zwierzęta i rośliny również mają swoją wrażliwość, jednocześnie uczysz je bycia odpowiedzialnym za 

słabszych. 

Nie strasz. Nie rozwlekaj się nad wizją zalewających nasze domy śmieci. Lepiej opowiadaj dziecku o 

świecie, jako pięknym i przyjaznym dla nas miejscu, o które trzeba dbać tak samo jak o własny 

przytulny pokoik. 

Bądź konsekwentna. Gdy zawiesisz karmnik dla ptaków za oknem dziecka, nie zapomnij sypać tam 

okruszków. Jeżeli zasadzicie w ogrodzie sadzonkę, dołóż starań, aby wyrosła na silne i zdrowe drzewo. 

Dziecko, widząc, że naprawdę angażujesz się  

w swoje działania, uczy się systematyczności. 

Dawaj przykład. Pamiętaj, że żadne twoje upomnienia ani rady nie pomogą, jeśli dziecko nie będzie 

widziało, że ty też dbasz o środowisko. Dlatego wyłączaj światło, 

 · a na zakupy noś ze sobą torby wielorazowego użytku. Wyłączaj komputer i wyjmuj 

 z kontaktu nieużywaną ładowarkę do komórki. I ostatnie, ale wcale nie najmniej ważne: nie piszcz ze 

zgrozą na widok żaby albo pająka na ścianie. Możesz w ten sposób zarazić swoim strachem dziecko. 



Dzień Matki – jedyny taki dzień w roku!!! 

                                                                   

Już 26 maja będziemy obchodzić Dzień Matki. To jedno z 

najważniejszych świąt każdego człowieka. W związku z tym, 

musimy pamiętać o złożeniu życzeń. Kilka ciepłych słów pełnych 

miłości z pewnością sprawią, że Dzień Matki będzie wyjątkowy dla 

każdej z Mam. Nawet, jeśli jesteś już dorosły to i tak dla Mamy 

zawsze będziesz dzieckiem! Pamiętaj o tym i złóż życzenia Mamie! Dzień Matki w Polsce obchodzimy, 

co roku 26 maja. Jest to święto z długą historią, obchodzone już od czasów starożytnych. W Polsce po 

raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w 1923r w Krakowie. W tym dniu wszyscy okazujemy wyrazy 

miłości i szacunku swoim mamom w jakiś szczególny sposób np. obsypując mamy kwiatami, 

upominkami, laurkami, szczególnymi życzeniami lub po prostu buziakami. 

Matka - pierwsza osoba, którą spotykamy na drodze naszego życia. Od samego początku 

zatroskana o nasze istnienie, o naszą przyszłość. Zawsze razem - Matka  

i dziecko. Ona - pełna niepokoju i lęku, pełna ciepła i serdecznych gestów, oddana bez reszty swemu 

wielkiemu skarbowi, dając mu swoją miłość, czas, siłę i serce. Musi dzieckiem kierować tak, by dla 

nikogo nie było przyczyną łez. Matka musi mieć uczucia serdeczne, stawać się aniołem dobroci i 

odznaczać się cnotami, by dziecku dać przykład, jak ma iść przez życie. Dziecko to człowiek mający 

wolną wolę, którą może utracić, jeżeli rodzice nie potrafią do niego trafić w procesie wychowawczym, 

jeżeli nie będą w stanie ukształtować jego charakteru.  

              Uczucie matki do dziecka powinno być regulowane pewnymi zasadami: stąd - dotąd. Niech 

dziecko wie, co wolno, a czego nie wolno. Wychowanie musi iść w parze z pewnym hartowaniem 

osobowości. Dziecko musi oswoić się z tym, że nie wszystko w życiu jest dostępne. Mówi się często, że 

obecne młode pokolenie jest źle wychowane, nieczułe, nie ma szacunku dla rodziców. Chyba jedną z 

przyczyn takiego stanu jest zmiana stylu życia, przeobrażenia w rodzinie, inne traktowanie dzieci przez 

rodziców odnośnie do wymagań, a nawet bezwzględności, jak to było dawniej. Dzisiaj stosunki między 

rodzicami a dziećmi układają się coraz częściej na płaszczyźnie kontaktów przyjacielskich. Istnieje 

ogromna swoboda w tych relacjach, kiedyś nie do pomyślenia.  

   Uroczystości, domowe i przedszkolne, rysowanie mamusiom laurek i uczenie otwartości w 

okazywaniu uczuć, to dla dziecka nauka empatii na całe życie. Najlepsza, bo wykorzystująca 

spontaniczność i silne związki malucha z mamą. Będzie tę uroczystość powtarzać w dorosłym życiu i 

przekazywać dobre emocje swoim dzieciom i otoczeniu.  

  Matka nigdy nie zapomina o swoim dziecku. Jak moglibyśmy, zatem zapomnieć o tak ważnym 

święcie? Z okazji Dnia Matki, życzymy wszystkim mamom tego, co najlepsze. Niech każdy dzień 

przynosi wiele powodów do radości, a dzieci niech przysparzają mniej kłopotów.  Dużo sił i 

promiennego uśmiechu na twarzy. Jednym z najlepszych sposobów, by wyrazić nasze uczucia jest 

wręczenie pięknych, wiosennych kwiatów.  



<< Najpiękniejsze cytaty o mamie.  >> 

*Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze,  

a przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska. 

J. I. Kraszewski 

*Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej 

drodze przeszkody, tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług. 

H. Auerbach 

*Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę. 

M. Arnold 

*Tylko matka może oglądać z takim samym przejęciem proces wchłaniania, trawienia i pierwszą 

kupkę swojego dziecka, co jego świadectwo maturalne, dyplom uniwersytecki, czy też pismo 

powiadamiające o przyznaniu mu nagrody Nobla. 

H. Auderska 

*Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi dłużnikami – matka. 

M. Ostrowski 

*Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby je dać swoim dzieciom. 

M. Delbrer 

*Macierzyństwo to taki zawód, w którym nie można pracować na zmiany. 

J. Picoult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Mama Freddie’ego 

 
Mamo, mamusiu ma przestań wreszcie 

martwić się. Dziś jest twój szczęśliwy 

dzień Mamo, ty zaufaj mi wyrzuć smutki 

z domu i zatrzaśnij drzwi Mamo, ooo 

całym sercem kocham cię gdy się bawię, i 

gdy śpię i kiedy smaczny obiad jem nawet 

wtedy mocno kocham cię Tata, on do 

pracy musi iść ale za to mama jest ona 

wciąż ochrania mnie Nasz dom to nie 

tylko sufit, ściany ale przed wszystkim 

dom to serce mamy Mamo mmm tyś mnie 

pierwsza pokochała kiedy jak fasolka 

byłam mała i wcale mnie nie znałaś 

Mamo, ja uwielbiam cię. mamusiu 

 
Kocham mamę i tatę, nie 

tylko od święta 
Ja kocham mamę nie tylko od  święta  

ja kocham za to, że o mnie pamięta 

a przed wszystkim, że mnie urodziła 

gdy byłam głodna , to  zawsze karmiła 

  

mama mnie wspiera milością matczyną 

gdy szukam wsparcia w pobliżu jest ona 

Pomaga wtedy,   gdy coś   nie wychodzi 

i zawsze czuję się dopieszczona 

  

Ma ma ma ma ma ma mama mama 

Ma ma ma ma ma ma mama mama 

  

Ja kocham tatę nie tylko od  święta  

a także za to, zę o mnie pamięta 

Potrafi zawsze  do łez  mnie rozśmieszyć 

a także w moim nieszczęściu pocieszyć 

  

  

 z tatą idziemy  często do kina 

 albo na mecze  albo na spacer 

on mnie wychował i dzięki niemu 

w razie kłopotów dam sobie radę.  
    
 

  Tego się uczymy



 



 

Pokoloruj rysunek dla Mamy i Taty 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ewa Staszak 



 


