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Kiedy śmieje się dziecko

śmieje się cały świat

Janusz Korczak



 Rodzicu Przedszkolaka
 Z wielką radością oddajemy w Twoje ręce kolejny 
numer naszego wydawnictwa - "PROMYK SŁOŃCA"- 
NIEZBĘDNIK RODZICA PRZEDSZKOLAKA.
Powstaje on z myślą o Tobie Drogi Rodzicu, abyś mógł 
bardziej zagłębić się w świat Twojego małego zucha 
stawiającego dzielnie czoła nowym przygodom 
i wyzwaniom.

Znajdziesz w nim m.in.:

- artykuły tematyczne oraz profilaktyczne dla rodziców

- opisy wydarzeń z życia przedszkola

- porady dla rodziców

- teksty ulubionych piosenek, wierszy oraz bajek Waszych 
pociech

- zapowiedzi ciekawych inicjatyw w przedszkolu

- złote myśli przedszkolaków

- wiele innych ciekawostek. 

 W tym roku szkolnym nasza gazetka będzie dostępna 
w wersji elektronicznej na stronie przedszkolelipnica.pl, 
by każdy rodzic w domowym zaciszu mógł zapoznać się 
z jej treścią.
  Liczymy również  na sugestie z Państwa strony 
dotyczące artykułów oraz czekamy na informacje, które 
pomogą nam w ulepszeniu kolejnych numerów.  

Serdecznie zapraszamy do lektury!
 

Arletta Piechnik i Joanna Zych 

 Rodzicu Przedszkolaka



Drodzy Rodzice,

często wykonujemy za dzieci wiele czynności, które 
mogłyby w zasadzie wykonać samodzielnie. Bo tak 
jest szybciej, bo my zrobimy to lepiej i bez bałaganu. 
Albo zwyczajnie nie pomyślimy, że nasze dziecko jest 
na tyle duże, że sobie poradzi z daną czynnością.

 Samodzielność to klucz do rozwijania dziecięcego 
poczucia własnej wartości, poczucia skuteczności i kontroli 
wewnętrznej dziecka. Samodzielne dziecko to takie, które 
wierzy w swoje możliwości, gdyż rodzic pozwala mu na 
działanie, na podejmowanie czynności życia codziennego. 
Samodzielne dziecko jest odporne na trudności 
i niepowodzenia, nie zniechęca się i łatwo się nie 
poddaje, ale ponawia próbę, bo jest przyzwyczajone do 
pokonywania trudności w dążeniu do samodzielności. 
 Często słyszy się, że rodzic, który wyręcza dziecko 
w wielu czynnościach takich jak zdejmowanie i wkładanie 
butów, zdejmowanie i ubieranie odzieży wierzchniej, 
karmienie podczas jedzenia, a nawet chodzenie, tak 
naprawdę NIE POMAGA, ale krzywdzi swoje dziecko 
utrudniając i opóźniając jego rozwój. Zadaniem 
rodzica/opiekuna jest pomoc dziecku, wyjaśnianie, 
pokazanie, wspieranie, obserwowanie, asystowanie, a nie 
wyręczanie w czynnościach. Każdy najmniejszą próbę 
samodzielności powinno się chwalić i doceniać. Pamiętajmy, 
że nauka samodzielności wymaga czasu, dorosły powinien 
być cierpliwy, wówczas dziecko czuje jego aprobatę.

„Samodzielność jest niezwykle istotną dyspozycją dziecka, 

która warunkuje jego kolejne sukcesy życiowe, umożliwia 

podejmowanie różnorodnych zadań życiowych i ról społecznych:

roli ucznia, członka drużyny sportowej, kolegi itp.”



RODZICU
Jeżeli Twoje d z i e c k o

podczas ubierania się
wymaga pomocy

nie podejmuje próby radzenia 
sobie z trudnościami

potrzebuje dodatkowych
wyjaśnień

zraża się nawet małymi 
niepowodzeniami

ma kłopoty z zapamiętywaniem 
i wykonywaniem poleceń

to znaczy, że jest ono

 mało samodzielne
- nie będzie chciało podejmować zadań 

związanych z czytaniem, pisaniem, matematyką.



...ale jeszcze nie jest za późno.  Możesz pozwolić 
dziecku na działania, które codziennie za nie 

wykonujesz. To, że pozwolisz mu na 
samodzielność tylko mu pomoże!

" Mamo, tato - ja chcę " 

Mamo, tato, czy jeść mogę sam?

- Nie ! Bo znowu będzie wiele plam.

Mamo, tato, czy mogę iść tam?

- Nie ! Bo znowu zrobisz wielkie " bam".

Mamo, czy mogę ubrać się sam?

- Ubiorę Cię ja, bo czasu niewiele mam.

Tato, tak bardzo chcę pomóc Ci.

- Odejdź, bo teraz przeszkadzasz mi.

Ciągle słyszę :

" Nie ma czasu"! "Nie"!

A potem jest wielkie zdziwienie,

kiedy Ja sam, nic nie potrafię ...

                             

                                  Monika Czoik - Nowicka

samodzielne dziecko 

to spełnione dziecko



RODZICU!

NIE RÓB Z DZIECKA „NIEZDARY”

CZYLI LISTA DOMOWYCH OBOWIĄZKÓW

D Z I E C K A

3-4 latki



RODZICU!

NIE RÓB Z DZIECKA „NIEZDARY”

CZYLI LISTA DOMOWYCH OBOWIĄZKÓW

D Z I E C K A

5- latki



 
RODZICU!

NIE RÓB Z DZIECKA „NIEZDARY”

CZYLI LISTA DOMOWYCH OBOWIĄZKÓW

D Z I E C K A

6 - latki



 Dwie najstarsze grupy naszego przedszkola w tym roku szkolnym 
biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Mały Miś 
w świecie Wielkiej Literatury".
 Projekt ma na celu rozwijanie i promowanie czytelnictwa we 
współpracy z placówkami edukacyjnymi w całej Polsce i za granicą. 
Poprzez udział w projekcie zachęcamy dorosłych do głośnego czytania 
dzieciom, tworzymy warunki do różnorodnej aktywności dzieci w toku 
realizacji zadań stawianych przez nauczycieli, wprowadzamy dziecko 
w świat literatury, przekazujemy za pośrednictwem literatury 
wartości moralne, rozwijamy samodzielność, kreatywność 
i innowacyjność u dzieci. Wszystkie projekty opierają się n postaci 
Małego Misia pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz 
na propagowaniu czytelnictwa.
 Dzieci z obu grup pokochały swoje misie - najstarsza grupa - 
misia Tediego, a nieco młodsza - misia Bazylego. Pluszowe misie są 
świadkami życia przedszkolnego, codziennych zajęć, czynności, 
wyjść i spacerów, a nawet wycieczek autokarowych. Misie podróżują 
też do domów przedszkolaków. Codziennie inne dziecko zabiera misia 
do domu, wraz z dzienniczkiem podróży Misia i prosi rodzica 
o przeczytanie wiersza, opowiadania czy baśni. Zadaniem dziecka 
(bardzo przyjemnym) jest wykonanie rysunku dla Misia 
nawiązującego do przeczytanego utworu. To tylko jeden z wielu 
aspektów tego projektu, zadań do realizacji jest mnóstwo. O ich 
realizacji będziemy informować na bieżąco. Wkrótce ruszamy 
z kolejną akcją w ramach modułu Misiowy wolontariat, o którym 
dowiecie się Państwo na kolejnych stronach gazetki.
 By w stu procentach zrealizować cele projektu chętnie 
spotkamy się z rodzicami dzieci w przedszkolu - zachęcamy 
zatem do przyjścia i do poczytania dzieciom i misiom. Dzieci 
bardzo lubią takie spotkania, cieszą się na nie. 
 Oprócz dzienniczka, wspólnie powstaje Kronika projektu, a w niej 
wszystkie najważniejsze informacje o uroczystościach i działaniach 
w przedszkolu.
Obie grupy starają się uzyskać Certyfikat Małego Misia. Należeć się on 
będzie placówkom, które zrealizują aż siedem projektowych zadań.

          Mały Miś w świecie

Wielkiej Literatury



31 pluszaków zebranych podczas akcji POMÓŻ SIĘ

PRZYTULIĆ trafiło już do dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka

Mama Kasi czyta dzieciom z grupy IV. Jak widać dzieci bardzo zadowolone, spotkanie im się podobało. „Zmisiowaliśmy” dopiero jedną mamę... 

Czekamy na kolejne! 
Jednym z zadań projektowych 

było wykonanie KODEKSU

DOBRYCH PRAKTYK 

CZYTELNICZYCH. Tutaj autorzy

prezentują swój kodeks. Chyba 

warto im zaufać, że będą go

przestrzegać:)

Miś Bazyli odbył podróż na spektakl 

teatralny do Łososiny Dolnej 



miejsce na zmisiowane fotki grupy V

Wizyta policjanta, który nie dość, że przypomniał 

dzieciom o zasadach zachowania się na drodze, 

pozwolił przymierzyć czapki i kamizelki policyjne, to

znalazł czas, aby przeczytać dzieciom i misiom 

wiersze Jana Brzechwy. Uwielbiamy takie spotkania!

Miś Teddy
KODEKS DOBRYCH PRAKTYK CZYTELNICZYCH

wykonany przez sześciolatków podczas 

wspólnych zajęć z grupą nieco młodszą. 



Los bezdomnych zwierząt nie jest nam obojętny !
Niedługo w przedszkolu ruszy zbiórka karmy, koców, 

środków czystości, ręczników i zabawek dla zwierząt

mieszkających w schronisku.

Celem akcji jest poprawa standardu pobytu zwierząt 

w schronisku, a także kształtowanie wrażliwości, 

postawy empatycznej i przyjacielskiej wobec zwierząt.

U W A G A

ZBIÓRKA KARMY,

 KOCÓW, 

RĘCZNIKÓW, 

ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

OD  LISTOPADA
    DO STYCZNIA
           2020

Dla zwierząt 
ze Schroniska 
w Borku



Z Ł O T E  myśli 

PRZEDSZKOLAKÓW

Do sali weszła pani Ilonka.

Pewien przedszkolak żywo zareagował:

„O! Przyszła do nas 

pani Limonka!”

Proszę pani! 

Będę miała dziecko!

Łazienka to
królestwomojego taty. 

Mój tata jest spawaczemi zarabia dużo pieniędzy.Bo jak się pracuje w przedszkolu, 
to się tak dużo nie zarabia.

Mam dokładnie taki sam pisak, tylko inny! 

Redakcja numeru: Arletta Piechnik, Joanna Zych

Dziecko rozbiło

szklankę na jadalni. 

Z uśmiechem mówi:

Rozbiłem, ale zjadłem

całą sałatkę!

- Kto da radę przyjść na ognisko patriotyczne?

- Ja chyba będę chora i pójdę do lekarza.
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