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 „Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały.”. 

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

KONCERT DLA DZIECI „ZIMA, ZIMA, ZIMA” – czwartek, 10 stycznia 
  

 
 

Dnia 10 stycznia, mieliśmy przyjemność brać udział w interaktywnym koncercie muzycznym pt. „Zima, zima, zima”. 

Przy kojących dźwiękach fortepianu i pełnym ciepła wokalu, wybraliśmy się na śnieżny, zimowy spacer. Zwiedziliśmy 

świat bałwanków, nakarmiliśmy głodne ptaki, wyprawiliśmy się na sanki oraz oficjalnie przywitaliśmy Panią Zimę. 

Dzieci z dużym zaangażowaniem i radością uczestniczyły w tym widowisku. 

 

DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA – piątek, 18 stycznia 
 

 



 

 

18 stycznia świętowaliśmy Dzień Kubusia Puchatka. Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich misi , które 

tego dnia zagościły w naszym przedszkolu.  Następnie dzieci wzięły udział w zabawach ruchowych, tańcach oraz 

słuchały opowiadań o Kubusiu Puchatku. Na zakończenie, każda grupa dzieci  miała  pokolorować postać Kubusia 

Puchatka. 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA – sobota – 19 stycznia 

 

 
 

W sobotę 19 stycznia, w Sali Widowiskowej przy ul. Radomskiej w Warszawie, odbyło się przedstawienie muzyczne 

przygotowane z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z wszystkich grup wiekowych z dużym zaangażowaniem wykonały 

program taneczno-muzyczny pt.:" Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent".  Rodzice w towarzystwie Babść i 

Dziadków, ze wzruszeniem oglądali występ swoich Pociech. Impreza zakończyła się wręczeniem prezentów, które 

Dzieci wykonały samodzielnie dla swoich Babć i Dziadków. Nie zabrakło łez radości, pocałunków oraz ciepłych 

uścisków. 

GDZIE BYLIŚMY ?  

TEATR SABAT – MUSICAL „ALLADYN” – środa – 23 stycznia 
 

 



W środę 23 stycznia, dzieci z grup Gwiazdki, Jagódki i Biedronki pojechały do Teatru Sabat obejrzeć musical 

„Alladyn”. Ta roztańczona i rozśpiewana historia nastoletniego chłopca o imieniu Aladyn jest osadzona  

w baśniowych realiach dalekowschodniej krainy. Na scenie dzieci zobaczyły; podstępnego czarnoksiężnika , niesforną 

paczkę Aladyna, piękną księżniczkę i oczywiście Dzina . Dzieci podczas musicalu były bardzo podekscytowane   

i świetnie się bawiły. 

 

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO – 21 -25 stycznia 
 

 
 

Pod koniec stycznia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „dekorację bożonarodzeniową”. Otrzymaliśmy wiele 

przepięknych prac. Za udział w konkursie dzieci otrzymały nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy za 

zaangażowanie rodziców i  wspieranie dzieci w przygotowaniu prac konkursowych.  

 

DOBRE SERDUSZKO -  

 
Podobnie jak w roku ubiegłym, udamy się w lutym do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanów przy ul. Dickensa 

25. Chcielibyśmy rozweselić Mieszkańców Domu Kombatanta występem muzycznym, który przygotowaliśmy  

na Dzień Babci i Dziadka. Ubiegłoroczna wizyta była bardzo wzruszająca zarówno dla staruszków jak i dzieci. Mamy  

nadzieję, że w tym roku towarzyszyć będą wszystkim podobne emocje. 
 

 



 
 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW 

Jak nauczyć dziecko oszczędzać pieniądze? – www.money.pl 

Wciąż jeszcze wielu rodziców sądzi, że dzieciom nie należy dawać kieszonkowego – dzięki niemu możemy jednak 

nauczyć dziecko niezmiernie istotnej cechy – umiejętności oszczędzania. Jakie działania podjąć w tym względzie,  

by wychować odpowiedzialnego finansowo, dorosłego człowieka? 

Wciąż jeszcze wielu rodziców sądzi, że dzieciom nie należy dawać kieszonkowego – dzięki niemu możemy jednak 

nauczyć dziecko niezmiernie istotnej cechy – umiejętności oszczędzania. Jakie działania podjąć w tym względzie,  

by wychować odpowiedzialnego finansowo, dorosłego człowieka? 

 

Nauka od najmłodszych lat 

Dziecko, które nie posiadało żadnych pieniędzy własnych, stanie się dorosłym, który wydaje za dużo. Ta zależność 

jest dosyć prosta, choć wielu rodziców jeszcze sobie tego faktu nie uświadamia. Pierwsza praca spowoduje 

zachłyśnięcie się własną wypłatą, a przecież rachunki trzeba będzie płacić – może to zatem prowadzić do wielu 

nieprzyjemnych sytuacji! Tak jak młody dorosły powinien pójść na studia i zamieszkać samodzielnie, żeby nauczyć się 

opiekować sam sobą – również pod względem finansowym i to nawet wówczas, gdy dostaje pieniądze na utrzymanie 

od rodziców (w końcu trzeba je odpowiedzialnie podzielić, żeby starczyło na wszystko) - tak dziecko powinno mieć 

własne kieszonkowe, żeby od małego uczyć się gospodarować pieniędzmi. 

Specjaliści z serwisu Rodzice.pl są zgodni, że dziecko powinno nauczyć się wagi pieniądza możliwie wcześnie – inaczej 

będzie wciąż żądało coraz więcej, myśląc, że fundusze na kolejne zachcianki biorą się prosto z automatu (jakie to 

proste!). Trzeba zatem odpowiednio wcześnie i odpowiednio klarownie wyjaśnić maluchowi (nawet 4 lub 5-latkowi), 

że rodzice na wszystko muszą zapracować, a ilość funduszy jest ograniczona. By to zobrazować, daje się dziecku 

kieszonkowe z prośbą, by przeznaczyło je na własne potrzeby. 

 

Trudne początki, wspaniały efekt 

Nauka oszczędzania na początku nie będzie łatwa – dla rodziców oznacza z pewnością, że maluch wróci z krzykiem, 

gdy tylko wszystko wyda i będzie chciał jeszcze. Trzeba być jednak konsekwentnym, nie ulegać – inaczej cała praca 

pójdzie na marne. Co ważne, trzeba ustalić możliwie krótkie terminy kolejnych „wypłat” – czyli nie dawać dziecku 20 

złotych na cały miesiąc, lecz na przykład 5 złotych na cały tydzień, 5 na kolejny i tak dalej. Wszystko zależy od naszych 

finansowych możliwości – wiadomo, że 5-latek będzie miał inne potrzeby niż 10-latek czy 16-latek. Jeśli jednak 

zacznie się naukę gospodarowania pieniędzmi wcześnie, w późniejszym wieku – okresie buntu – będzie się miało  

ze swoim dzieckiem mniejsze trudności. 

Po pierwszych niepowodzeniach, maluch sam zacznie planować: „Aha, jak wydam teraz na cukierki, to nie będę miał 

na ulubioną gazetkę”. Po pewnym czasie zacznie mieć ważniejsze cele – warto więc mu wyjaśnić, że może zbierać  

na odpowiednio większe rzeczy. Specjaliści z Rodzice.pl przestrzegają jednak, by nie wymagać od dziecka,  

żeby samodzielnie zbierało na rzeczy pierwszej potrzeby – jak czapka na zimę, jeśli stara się zepsuła, albo nowe buty, 

gdy poprzednie są przyciasne. Rzeczy pierwszej potrzeby powinni kupować rodzice – to ich obowiązek wobec 

dziecka. Wszelkie małe i większe zachcianki po pewnym czasie syn czy córka powinni jednak starać się spełniać 

samodzielnie. Z uwagi na fakt, że często towary, których dzieci pragną są drogie, warto najpierw umawiać się,  

że rodzic dopłaci 50%, gdy pozostałą kwotę dziecko oszczędzi samo – odkładając z kieszonkowego, prezentów  

od babć i dziadków, czy prezentów urodzinowych. 

 

 

https://www.rodzice.pl/


Nie teoria, tylko praktyka 

Podobne postępowanie ma wymiar edukacyjny. Najlepiej uczyć dzieci stopniowo, od najmłodszych lat oszczędzania. 

A przy tym robić to na ich własnym przykładzie, w realnym życiu – inaczej dzieci niczego nie pojmą. Teoria nic im 

bowiem nie powie, a na pewno nie da takich umiejętności, jakich będą potrzebować później. Gdy zaś dziecko 

podrośnie, warto kontynuować naukę i włączać nastolatka w życie finansowe rodziny – na przykład wyjaśniać ile się 

zarabia, ile przeznacza na rachunki, wakacje itp. A także w odpowiednim momencie zakładając córce czy synowi 

konto w banku, by zaznajamiał się również z dokonaniami nowoczesności w branży finansowej. 

 

 

 


