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Kiedy śmieje się dziecko

śmieje się cały świat

Janusz Korczak



O czym tym razem Państwo przeczytacie?

PROŚBA do RODZICÓW

PROŚBY DZIECKA

„Rodzice boją się swoich dzieci”

Życzenia noworoczne

K R E A T Y W N O Ś Ć
 

DZIĘCIĘCE PRZEKRĘTY JĘZYKOWE 

PODCZAS ŚPIEWANIA KOLĘD

wiersz Doroty Kluski, który zmusza do refleksji...

z komentarzem Anny Szczypczyk - psycholog

artykuł Moniki Czoik - Nowickiej

artykuł Joanny Zych

Z Ł O T E  myśli 

PRZEDSZKOLAKÓW

Ważny i potrzebny temat:

zaproszenie na jasełka 

w wykonaniu dzieci z gr. IV i V

NAJWAŻNIEJSZY TALENT DZIECKA 

Kształtowanie postaw patriotycznych 

u dzieci w lipnickim przedszkolu - część i
artykuł Arletty Piechnik



1. Kochany tato, kochana mamo …
Przytul, rozmawiaj i bądź … co rano.
Bądź po południu i bądź wieczorem,
Ty dla mnie jesteś najlepszym wzorem!
Nie znajdę Ciebie w nowym tablecie,
na komputerze, najlepszym w świecie,
w telewizorze, w żadnym programie …
Chcę być przy tacie … 
chcę być przy mamie …

2. Naucz mnie czekać … naucz mnie tego,
Cierpliwie tłumacz, po co, dlaczego…
Naucz, że czasem potrzeba czasu
i że nie warto robić hałasu.
Wytłumacz, czym jest czas i czekanie …
Nie daj wszystkiego na zawołanie!

3. Gdy się domagam czegoś i krzyczę,
na Twą reakcję od razu liczę.
Nie bój się granic stawiać, bo czuję
że właśnie tego dziś potrzebuję.
Potrzebne mi są Twoje zasady,
choć czasem z nimi nie daję rady.
Więc nie ulegaj, proszę, mej złości!
Wyznacz zasady … w imię miłości …

4. Życie, to nie jest ciągła zabawa,
a obowiązek - poważna sprawa!
Wyznacz mi zatem, zadania … proszę …
a ja się chętnie rozprawię z koszem,
wyrzucę śmieci i zetrę kurze,
zakupy z Tobą zrobię nieduże.
I choć nie zawsze jest to ciekawe,
zostawić muszę czasem zabawę,
naucz mnie pracy, pokaż, że umiem
i już naprawdę wiele rozumiem.

5. Chcę się rozwijać, uczyć się wiele
i czas swój spędzać z mym przyjacielem.
Zanim go znajdę, pokaż mi mamo,
Że telewizor, to nie to samo!
Pokaż, że przyjaźń, to ważna sprawa,
że jest wspanialsza każda zabawa,
gdy obok dziecko jest, drugi człowiek …
Gdy w swoim życiu ważny krok zrobię,
bądź obok, tato … naucz mnie tego,
że świat ciekawszy będzie z kolegą.
Po co to wszystko? Byśmy wzrastali …
Dobrymi ludźmi kiedyś się stali!
A zatem kochaj … wspieraj… bądź blisko …

Daj dobry przykład … I to już wszystko. ️❤
Przytul najmocniej ... jak tylko możesz,
codziennie na to cierpliwie czekam...
A potem popatrz na mnie z miłością
i powiedz jedno słowo ... 

PROŚBA do RODZICÓW

PRZYRZEKAM.
Dorota Kluska

Mama, tata i dziecko - rys. Julia Gromala, 6 lat

PROŚBA do RODZICÓW



PROŚBY DZIECKA
Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach,

jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

O wiele bardziej przejmuję się tym,

co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy

                                        Janusz Korczak

(...) Mały człowiek tak samo jak dorosły
zasługuje na szacunek, jednak dorośli
dużo rzadziej mu go okazują. Trudno
sobie wyobrazić, że o dorosłej osobie
w jej obecności mówimy tak, jakby jej
nie było. Raczej nie krytykujemy 
wszystkich potknięć, nie opisujemy 
publicznie wstydliwych zdarzeń. Niestety,
dzieci często są narażone na wysłuchi-
wanie niepochlebnych opinii o sobie
w obecności osób trzecich.

Anna Szczypczyk - psycholog



PROŚBY DZIECKA

Nie psuj mnie.

Dobrze wiesz, że nie powinieniem mieć wszystkiego,

czego się domagam (...)
                                        Janusz Korczak

(...) Czy sprawianie przyjemności szkodzi
 d z i e c k u ?  Z d e c y d o w a n i e  n i e
Jednak dostarczanie wszystkiego, czego 
tylko zapragnie, od razu, bez wysiłku, 
bez „odczekania” nie jest odpowiednią 
strategią. Czy wszystko jest „za coś’?
Tym bardziej nie. Powinniśmy pokazywać
dziecku: chcę ci dać to, co mogę, dlatego
że jestes dla mnie ważny. Tyle, że pod tym 
„dać” najczęściej powinno kryć się danie
czasu, uwagi, porozmawianie poważnie
o potrzebach, ale tez i o zachciankach.

Anna Szczypczyk - psycholog



Moje dziecko się buntuje.
Moje dziecko jest agresywne.
Moje dziecko jest złośliwe.
Moje dziecko na uwagi reaguje śmiechem...

"Jako rodzic, boję się reakcji swojego dziecka.
Wychodząc z dzieckiem, jesteśmy z mężem 
zestresowani, bo ... bywa nieprzewidywalne - 
kładzie się na chodniku, okłada nas pięściami, 
płacze, krzyczy, bo coś nie poszło po Jego 
myśli".

Co zrobić, aby to zmienić?
Czy tylko moje dziecko się tak zachowuje?
Czy jestem złym rodzicem?

Z racji zawodu, który wykonuję, często otrzymuję 
zapytania związane z opisanym powyżej 
problemem.

Obserwując współczesnych rodz iców, 
stwierdzam, że poświęcają swoim dzieciom za 
mało czasu.  Nie wynika to z  n iechęci 
przebywania z dzieckiem, ale ze strachu - 
rodzice boją się swoich dzieci!

Dzieci rządzą swoimi rodzicami!

„Rodzice boją się swoich dzieci”



       Sama jestem rodzicem, który nie otrzymał 
instrukcji obsługi - "Jak wychowywać dziecko".
Nie potępiam, bo uczymy się swoich dzieci, 
poznajemy je i uświadamiamy sobie, że 
macierzyństwo, tylko w reklamie jest bajkową 
sielanką...
Prawdą jest, że konsekwencja w działaniu jest 
ważna, ale równie ważna jest rozmowa - 
ROZMAWIAJMY  ZE  SWOIMI  DZIEĆMI!
- wychodząc z dzieckiem, powiedzmy wcześniej 
o planowanym wyjściu, powiedzmy dokąd 
idziemy i po co. To istotne, by młody człowiek 
miał świadomość, gdzie idzie z rodzicem, bo 
często jest tak, że rodzic "na siłę" chce 
uszczęśliwić malucha, a Jemu dane miejsce 
niekoniecznie musi się podobać i wtedy się 
zaczyna... histeria.
- idąc do danego miejsca np. restauracji, kina, 
muzeum, przedszkola, powiedzmy dziecku 
o zasadach, które tam panują
- nie wręczajmy dziecku telefonów, tabletów, 
by się uspokajało!
- mówmy dzieciom co nam się nie podoba, 
C H W A L M Y  z a  n a j m n i e j s z e  s u k c e s y . 
Równoważmy!
Czytajmy dzieciom książki, opowiadania, które 
poruszają tematykę związaną z problemowymi 
zachowania np. jeśli dziecko nie chce się dzielić 
z innymi, poszukamy bajki, która opowiada 
o konsekwencjach takiego zachowania.



Instytucja "Dziadków", żłobek, przedszkole,
szkoła, nie zastąpią rodziców NIGDY!
Bądźmy dla swoich dzieci, zachowując zasady, 
które wspólnie ustalimy z dzieckiem , nie bójmy 
s ię  mówić NIE !  Nawet,  jeś l i  to  będz ie 
"zapalnikiem" histerii .

Rodzicu, nie Ty jeden boisz się swojego dziecka, 
nie Ty jeden masz taki problem.

Rozmawiaj! Poświęcaj czas!

Samo nic się nie zrobi.

                         tekst: Monika Czoik-Nowicka 
autorka wierszy i bajek dla dzieci

artykuł opublikowany na portalu społecznościowym Facebook

Mama i córki - rys. Natalia Sobczak, 6 lat



K R E A T Y W N O Ś ĆK R E A T Y W N O Ś Ć 
                          

,,Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć 
nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,
co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać 
sobie lepszy świat.” 
                                                  Robert Fulghum

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że kreatywność to bardzo ważna cecha, 
która przydaje się w dorosłym życiu. 
Warto rozwijać ją od najwcześniejszych lat, by zapewnić dzieciom dobry start.
Pamiętajmy o tym, jak ważną rolę odgrywają tu zarówno rodzice jak 
i nauczyciele. Należy rozwijać ciekawość świata u maluchów oraz zachęcać je 
do zadawania pytań i szukania odpowiedzi.
Ważne jest  również, aby pozwalać dzieciom na popełnianie błędów, tylko tak  
nauczą się  podejmować ryzyko ,a tym  samym podejmować działania w życiu. 
Milusińscy mogą odkryć świat przyrody czy sztuki, co z pewnością 
zaprocentuje w każdym okresie życia. Kreatywność ma kojarzyć się dzieciom 
z czymś miłym, więc rozwijajmy ją poprzez zabawę.
Nasze przedszkolaki podczas zabaw dowolnych wykazują się ogromną 
kreatywnością, tworzą ciekawe budowle z  klocków, rysują, gotują, bawią się
w sklep. 
Idealnym działaniem na rozwijanie kreatywności jest również zabawa 
w teatrzyk (wcielanie się w  postaci albo wymyślanie dialogów), zabawy 
manualne (malowanie albo kreowanie różnych rzeczy) czy taniec.
Warto organizować różnego rodzaju wycieczki, by maluchy zainteresowały się 
nie tylko jedną dziedziną. Przy okazji będzie to test także dla naszej wyobraźni 
i kreatywności, bo wiemy, jak dzieci potrafią być wymagające. :-)
                                                                                                              

 Joanna Zych

 NAJWAŻNIEJSZY TALENT DZIECKA



Budowla z klocków magnetycznych
Szymusia

Postać z klocków Clics 
Antosia i Karolka

Domek z klocków zbudowany w duecie
przez Bartusia i Kubusia

Zosia rysuje świąteczny rysunek

Postacie Julki i Kuby z klocków 
- mini wafli

Rosną architekci...dom Julki i Szymusia
z clics’ów

Marcel nakłada nakrętki na śruby 

Dziewczynki tworzą kolorowe kompozycje z drobnych koralików



Budowla Sary i Olgi z klocków magnetycznych Julka uwielbia budować z klocków typu lego 

Natan i jego kosmiczny pojazd latający 

Dzieci wkładają pomponiki do plastikowych nakrętek tworzących 
obraz - tu w tematyce zimowej 

Madzia, Natalka i Łucja podczas malowania pastelami świątecznych scen 



Natalka zdecydowała się na wkładanie pomponików 
za pomocą pincety - LEVEL 2 

Jaś i Wojtuś uwielbiają tworzyć kompozycje przestrzenne 
z klocków LEGO DUPLO - zakupionych w ubiegłym roku szkolnym
przez Radę Rodziców

Motywy patriotyczne często pojawiają się w zabawach dzieci 

Budowla Dawida - jak on ją uniósł? 

Praca nad szopką z klocków LEGO DUPLO 

Szopka gotowa! Dumni budowniczy: Jaś, Wojtuś i Nila 



 Kształtowanie 
postaw patriotycznych 

u dzieci w lipnickim przedszkolu 
                                                             część i

 Wy c h o w a n i e  p a t r i o t y c z n e ,  a  t y m  s a m y m 
kształtowanie tożsamości narodowej jest bardzo ważnym 
elementem w wychowaniu dziecka i rozpoczyna się już od 
najmłodszych lat. Dziecko, naśladując dorosłych – 
rodziców, członków rodziny czy swoich nauczycieli, 
pracowników placówki, do której uczęszcza, uczy się 
przywiązania do własnej miejscowości, regionu, tradycji. 
Ta tzw. Mała Ojczyzna, która zaczyna się zarówno w domu 
rodzinnym jak i w przedszkolu – miejscu zabaw
 i zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności i wiedzy 
j e s t  p r z e z  d z i e c k o  n i e j a k o  u t o ż s a m i a n a 
z Ojczyzną/ojczystym krajem.
   Zanim u dziecka ukształtuje się właściwa postawa 
patriotyczna, rodzice i nauczyciele własnym przykładem 
pokazują przywiązanie do szczegółowych pojęć: symboli 
narodowych, obyczajów, obrzędów, ludzi z różnych grup 
społecznych. W lipnickim przedszkolu uroczyście 
obchodzimy ważne państwowe święta, prosząc rodziców 
o odświętny (galowy) ubiór dzieci na te okazje. Dzieci 
z lipnickiego przedszkola znają słowa i melodię Mazurka 
Dąbrowskiego, potrafią z zachowaniem powagi



W ubiegłym roku braliśmy udział w akcji Rekord dla 
Niepodległej w 100-lecie odzyskania niepodległości przez 
Polskę, a w tym roku w akcji Szkoła do hymnu. Obie akcje 
polegały  na  uczczeniu  nadchodzącego Święta 
Niepodległości poprzez śpiewanie hymnu przez całą 
społeczność placówki o symbolicznej godzinie 11:11. 
Potwierdzeniem udziału w akcjach są pamiątkowe 
podziękowania od Ministra Edukacji Narodowej.
  

Dz iec i  w l ipnick im przedszkolu znają  legendę 
o założeniu Polski – o powstaniu godła państwowego, 
ojczyste barwy wskazują bezbłędnie. Spotykają się też 
z lokalnymi patriotami – można tu przywołać majowe 
spotkanie z p. Stanisławem Wieciechem – prezesem 
Gminnego Związku Kombatantów AK w Lipnicy 
Murowanej, podczas którego opowiadał on dzieciom 
o swoim dzieciństwie przypadającym na czas II wojny 
ś w i a t o w e j ,  o p o w i a d a ł  o  c z a s a c h  s z ko l n y c h , 

Przygotowanie do odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego przez społeczność przedszkola 



Nasz wyjątkowy gość wytłumaczył przedszkolakom, co to 
jest patriotyzm, na czym polega i czym powinien się 
odznaczać patriota. Dzieci zadawały pytania panu 
Stanisławowi, a on udzielał z chęcią każdemu dziecku 
odpowiedzi. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
śpiewaniem pieśni patriotycznych – Wojenko, wojenko, 
Przybyli ułani, Piechota.  Takie spotkania są niezwykle 
ważne w kreowaniu patriotycznych postaw wśród 
najmłodszych.

 W naszym przedszkolu dzieci poznają też legendę 
o założeniu Lipnicy, uczą się rozpoznawania lipnickiego 
herbu, poznają postać św. Urszuli Ledóchowskiej, św. 
Szymona. Chętnie występują i prezentują swoje 
umiejętności wokalne, a czasem i taneczne podczas 
organizowanych od dwóch lat przez naszą placówkę 
Przeglądów Piosenki Patriotycznej, na które zapraszamy 
też dzieci z zaprzyjaźnionego Przedszkola Samorządowego 
im. św. Mikołaja w Rajbrocie. Przegląd piosenki, o którym 
wspomniałam, wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń 
lipnickiego przedszkola. W związku z jego organizacją,

Spotkanie dzieci z p. Stanisławem 
Wieciechem w przedszkolu - maj 2019



dzieci chętnie uczestniczą w porankach patriotycznych 
w listopadzie, podczas których najmłodsze przedszkolaki 
uczą się słów hymnu od starszych kolegów, słuchają pieśni 
patriotycznych czy współczesnych piosenek z repertuaru 
dziecięcego: o Polsce, o jej historii i byciu małym patriotą. 
Repertuar II Przeglądu Piosenki Patriotycznej, który miał 
miejsce 20 listopada tego roku był bardzo różnorodny. 
Przedszkolaki śpiewały o miłości do Polski, o Polakach, 
żołnierzach, ułanach, Krakowiaku i Krakowiance, o Wiśle, 
o powstańcach, o niepodległości… Występy wszystkich 
dzieci były szczere i piękne. Dzieci odświętnym ubiorem 
z emblematami polskiej flagi bądź godła podkreślały swoją 
przynależność do Polski. To muzyczne spotkanie było 
okazją do budowania u dzieci godności narodowej a także 
do rozbudzania poczucia przynależności do swojej 
ojczyzny. 

 Na efekty działań edukacji patriotycznej wśród 
przedszkolaków nie trzeba długo czekać – dzieci 
zapraszane na gminne obchody Święta Niepodległości, 
mimo chłodniejszej już, jesiennej aury, chętnie 
przychodzą i prezentują się przed lipnicką społecznością. 
Duża w tym zasługa rodziców, którzy współpracując 
z nauczycielami, odgrywają ważną rolę w nauce bycia 
patriotą.

Arle�a Piechnik



I PRZEGLĄG PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ - GRUDZIEŃ 2018  Grupa III 2018

Grupa II 2018 Grupa VI 2019

Grupa I 2019 Grupa I 2019

Grupa II 2019 Grupa III 2019



Grupa IV 2019 Grupa V 2019

Przegląd Piosenki Patriotycznej 2019

Przegląd Piosenki Patriotycznej 2019Przegląd Piosenki Patriotycznej 2018

c.d. w kolejnym numerze



SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW Z CAŁYMI RODZINAMI

NA WYSTĘP DZIECI Z GRUPY Iv I V 

DNIA 11.01.2020 r. (SOBOTA) OKOŁO GODZINY 16:30

DO GMINNEGO DOMU KULTURY,

GDZIE dzieci z lipnickiego przedszkola PRZEDSTAWIĄ 

PRZYGOTOWANY RAZEM Z WYCHOWAWCAMI

PROGRAM JASEŁKOWY.

Będzie to występ gościnny podczas
 MAŁOPOLSKIEGO przeglądu grup kolędniczych „o lipnicką gwiazdę”



Z Ł O T E  myśli 

PRZEDSZKOLAKÓW

KOCHAM MISIE, 

A NAWET MIŁOŚĆ KOCHAM!

Pani wita chłopca po dłuższej nieobecności
- Wyzdrowiałeś już?- Właśnie idę do zdrowia. 

Proszę pani, bo ten Mikołaj to jest przebrany.
Przypomina księdza „kachetetę.”

CHCIAŁAM POWIEDZIEĆ, 

ŻE W NOCY TROCHĘ SIĘ JEDNAK WYSPAŁAM.

Dziecko obserwuje pracę przy

 usuwaniu eternitu i mówi:

Ale dużo termitu na tym dachu!

Dziecko na widok poczęstunku przygotowanego przy udziale 
rodziców na zabawę andrzejkową: 
Jeszcze tylko chipsy, cola i konsola i imprezka będzie udana!

- Ale mi przykro, że mnie przedrzeźniasz. 

Czy chciałbyś, żeby ktoś prze
drzeźniał 

Twoją mamę albo Twojego tatę?

-Tak, bo oni za dużo gadają
.



POZOSTAJĄC W DOBRYM HUMORZE 

PROPONUJEMY

 DZIĘCIĘCE PRZEKRĘTY JĘZYKOWE 

PODCZAS ŚPIEWANIA KOLĘD

1. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan Niebiosów obrażony...

2. Na ciebie, królewno nocy, czekali, a tyś tej nocy...

3. Maryja Panna, Maryja Panna dzieciątko pastuje...

4. Rzepa naczysta, rzepa naczysta porodziła syna...

5. Glorian, Glorian. Glorian, inny sens i z Neo...

6. Bo uboga była, trąbę z głowy zdjęła...

7. Mizeria cicha, stajenka licha...

8. Mizerna cicha, stajenka icha...

9. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszy...

10. Pójdźmy wszyscy do stajenki, po Jezusa i panienki...

11. Spała na wysokości, spała na wysokości...

12. Hej kolendra, kolendra...

zebrane w Internecie



Szczęśliwego Nowego Roku!

Niech Nowy Rok 
przyniesie wiele radosnych chwil
i spełnienie najskrytszych marzeń.

2020

Redakcja numeru: Arletta Piechnik, Joanna Zych
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