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A jeśli dzieci przegrywają rok szkolny? 

Co jeśli zamiast uczyć się matematyki, nauczą się gotować? 

Zszywać ubrania? Sprzątać? Uprawiać ogród, roślinę? 

A jeśli nauczą się śpiewać piosenki dziadkom lub młodszemu ro-

dzeństwu? 

A jeśli nauczą opiekować się swoimi zwierzakami i je kąpać? 

A jeśli rozwiną swoją wyobraźnię i namalują obraz? 

Co jeśli nauczycie się być bardziej odpowiedzialnym  

i być bardziej związanym z całą rodziną w domu? 

A jeśli my, rodzice, nauczymy ich, jak być dobrymi ludźmi?  

A jeśli my, rodzice, nauczymy się tego samego? 

A jeśli się nauczą i dowiedzą, że bycie razem i bycie zdrowym jest  

o wiele ważniejsze niż posiadanie najnowszego modelu telefonu? 

Może tego nam brakuje, a jeśli się nauczą, może nie straciliśmy  

roku, może wygramy wielką przyszłość.  

              Gina Zerboni 



1. Nie krzycz na mnie. Boję się wtedy Ciebie i myślę, że skoro na mnie 
krzyczysz, to ze mną musi być coś nie tak. 

2. Słuchaj mnie. Kiedy opowiadam Ci o tym, co dla mnie ważne, patrz mi  
w oczy. Czuję wtedy, że ja i moje sprawy są dla Ciebie ważne. 

3. Pozwól mi dorastać w moim własnym tempie. Nie zmuszaj mnie do ro-
bienia rzeczy, na które jeszcze mam czas. Pamiętaj, że jestem dzieckiem  
i najlepiej odkrywam świat poprzez zabawę. 

4. Uwielbiam, kiedy spędzasz ze mną czas. Jesteś w dobrym humorze, ba-
wisz się ze mną, śmiejemy się i tworzymy piękne wspomnienia, do których 
jako dorosły będę z przyjemnością wracał. 

5. Nie porównuj mnie do rodzeństwa czy rówieśników. Czuję się wtedy gor-
szy, a tak bardzo potrzebuję Twojej akceptacji. 

6. Przytul mnie kiedy jest mi smutno. Pozwól mi płakać. Nie mów mi, że 
chłopcy nie płaczą, że jestem beksą i że powinienem być w dobrym nastro-
ju. Moje uczucia są prawdziwe. Tak samo jak Twoje. 

7. Naucz mnie dbania o swoje potrzeby. Wyśpij się, odpocznij, realizuj swo-
je zainteresowania, spotykaj się z przyjaciółmi. Pokaż mi, że bycie rodzicem  
i spędzanie czasu z dzieckiem może być źródłem radości. Naprawdę nie 
chcę widzieć jak cierpisz i poświęcasz się dla mnie, a później jesteś zdener-
wowany i sfrustrowany. Martwię się wtedy, że to przeze mnie. 

 W nowej sytuacji, w której znalazł się 
każdy z nas, warto zastanowić się nad tym, 
czego czasami dzieci nam nie mówią. Warto 
przeczytać. Być może unikniemy czasem nie-
potrzebnej  frustracji.  



8. Bądź przy mnie kiedy się boję. Nie wy-
śmiewaj się z moich dziecięcych lęków. Po-
wiedz mi, że też kiedyś bałeś się ciemności 
i pozwól mi trzymać latarkę przy poduszce. 

9. Kochaj mnie dlatego, że jestem. Nie dla-
tego, że szybko biegam, recytuję wiersze  
i jestem „grzeczny”. Kochaj mnie także wte-
dy kiedy popełniam błędy i potrzebuję 
Twojego wsparcia. Potrzebuję być pewny, 
że kochasz mnie także wtedy kiedy coś mi 
nie wyjdzie. 

10. Okazuj miłość swojemu partnerowi/partnerce. To od Was uczę się roz-
wiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz zrozu-
mienia czym jest prawdziwa miłość. 

11. Pamiętaj, że najprawdopodobniej przejmę Twoje przekonania o mnie 
samym, o innych ludziach, o życiu. Znajdź czas, aby zastanowić się, czy 
Twoje przekonania są prawdziwe i czy będą mi służyć. Jeżeli myślisz, że lu-
dzie są źli i wykorzystują innych, w życiu będzie mi trudniej i będę nieuf-
ny. 

12. Wiem, że kochasz mnie i starasz się dla mnie ze wszystkich sił. Pokaż 
mi, że gorsze dni i drobne potknięcia są częścią życia. Wyciągnij wnioski, 
zadbaj o swoje samopoczucie i wybacz sobie. Dzięki temu nauczę się rea-
gować podobnie. 

13. Uśmiechaj się do mnie. Twój szczery uśmiech działa na mnie kojąco. 
Czuję się wtedy bezpieczny i kochany. 

 

źródło: Pracownia Dobrych Relacji  
Patrycja Juszkat 



 Program „Czyste Powietrze Wokół Nas”  realizowa-

ny jest od kilku lat w naszym przedszkolu. Jest on do-

stosowany do dzieci w wieku 5-6 lat i realizowany jest 

rokrocznie przez wychowawców przedszkolnych. 

 Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy 

rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem 

na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie 

świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci doty-

czących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bez-

pośredniego kontaktu z osobami palącymi.  

Przewodnikiem dzieci jest mały dino-

zaur o imieniu Dinek, który zapoznaje 

dzieci z różnymi źródłami dymu i wy-

kształca umiejętność ich rozpoznawa-

nia,  informuje o szkodliwości dymu pa-

pierosowego, zwiększa ich wrażliwość 

na dym papierosowy oraz na miejsca,  

w których mogą być narażone na dymy. 

 



 Na pierwszych zajęciach dzieci uczestniczyły w wy-

cieczce, podczas której wyszukiwały różne źródła dy-

mów, określały ich kolor oraz nazywały miejsca skąd 

mogą się wydobywać. 

Następnie, już poprzez nauczanie na odległość dzieci 

poznały postać uroczego smoka „Dinka”, który zaprosił 

je na wyprawę po „krainie czystego powietrza…” i do 

wspólnej zabawy przy piosence „Ten zielony Dinek”. 

Dzieci wykonywały różnorodne zadania zlecone przez 

Dinka,  było widać, że świetnie się bawiły, a przy tym 

zdobywały nowe wiadomości. 

 

 

Jesteśmy pewne, że tego typu 

działania należy podejmować 

już w wieku przedszkolnym, bo: 

Zdrowe środowisko,  

to zdrowe dzieci  

Zdrowe dzieci,  

to szczęśliwi rodzice!!!  

A. Piechnik, J. Zych,  









Natan 



FILIP L. 



Julitka 







JULITKA 

FILIPEK L. 



 
 

 

PAPIEROSY: . 



 

 Strach to naturalna reakcja organizmu na zagrażają-

ce i niebezpieczne sytuacje. Wielu z nas, dorosłych, cze-

goś się boi. Każdy z nas odczuwa lęk w pewnych sytua-

cjach. Potrafimy zazwyczaj sobie z tą emocją radzić,  

w różny sposób, czasem lepiej, czasem gorzej.  

 A jak strach znoszą dzieci? Bo one także się boją,  

z tym, że na każdym etapie dzieciństwa, ich lęki są róż-

ne. Repertuar zachowań dziecięcych związanych z lę-

kiem jest dosyć szeroki. Czy istnieją zatem jakieś sposo-

by, które mogą pomóc te lęki przezwyciężać? W tym ar-

tykule znajdziecie podpo-

wiedzieć, jak rodzice mo-

gą pomóc swoim malu-

chom przezwyciężyć lęki 

w dzieciństwie, które są 

normalnymi emocjami, 

ale trzeba mieć na uwa-



dze, że czasem dziecięce lęki mogą stać się poważnym 

problemem psychologicznym, a wtedy potrzebna jest 

pomoc specjalisty — najczęściej psychologa. Pamiętaj-

my, pod żadnym pozorem nie powinno się dziecka stra-

szyć! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafiki umieszczone poniżej zaprezentują charakte-

rystyczne dla wieku dziecięce lęki, obawy czy fobie  

a także objawy charakterystyczne dla dziecka, które 

czegoś się boi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
1. Nie ma powodu, by się bać. - Jeśli dorosły go nie wi-
dzi, to nie znaczy, że nie dostrzega go dziecko. 

2. To głupstwo tak się bać. - Nawet jeśli powiemy to cie-
płym tonem, z uroczym uśmiechem na twarzy, maluch 
może pomyśleć: “Jestem głupi, bo wszystkiego się bo-
ję.” 
 
3. Na pewno ci się uda! - Co powiemy, gdy jednak tak 
się nie stanie? Nie warto wmawiać dzieciom, że wszyst-
ko im się uda, bo rzeczywiście zaczną oczekiwać od sie-
bie perfekcjonizmu. 

4. Zobacz, twoja koleżanka w ogóle się nie boi. - Tylko, 
że dziecko nie jest akurat koleżanką czy kolegą. To od-
rębna jednostka, która ma swoje własne lęki. 
 
5. Nie rozumiem, czego ty się tak boisz. - To brzmi jak 
pretensja. Nie musimy rozumieć. Warto byśmy postarali 
się to zrobić, jednak nie liczmy na to, że pojmiemy 
wszystkie obawy czy decyzje swojego malucha. 

6. Uwierz mi, wszystko będzie dobrze. - Maluch uwierzy, 
a może dobrze nie będzie.  

 



7. Daj spokój, nie płacz. - Dlaczego dziecko nie może płakać? 

Jeśli mu to pomaga, proszę bardzo. Warto pomóc dziecku  

z radzeniem sobie z przejawami emocji, ale nie powinniśmy 

zakazywać ich. 

 

9. Twój brat też to przechodził i poszło mu świetnie! - Pamię-

tajmy, że nasze dzieci mogą różnić się między sobą tak bar-

dzo, że ktoś mógłby nawet twierdzić, iż mają różnych rodzi-

ców. Każdy jest inny. 

 

10. Jeśli chcesz, mogę zrobić to za ciebie. - Nie wyręczajmy 

dziecka. Poprawimy mu humor w tym jednym momencie, 

ale jednocześnie nauczymy je, jak nie przełamywać lęku - 

“Przecież ktoś mnie w końcu wyręczy.” 

 

11. Nic ci nie będzie. - W ten sposób również zaprzeczamy 

obawom dziecka i umniejszamy im. Poza tym, ponownie nie 

możemy być pewni, czy aby na pewno wszystko się uda. 

 

11. Tylko baby się boją! - Chłopiec też człowiek, więc lęku się 

nie pozbędzie. Mówiąc tak dziecku uczymy je tłumić emocje, 

a nie sobie z nimi radzić. Strachy zamiecione pod dywan, wy-

pełzną spod niego w najmniej oczekiwanym momencie - mo-

że to nawet nastąpić w wieku dojrzałym. 

Agnieszka Bojda  "Nie ma powodu by się bać". 14 zdań ZAKAZANYCH, które zamiast uspokoić, zwiększają lęk dziecka . 



CO ZROBIĆ, KIEDY DZIECKO  

POWIE „BOJĘ SIĘ”? 



 Pamiętajmy, że żadnych lęków naszych dzieci nie po-

winniśmy lekceważyć ani się z tych lęków naśmiewać. 

Nie powinniśmy mówić, że są one jedynie dziecięcymi 

wymysłami,  że lęk wynika jedynie z bujnej fantazji 

dziecka, że sobie go dziecko wymyśliło. To, jak lęki potra-

fią być trudne do przezwyciężenia dla dziecka można 

zdać sobie sprawę wówczas, gdy przypomnimy sobie 

swoje lęki czy obawy z lat dziecinnych. Nie wszystkie  

z nich były racjonalne. Nie da się o wszystkich zapo-

mnieć. Każdy z nas pamięta choćby jeden. 

 Dziecka przed lękiem nie ochronimy, ale możemy po-

móc zrozumieć mu, z czego te lęki wynikają i próbować 

oswajać je, pokazać, w jaki sposób sobie z nimi radzić. 

Warto sięgnąć do literatury dziecięcej, jest obecnie spo-

ro pozycji, które pomagają dzieciom oswajać strach. 

Oprac. A. Piechnik 





 Propozycje książek znaleziono na https://czasdzieci.pl/ksiazki/ 



 jest stanem fizjologicznym występującym naprzemiennie z okresami 

aktywności. Sprzyja on wypoczynkowi całego organizmu. Podczas snu zacho-

dzą procesy, które powodują zapamiętywanie informacji dostarczonych 

w okresie czuwania. Sen zapewnia optymalną aktywność układu odpornościo-

wego. Długość snu i czuwania ulegają znaczącym zmianom w czasie życia, od 

dziecka po dorosłość. Wraz z procesem dojrzewania układu nerwowego zmie-

nia się dobowe zapotrzebowanie na sen oraz jego dobowy rytm. Oczywiście 

nie da się każdego dziecka włożyć w te same ramy — np. jedne dzieci szybciej 

rezygnują z drzemek w ciągu dnia, inne śpią w dzień nawet do 7 roku życia. 

Sen  




