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Urodziny Misiaków

Wszystkiego NAJLEPSZEGO

Kochana Solenizantko!

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów

i niezapomnianych przygód - życzą dzieci i pracownicy przedszkola dla:

Blanki!!!



Tego się uczymy

„Dziecięce marzenia”

Przelatuje nad krajami
czarodziejski dywan snu.
Dziecięcymi paluszkami
tkało go magików stu.

Ref. Leć, w obłokach bujaj z nami,
z dziecięcymi marzeniami,
na magicznym, na dywanie,

co wymarzysz, niech się stania!

Wejdź na dywan kolorowy,
do krainy bajek leć.

Snuj fantazje prosto z głowy,
to, co zechcesz, możesz mieć.

JAK NAUCZYĆ DZIECKO BYĆ EKOPOZYTYWNYM?

Dzieci  najlepiej  i  najłatwiej  uczą  się  przez  zabawę  i  przez  naśladownictwo.  A  kogo  lubią  i  chcą

naśladować?  Osoby,  które  są  dla  nich  przykładem,  czyli  rodziców.  Dlatego  tak  ważne  jest,  by

opiekunowie pamiętali, że są pod "stałym monitoringiem". To, co mówią i co robią, jest dla dziecka

wyznacznikiem tego, co wolno i co należy. Dotyczy to tak naprawdę każdej sfery życia, zatem także

ekologii. Bycie eko to nie trend, to pewien styl życia niosący za sobą i przyjemności, ale i obowiązki. Jak

zatem nauczyć brzdąca bycia ekopozytywnym?

Jesteś tym, co jesz!

Co  prawda  o  zakupach  decydują  rodzice  (przynajmniej  do  pewnego  wieku),  ale  dzięki  temu mają

kontrolę nad tym, co je dziecko. Od najmłodszych lat warto podawać dziecku produkty jak najmniej

przetworzone, naturalne, bez konserwantów czy barwników. Jeśli od małego dziecko będzie dostawało

nafaszerowane  cukrem  batoniki,  nawet  nie  spojrzy  na  jabłko  czy  gruszkę.  A  to  właśnie  najlepsze

przekąski – wręcz idealne, jeśli kupowane od znajomego sadownika czy na zaprzyjaźnionym bazarku.

Ale uwaga: rodzic też ma dzierżyć w ręku owoc a nie chipsy... Dobry przykład, pamiętacie?

Zabawka zabawce nierówna

Dzieci kochają zabawki! Ale zabawka zabawce nierówna! Troskliwi rodzice powinni wybierać je z dużą

uwagą,  ponieważ  mogą  być  wykonane  ze  szkodliwych  sztucznych  materiałów  czy  pomalowane

toksycznymi farbami. Decydując się na zakup zabawki, warto sprawdzić, czy posiada ona odpowiednie

atesty, które informują o tym, czy zabawka jest odpowiednia (nie jest szkodliwa) dla naszego dziecka.

https://mamotoja.pl/najlepsze-zabawki-dla-dwulatka-i-trzylatka-jak-wybierac-zabawki-czym-lubi-sie-bawic-dziecko-23-letnie,dwulatek-artykul,1181,r1.html
https://mamotoja.pl/najlepsze-zabawki-dla-dwulatka-i-trzylatka-jak-wybierac-zabawki-czym-lubi-sie-bawic-dziecko-23-letnie,dwulatek-artykul,1181,r1.html


Segreguj śmieci!

Kilkulatek może być za mały na wyrzucanie śmieci, co nie znaczy, że nie może segregować śmieci. Od

najmłodszych  lat  trzeba  go  uczyć,  że  papier,  plastik,  szkło  powinno się  wyrzucać  do  odpowiednio

oznakowanych  pojemników.  Przyzwyczajone  do  segregowania  surowców  wtórnych  dziecko,  gdy

podrośnie będzie to robiło automatycznie.

Nie wyrzucaj baterii do śmieci!

Zużyte  baterie  należy  wyrzucać  do  specjalnie  oznakowanych  pojemników.  Dlaczego?  Bo  tak  jak

wszystkie  śmieci  ulegają  rozkładowi  i  mogą  przedostać  się  na  przykład  do  gleby,  powodując  jej

zanieczyszczenie.  Pojemniki  na  zużyte  baterie  powinniście  znaleźć  między  innymi  w  sklepach  z

artykułami RTV.

Oszczędzaj media!

Skąd  się  bierze  woda?  Z  kranu!  A  prąd?  Ze  ściany!  Dla  malca  to  oczywiste,  ale  to, że  

w zależności od zużycia rodzice płacą mniejsze lub większe rachunki, już nie. Dlatego ważne jest, by

dziecko od najmłodszych lat uczone było, jak optymalnie wykorzystywać media: wodę, prąd czy gaz.

Odkręcona  woda  podczas  mycia  zębów?  Włączone  światła  w  całym  mieszkaniu,  podczas  gdy  cała

rodzina przebywa w jednym pokoju? Nie ma mowy! Trzeba zwracać uwagę na takie "drobiazgi", które

jak przyjdzie rachunek na koniec miesiąca, mogą się okazać kosztowne.

Ruch to zdrowie!

Komu w drogę, temu.. rower! Albo rolki, albo po prostu spacer. Nie ma nic gorszego, niż podjeżdżanie

500 metrów samochodem, by wyskoczyć po gazetę. A niestety my, dorośli, jesteśmy leniwi i tak właśnie

często robimy. Jeśli w takich "wypadach" będzie towarzyszyć dziecko, gdy podrośnie, przez myśl mu nie

przyjdzie, że można gdzieś... iść. Dlatego samochód samochodem, ale jak najczęściej trzeba ruszać się

pieszo czy rowerem. To i ekologiczne – w końcu nie powiększamy emisji, CO2, oszczędzamy pieniądze i

pozytywnie wpływamy na nasz organizm – aktywność fizyczna

Porzuć plastikowe torebki

Zrób to z własnej woli, a nie, dlatego, że ktoś ci to każe.  Rozkładają się one przez tysiące lat, szkodzą

zwierzętom, zatykają systemy irygacyjne. Przyda się każda pojemna, wykonana z mocnego materiału,

wyposażona w wytrzymałe rączki. Takie „zielone” torby oferuje wiele sklepów spożywczych (ok. 4 zł).

Zamień woreczki na pojemniki śniadaniowe

Dzięki temu nie musisz kupować śniadaniowych torebeczek, które – jeśli chcesz być eko – należałoby

codziennie  myć,  suszyć,  a  nie  wyrzucać  po jednym użyciu.  Dobrze  jest  zainwestować  w zamykane

pojemniki  z  plastiku  (sprawdź  tylko,  czy  można  w  nich  trzymać  żywność).  Przydadzą  się  do

przechowywania jedzenia w lodówce, do zamrażania, na drugie śniadanie.

https://mamotoja.pl/warto-byc-eko,cialo-i-emocje-artykul,4691,r1.html


Pamiętaj o sortowaniu śmieci

Dzieci segregowania śmieci uczą się już w przedszkolu. To dobrze, ale dlaczego nie pokazać im tego już

w  domu?  Pamiętaj  też,  że  sortowanie  śmieci  się  opłaca,  bo  zapłacimy  mniej,  jeśli  odpadki  będą

posegregowane.

Plastikowe butelki to świetny materiał do zabawy, można z nich zrobić stwory, a po przecięciu na pół

uzyskać lejek i konewkę.

Oszczędzaj energię i wodę

To nie tylko realne oszczędności w domowym budżecie, ale także działanie na rzecz Ziemi (np. poprzez

zmniejszenie  emisji,  CO2).  Wyłącz  komputer,  gdy  wychodzisz  

z domu. Wyjmuj z kontaktu ładowarkę do telefonu, gdy z niej nie korzystasz. Zgaś zbędną żarówkę. Nie

zostawiaj urządzeń w stanie czuwania, (kiedy świeci się czerwona lampka stand-by, urządzenie przez

cały  czas  pobiera  prąd).  Gdyby  tylko  połowa  urządzeń  elektrycznych  była  wyłączona,  zamiast

pozostawiona w trybie czuwania, rocznie emitowalibyśmy 1 mln, CO2 mniej. Dla wygody podłącz kilka

sprzętów do rozgałęziacza z przyciskiem – wszystkie wyłączysz jednym przyciskiem. Kupując sprzęt

AGD i RTV, sprawdź, by urządzenie było w najwyższej klasie energetycznej (od A do A++). A woda?

Lepiej wziąć prysznic niż kąpiel w wannie. Zakręć kurek, gdy myjesz zęby i naucz tego samego dziecko.

Wymień  uszczelki,  gdy  kapie  z  kranów.  Załóż  perlatory  –  napowietrzają  strumień  wody.  Świeć

przykładem i bądź konsekwentny – dziecko jest pilnym obserwatorem.

Używaj naturalnych odświeżaczy

Chemiczne spreje mogą uczulać, a do tego ich opary drażnią drogi oddechowe.

Stosuj  naturalne  odświeżacze,  np.  olejki  eteryczne,  suszone  kwiaty  (potpourri).  

Kupuj produkty naturalne i ekologiczne

W tych z napisem „bio” i „eko” nie powinno być pozostałości po pestycydach czy środkach chemicznej

ochrony  roślin.  Im  mniej  produktów  bielonych  chlorem,  

z  niebezpiecznymi  ftalanami  czy  syntetycznymi  zapachami,  tym  zdrowiej  dla  twojej  rodziny.

Zostaw cztery kółka w garażu

Więcej  chodź,  jedź  rowerem  (dziecko  przewoź  w  specjalnym  foteliku).  Korzystaj  

z  komunikacji  miejskiej.  Jeśli  musisz  jechać  autem,  to  tak  ułóż  trasę,  by  załatwić  sprawy  bez

konieczności zawracania czy nadrabiania drogi.

Dzieci i lekcje przyrody:

Wykorzystaj to, że maluchy lubią opowieści o zwierzętach i owadach. Są ciekawe nazw roślin, drzew...

Organizuj smykowi indywidualne lekcje przyrody. Niech pokocha ją całym sercem, wtedy łatwiej będzie

mu ją zrozumieć, a później o nią dbać.



1.  Idźcie  na  spacer  dydaktyczną  ścieżką  przyrodniczą. Znajdziesz  takie  

w  narodowych  parkach,  rezerwatach,  ale  często  też  w  pobliskim  parku.

2. Budujcie z klocków wiatraki.  A domy rysujcie  z  kolektorami słonecznymi.  To

okazja do rozmowy o alternatywnych źródłach energii.

3. Opowiadaj o zwierzętach. O tych, którym grozi wyginięcie, a także o tych, które cieszą się złą

sławą, np. o wilkach

4.  Dokarmiajcie  zwierzęta. Szczególnie  zimą  i  wczesną  wiosną.  Zbudujcie/kupcie  karmnik,

powieście ziarna dla ptaków.

5.  Załóżcie  ogród. Jeśli  nie  przydomowy,  to  taki  w  doniczce.  Zasiejcie  np.  zioła.  To  frajda

obserwować,  jak  zazielenia  się  ziemia.  A  może  skusicie  się  na  „farmę”  kiełków?  Przyjemne  z

pożytecznym.

Dom bez chemii:

Nasz  świat  jest  nią  naszpikowany.  Można  ograniczyć  jej  działanie:

1.  Unikaj  puszkowanej  żywności.  Większość  wyłożona  jest  plastikiem  zawierającym

niebezpieczny  bisfenol  A.  Zamiast  tego  wybieraj  świeżą,  mrożoną  lub  suszoną.

2. Ograniczaj kontakt jedzenia z opakowaniami zawierającymi PCV lub PC. To np. folia

do  żywności.  Zawierają  związki  chemiczne  (adypiniany),  które  zaburzają  pracę  hormonów.

Opakowania  rozpoznasz  po  oznaczeniu:,  PVC3  lub  PC7  lub  cyfrach  3  i  7  wewnątrz  trójkąta

symbolizującego  recykling.

3. Nie kupuj plastikowych butelek zawierających poliwęglany (PC)  Zidentyfikujesz je po

symbolu  PC7  lub  7.  Nie  używaj  starych,  zniszczone  –  wymieniaj.

4. Nie używaj zabawek z PC, które mają ponad dwa lata. Mogą zawierać ftalany (teraz są

zakazane).

5.  Szukaj  ekoetykiety  UE... To  znak,  że  produkt  jest  eko  (eko-net.pl)

6.  ...i  niskiej  zawartości  VOC. VOC  to  lotne  substancje  organiczne  –  występują  

w farbach i środkach czyszczących, zanieczyszczają powietrze, co prowadzi do różnych problemów z

oddychaniem.

„Dzień Ojca”

Dzień  Ojca  jest  świętem,  które  wykreowano  na  fali  popularności  Dnia  Matki.  Pierwszy  raz

obchodzono je  w Stanach  Zjednoczonych,  gdzie  jego pomysłodawczyni  uznała,  że  ojcom należy  się

również dzień, w którym będą uczczeni za swoje poświęcenie i pracę dla rodziny.  Sonora Dodd, bo o

niej  mowa,  doprowadziła  do  zorganizowania  pierwszych  obchodów  święta  ojców  w  1910  roku,  w



jednym z  miast  w stanie  Waszyngton.  Było  to  wydarzenie  lokalne,  które  nie  zyskało  tak  wielkiego

rozgłosu  i  popularności,  jak  to  było  w  przypadku  Dnia  Matki.  Jej  inicjatywa  była  podyktowana

osobistymi doświadczeniami - jej ojciec, William Smart, z pełnym poświęceniem wychowywał ją i jej

piątkę rodzeństwa, po przedwczesnej śmierci ich matki. Dlatego też, kiedy dowiedziała się o sukcesie

obchodów  święta  mam,  postanowiła  doprowadzić  do  stworzenia  analogicznego  dnia  poświęconego

ojcom.  Szybko  jednak  okazało  się,  że  jego  upowszechnienie  nie  będzie  tak  proste,  jak  to  było  w

poprzednim przypadku. Dzień Ojca został ustanowiony, aby wyrazić wdzięczność wszystkim ojcom za

ich  trud  i  poświęcenie,  jakie  podejmują  dla  swoich  rodzin.  Ojcostwo wciąż  jest  niedoceniane

należycie.  Na pierwszym miejscu zawsze stawia  się  matkę i  jej  postawę wobec  rodziny.  Często  nie

zauważa się natomiast silnej roli ojca, jako opiekuna, która swoim działaniem zabezpiecza rodzinę, nie

tylko  w  sensie  materialnym.  Dziś  ojciec  w  rodzinie  znaczy  o  wiele  więcej,  przejmuje  często  część

obowiązków,  które  kiedyś  wypełniały  niepracujące  mamy,  ma  lepszy  kontakt  

z dziećmi i potrafi  być prawdziwym filarem i oparciem dla partnerki.  I za to właśnie wszystkim im

dziękujemy w Dniu Ojca.

https://www.edziecko.pl/rodzice/56,79353,11493694,szesc-typow-ojcowskiej-milosci.html
https://www.edziecko.pl/edziecko/0,123533.html?tag=dzie%F1+matki


<< Najpiękniejsze cytaty o tacie.  >>

Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowo

 i spojrzenie ojca. (Wilhelm Raabe)

Tata – pierwszy bohater syna.

Tata – pierwsza miłość córki.

Ten się nazywa ojcem, kto wychował, a nie, kto zrodził… (Talmud)

Prawdziwy tata jest jak mama. Tyle, że wąsata.



Wakacyjne rady

Głowa nie jest od parady

służyć musi dalej.

Dbaj więc o nią i osłaniaj

kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda

chłodna, bystra, czysta,

tylko przy dorosłych

z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane

gdy zobaczysz w borze -

Nie zrywaj! Nie zjadaj! -

bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie

jaka rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz

nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie,

ale ważna rada:

- idąc na wycieczkę pieszą

dobre buty wkładaj!



Pokoloruj wakacyjny obrazek

Ewa Staszak
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