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Urodziny Misiaków

Wszystkiego NAJLEPSZEGO

Kochani Solenizanci!

Dużo zdrówka, uśmiechu, miłych kolegów

i niezapomnianych przygód - życzą dzieci i pracownicy przedszkola dla:

Nikolki, Gabrysi, Antosia, Patryka!!!

  

MAMO, TATO, CO WY NA TO ?     
           



Karać dziecko czy nie? 

 Niektórzy rodzice odpowiedzą, że w pewnych sytuacjach, gdy zawiodły inne metody, kary są
nieuniknione. Są jednak tacy, którzy doskonale sobie radzą w wychowaniu dzieci, nie stosując
żadnych kar.  Dziecko przychodzi na świat z tysiącem żądań i z wielkim trudem przyswaja sobie
respektowanie  rodzicielskich  zakazów.  Dziecięca  osobowość  kształtuje  się  pod  wpływem
wychowania rodziców. Zazwyczaj ciepła atmosfera panująca w domu, okazywanie serdeczności
oraz  uczuć  sprawiają,  że  dziecku  łatwiej  „przełknąć”  zakazy  i  na  ogół  stosuje  się  do  nich.
Niekiedy  jednak  -mimo  dobrej  atmosfery  -  zachowanie  dziecka  daleko  odbiega  od  ogólnie
przyjętych norm i rodzice zmuszeni są do ukarania go.  Psychologowie jednoznacznie twierdzą,
że  absolutnie  niedozwolone  i  pozbawione  sensu  jest  karanie  malucha,  który  jeszcze  niewiele
rozumie. Oczywiście nie oznacza to jednocześnie, że trzeba mu na wszystko pozwalać, ale ciągłe
zakazy oznaczają  ograniczenie swobody,  a  co  za  tym idzie  -  rozwoju  dziecka.  Najmłodszym
dzieciom wystarczy  niezadowolona  mina  mamy,  jej  stanowczy  sprzeciw i  odwrócenie  uwagi
malucha. W miarę dorastania dziecka przychodzi jednak moment, gdy słowny zakaz już nie jest
wystarczający. Zdarza się, że żadne argumenty nie trafiają do dziecka  i nadal zachowuje się ono
nieznośnie. W takich przypadkach wielu rodziców nie widzi innego wyjścia, jak po prostu ukarać
dziecko.  Ono  przecież  doskonale  wie,  kiedy  pozwala  sobie  na  zbyt  wiele,  a  jeśli  rodzice
przymykają na jego zachowanie oczy, będzie zachowywać się coraz gorzej.  Ważne jest jasne
wytyczenie granic - co wolno, a czego nie wolno. Wyznaczając je, rodzice muszą być jednak
stanowczy  i  konsekwentni  w  ich  przestrzeganiu.  Bardzo  często  dorośli  uważają,  że  karząc
dziecko,  wyrządzają  mu krzywdę,  a  ono odbiera  karę  jako  brak  uczuć z  ich  strony.  Musimy
jednakże  pamiętać,  że  stanowczość  i  konsekwencja  nie  wykluczają  serdeczności,  a  dobre
wychowanie  wcale  nie  polega  na  rozpieszczaniu  i  pozwalaniu  dziecku  na  wszystko.  Wręcz
przeciwnie, odczucia dziecka w takich przypadkach są zgoła inne - czuje się ono nieszczęśliwe
i odnosi wrażenie,  że rodzicom jest obojętne, co się  z nim dzieje.  Powody złego zachowania
dziecka  mogą  być  bardzo różne.  Warto  sobie  uświadomić  przynajmniej  niektóre,  a  wówczas
zrozumiemy,  że  karanie  dziecka  jest  często  pozbawione  jakiegokolwiek  sensu.  Niekiedy
wystarczy tylko zmienić swój sposób postępowania.  Jak karać: Kara nie powinna być skutkiem
twojego zdenerwowania czy frustracji. Nie karz zbyt boleśnie i nie upokarzaj. Często wystarczy
po  prostu  odmówić  dziecku  jakiejś  przyjemności.  Nigdy  nie  karz  dziecka  w  obecności  jego
kolegów lub koleżanek. Kara powinna następować bezpośrednio po przewinieniu. Nie stosuj kar
cielesnych, uczą one jedynie, że większy  i silniejszy ma przewagę. Nie używaj wobec dziecka
gróźb. Nie obawiaj się, że ukarane dziecko będzie na ciebie wściekłe, ono bowiem instynktownie
wyczuwa, że masz dobre intencje.



       Tego się uczymy    

Wielkanoc w przedszkolu 

Dziś w naszym przedszkolu wesoło od rana.
Wielkanocna palma już przygotowana.

Z papieru baranki, a z waty kurczątka,
z modeliny mazurek pięknie też wygląda.

Koszyczek spleciony z paseczków tektury,
ozdobiony kwiatami od dołu do góry.                                       

Śpiewamy piosenkę o śmiesznej tradycji,
która mówi o tym, że mokrzy są wszyscy.

Przedszkolaki poznały wielkanocne zwyczaje.
Teraz tylko na Święta czekać pozostaje.

Autor: Ewa Romaniec-Zawadzka

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju

oraz Wesołego Alleluja.

Najserdeczniejsze życzenia 

                                                                  składają Misiaki!



Mamo,  tato przeczytaj mi  bajkę  

 „Fałszywe łzy” - Jerzy Afanasjew

Żył  sobie  kiedyś  na  świecie  bardzo  biedny
człowiek,  szewc.  Był  on  tak  biedny,  że
naprawdę nie było go stać nawet na kupienie
skórki chleba dla swojego małego synka. Przez
kraj,      w którym mieszkał, przeszła bowiem
groźna wojna i nie tylko on, ale i inni ludzie
chodzili  bez  butów,  co  jest  już  zupełnie
beznadziejne  dla  szewca.  I  gdy  tak  razu
pewnego szewc siedział przed domem, myśląc
jak  zarobić  na  chleb  dla  swego  synka,  oto
pojawił  się  pięknie  ubrany rycerz.  Jechał  na
koniu w przepysznej złotej zbroi, i widać było,
że to jakiś bogaty przyjezdny               z
dalekich stron. Szewc ukłonił się rycerzowi, a
ten powiedział:-  Słyszę,  że w domu płacze z
głodu twój syn. Czy chciałbyś być bogatym? 
-  Tak,  panie –  rzekł  pokornie  szewc.  –  Nie
mamy co jeść. - Dobrze – odparł piękny rycerz
– od tej pory każda łza twego syna zamieni się
w  najdroższy  na  świecie  kamień.   I  rycerz
znikł tak nagle, jak się pojawił.  Biedny szewc
pobiegł do domu, spojrzał i oczom swoim nie
wierzył:  na  kolanach  płaczącego  synka
zobaczył  stos  najdroższych  na  świecie
diamentów,  a  każda  następna  łza  małego
chłopca  zamieniała  się  momentalnie  w
drogocenny kamień...  Od tej  pory szewc stał
się najbogatszym człowiekiem w całym kraju.
Ile  razy syn  jego zapłakał  –  natychmiast  łzy
zamieniały  się  w  diamenty.  Szewc  wzniósł
sobie wspaniały pałac w kształcie złotego buta
i  zatrudniał  wielu  ludzi,  którzy  szyli  mu
wytworne  obuwie.  I  stał  się  bardzo  bogaty.
Lecz  zachłanność  jego  była  nienasycona.  Bo
choć syn jego stawał się już coraz starszy, był
syty i szczęśliwy, szewc kazał mu dalej płakać,
aby mieć jeszcze więcej drogich kamieni, które
gromadził  w  rozległych  pałacowych
podziemiach.  Razu  pewnego  powiózł  je  na
zamek króla, chcąc je królowi sprzedać. Król
bowiem  chciał  z  nich  wykuć  sobie
najwspanialszą  koronę.  Zebrało  się  więc  na
zamkowym  podwórku stu jubilerów,   bogaty

szewc wysypał         z worka drogie kamienie.
Nagle… straciły one swój blask. - Te kamienie
są fałszywe! – krzyknęło groźnie stu jubilerów,
a  król  poczerwieniał  ze  złości.  -  Jak  łzy
twojego  syna – bogaty szewc usłyszał  gdzieś
koło  siebie  szept  nieznajomego  rycerza,
którego  głos  tak  dobrze  przecież  pamiętał.  
Ale już pochwyciła  szewca królewska straż i
jako  oszustowi,  kazała  mu  się  na  zawsze
wynosić precz z kraju. 

 „Klara  i  tygrysek”  -  Karin  Stjernholm
Raeder

Dzisiaj  Klara  postanowiła  bawić  się
w piaskownicy.  Tam zawsze jest dużo dzieci.
Ale  czemu  dzisiaj  nie  ma  nikogo?  Gdzie  są
inne  dzieci?  Schowały  się?  A  może  już
wszyscy zaczęli chodzić do szkoły, tylko Klara
jeszcze  nie?  -  Hej! Wychodźcie  z  kryjówki.
Chcę  się  z  wami  bawić! W  końcu  Klara
postanowiła poprosić mamusię  i tatusia, żeby
się z nią bawili. Ale obydwoje byli zajęci i nie
mieli  czasu na zabawę z dziewczynką.-  Masz
do towarzystwa lalkę – powiedział tata.  -  Tak
bym  chciała,  żeby  byli  tu  dziadkowie.  Oni
nigdy  nie  mówią,  że  nie  mają  czasu –
pomyślała  Klara  i  postanowiła  wybrać  się
z wizytą        do dziadków. Już tyle razy była u
nich,  że  na  pewno  trafi.  I  nikomu  nic  nie
mówiąc,  Klara  wyruszyła  w  drogę.  
Szła i szła… Ale droga była jakby dłuższa niż
zwykle.  Wreszcie  zmęczyła  się  i  przysiadła
pod drzewem. - Dzisiaj las jest jakiś większy...
- pomyślała. I drzewa szumią zupełnie inaczej.
-  Czy  zabłądziłaś? –  odezwał  się  nagle
tajemniczy  głos.  Klara  podniosła  główkę  i
zobaczyła  wielkiego  tygrysa.  -  Możesz  dalej
pojechać  na  moim  grzbiecie –  powiedział
tygrys  i  usiadł,  by Klara  mogła  się  na niego
wdrapać.  Po  czym  pognał  w  stronę  domu
dziadków  Klary.  Wszyscy  w  mieście
przystawali  zdziwieni  na  widok  Klary,
siedzącej  na  grzbiecie  wielkiego,  ale
sympatycznego  tygrysa.  Dziadkowie  zdziwili



się  na  widok  dziewczynki.  -  Wejdźcie  do
środka,  na  szklaneczkę  soku –  wołali
uradowani.  Tygrys  wolał  zostać  w  ogródku.
Swój sok wypił  w oknie.  Wreszcie nadszedł
czas  pożegnania.  Tygrys  grzecznie
podziękował  za  miłe  przyjęcie,  a  dziadek
spytał  Klarę,  czy rodzice wiedzą,  że wybrała
się sama tak daleko. A gdy dowiedział się, że
Klara zapomniała zapytać rodziców  czy może
się  sama  wybraćdo  dziadków,  postanowił
odwieźć ją     do domu swoim samochodem.
Dziadkowie obawiali się, że rodzice Klary są
niespokojni o swoją córeczkę. Postanowili się
pospieszyć.  Wkrótce byli na miejscu. W domu
pachniało  obiadem.  -  Proszę  do  stołu –
zawołała mama,  która przygotowała posiłek i
nawet  nie  zauważyła  nieobecności  Klary
na  podwórku.  Gdy  obiad  został  zjedzony,
zaczęła się wspólna zabawa. - Podoba mi się tu
–  pomyślał  tygrys.  –  Chętnie  bym  tu  został.
Ale  czy  znajdzie  się  dla  mnie  miejsce  do
spania?Aż nadszedł wieczór. Klara już kładła
się do łóżeczka. Tygrys  też znalazł dla siebie

miejsce  do  spania.   W  domu  zrobiło  się
całkiem  cicho.  -  Jak  to  przyjemnie  mieć
tygrysa  pod łóżkiem –  myśli  Klara.  –  Jesteś
tam jeszcze, tygrysku? -  Jasne! – odpowiada
tygrys.  –  Leżę  sobie  wygodnie  obok  twoich
kapciuszków. - To dobrze – sennie westchnęła
Klara. – I po chwili oboje smacznie spali. 

Pomaluj obrazek farbami.



Ewa Staszak
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