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 „Kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi.”  

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

OBCHODY DNIA FLAGI POLSKIEJ – 6-8 maja 
 

 
 

Obchody Dnia Flagi Polskiej są zawsze w naszym przedszkolu ważnym świętem. Jak co roku, dzieci  słuchały 

okolicznościowych wierszy i piosenek oraz wykonały flagi, różnymi technikami plastycznymi.  Dzięki prezentacji 

multimedialnej, wzbogaciły swoją wiedzę na temat symboli narodowych. W tym dniu panowała uroczysta, iście 

patriotyczna atmosfera. Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą okazją do przypomnienia sobie,  

że są Polakami, a Polska to ich ojczyzna. 

DZIEŃ STRAŻAKA, WYCIECZKA DO STRAŻY POŻARNEJ – czwartek, 16 maja  

 
 



W tym roku, Dzień Strażaka był pełen emocji i atrakcji. Na początku odbyła się burza mózgów na temat pracy 

strażaka oraz niebezpiecznych zachowań, które mogą doprowadzić do wzniecenia pożaru.  Następnie dzieci obejrzały 

prezentację multimedialną na temat czynności wykonywanych przez strażaków, ich stroju oraz narzędzi pracy. 

Największą jednak atrakcją była wycieczka do Straży Pożarnej, podczas której przedszkolaki poznały prawdziwych 

strażaków, którzy oprowadzili dzieci po swoim miejscu pracy oraz pokazali wóz strażacki. Dzieci były zachwycone. 

 

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK – 28-30 maja 
 

 
 

Dzień Bibliotekarza jest doskonałą okazją do przybliżenia dzieciom specyfiki tego zawodu. Podczas swobodnych 

rozmów w grupach, przedszkolaki mogły podzielić się swoim wyobrażeniem i odczuciami na temat biblioteki, zawodu 

bibliotekarza i czytania książek.  Następnie dzieci udały się na niecierpliwie wyczekiwaną wycieczkę do biblioteki. 

Pani bibliotekarka pokazała dzieciom pomieszczenia biblioteki i w ciekawy sposób opowiedziała o swojej pracy.  

Na zakończenie pobytu w bibliotece, przedszkolaki wzięły udział w interaktywnej lekcji  pt. „Indianie”. 

 

KTO NAS ODWIEDZIŁ ?  

PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY   – piątek, 24 maja 
 

 



 

W piątek 24 maja podejmowaliśmy w naszym przedszkolu gości specjalnych - rodziców naszych przedszkolaków, 

którzy przybyli na coroczny piknik organizowany z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzięki wspaniałej pogodzie, mogliśmy 

przeprowadzić imprezę w ogrodzie, zgodnie z planem. Dzieci zaprezentowały swoje zdolności woklano-taneczne 

podczas występu artystycznego. Przedszkolaki z najstarszych grup ubrane były na kolorowo i posiadały wakacyjne 

akcesoria. Młodsze grupy wystąpiły w strojach biedronek, żabek,  bocianów i pszczółek. Wszystkie dzieci 

prezentowały się wspaniale. Impreza zakończyła się wręczeniem Mamom i Tatom upominków przygotowanych przez 

ich pociechy specjalnie na tę okazję. Był to bardzo miły i wzruszający moment. Niecierpliwie czekamy już na kolejny 

rok i kolejny piknik rodzinny w naszym przedszkolu. 

 

GDZIE BYLIŚMY ?  

WYCIECZKA POD HASŁEM „SZLAKIEM WARSZAWSKICH LEGEND”  – piątek, 10 maja 

 

W piątek 10 maja, dzieci wybrały się na spacer po uliczkach Rynku Starego Miasta wraz z przewodnikiem,  

który pokazał naszym przedszkolakom najciekawsze zakątki Starówki. Dzieci poznały opowieści o Bazyliszku, 

warszawskiej Syrence, Złotej Kaczce czy Warsie i Sawie. Następnie dzieci udały się do Łazienek Królewskich,  

aby tam zobaczyć pomnik Fryderyka Chopina oraz zjeść drugie śniadanie. Obejrzały z zewnątrz Pałac na wodzie, 

podziwiały karpie pływające w kanlikach. Wycieczka zakończyła się spacerem po parku i karmieniem wiewiórek  

i kaczek. Dzieci wspaniale spędziły czas i wróciły bardzo zadowolone.  

 

DOBRE SERDUSZKO -  
 

Historia z naszego podwórka, czyli jak uratowaliśmy ptaszka w przedszkolu na Drawskiej 
 

 



 

Pewnego piątkowego, upalnego popołudnia, podczas dodatkowych zajęć sportowych spadł (dosłownie z nieba bo 

drzew wokół nie było) na środek przedszkolnego placu zabaw maleńki, ledwie poruszający się pisklaczek. Według 

relacji dzieci, wypadł on z dzioba dużego, czarnego ptaka. Dzieci były bardzo przejęte całą tą sytuacją. Pan Instruktor 

zajęć sportowych natychmiast zareagował, wstrzymał zajęcia, zabezpieczył malucha i zawiadomił personel 

przedszkola. Ciocia Kasia od j. angielskiego zgłosiła sprawę pracownikom Eko- patrolu, którzy niestety nie byli pewni, 

czy zdołają przyjechać po malucha, ponieważ mieli w tym dniu bardzo dużo zgłoszeń. Tak więc maluch wylądował  

w wygodnym pudełku tekturowym i czekając na Eko-patrol wydzierał się wniebogłosy.  

Nasz przedszkolny piknik rodzinny dobiegł końca. Przedszkole pustoszało a Eko-patrolu ani widu ani słychu. W końcu 

ciocia  Kasia podjęła męską decyzję i osobiście odtransportowała malucha do Ptasiego Azylu przy warszawskim ZOO. 

Po przybyciu na miejsce, maluch natychmiast został przekazany w odpowiednie ręcę i być może lata już sobie na 

wolności. 

 

 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW 

DZIECI POTRZEBUJĄ NASZEGO ZAUFANIA! (KRÓTKI TEKST O NADMIERNEJ KONTROLI) 

 

BARBARA GÓRALCZYK 

 

Kiedy rodzi się dziecko, rodzice patrzą z zachwytem na bezbronne stworzenie. Ich naturalnym odruchem jest ochrona 

go przed wszystkim, co złe. W obecnych czasach ilość negatywnych wiadomości przeważa nad dobrymi (tragiczne 

wypadki, zaginięcia, katastrofy, krachy, kataklizmy czy choroby), co nie pozostaje bez wpływu na nasze nastawienie 

do rzeczywistości. 

Rodzice czują się w pełni odpowiedzialni za całkowitą ochronę swoich dzieci przed masą niebezpieczeństw.  

A przecież to nie tylko niemożliwe, ale także nie do końca słuszne rozwiązanie! 

 

Często ochrona przed zagrożeniem przybiera formę kontroli. Ta natomiast rośnie wraz z dzieckiem. Początkowo 

nerwowo obserwujemy każdy jego ruch w mieszkaniu, próbując zapobiec urazowi. Później, w obawie przed 

czyhającym niebezpieczeństwem w komunikacji miejskiej i na drodze, zawsze oferujemy podwiezienie. A kiedy,  

już jako nastolatek, wywalczy autonomię w przemieszczaniu się, wymyślamy najgorsze scenariusze i domagamy się 

smsowego raportu, gdzie jest i czy nic mu się nie stało. 

 

W konsekwencji (w przeważającej większości sytuacji) nasze dziecko słyszy: „Uważaj”, „Nie wolno”, „Nie rób tak,  

bo … się oparzysz, potkniesz, uderzysz, upadniesz, rozlejesz, zepsujesz, rozbijesz, połamiesz.”, „Poczekaj, pomogę ci!”, 

„Zawiozę cię.” itp. Osiągamy swój cel – dziecko zabezpieczone z każdej możliwej strony. Czy jednak taka nadmierna 

ochrona jest dla niego korzystna? 

 

Nadmierna kontrola a pewność siebie i wiara we własne możliwości 
 

Dzieci już od pierwszych swoich dni co rusz podejmują wyzwania, przekraczają bariery, nieustannie uczą się nowych 

rzeczy. Czynności, które wykonują, są dla nich całkowicie nowe i w większości sprawiają im pewną trudność. Rodzice 

widząc to, często chcą pomóc dziecku. Tym samym, kiedy maluch rozpoczyna swoją przygodę z raczkowaniem  

czy chodzeniem, często nie odstępują go na krok, by amortyzować i zapobiegać każdemu potencjalnemu upadkowi. 

A gdy dziecko upada, mimo że jest to zupełnie nieszkodliwy wypadek, niezwłocznie biegnią, by postawić je  

z powrotem na nogi. 
 

Te wszystkie czynności wynikają z miłości. Trzeba jednak pamiętać, że i w tym przypadku, biorąc pod uwagę 

rozwój dziecka, dobrze jest „dać mu wędkę, a nie od razu rybę”. 
 

Każda samodzielnie wykonana przez dziecko czynność jest cegiełką dołożoną do budowy pewności siebie i wiary  

we własne możliwości. Oczywiście, rodzic w tym procesie jest niezbędny, ale nie jako osoba wyręczająca,  

a bezpieczna baza, do której maluch może zawsze się kierować. 



 

 

Dlatego zamiast nerwowego wyczekiwania na upadek, towarzyszmy dziecku ze spokojem, zachowując oczywiście 

ramy bezpieczeństwa. Kiedy dziecko włoży w coś dużo wysiłku, podejmie wiele prób, aż  w końcu osiągnie swój mały 

sukces, od razu skieruje wzrok na rodzica. Wtedy jest czas na dumę, radość i wspólną celebrację osiągnięcia. Dziecko 

uczy się wierzyć we własne możliwości i przekraczać własne ograniczenia, ale przede wszystkim uczy się tego,  

że rodzic mu na to pozwala i towarzyszy w rozwoju. 

 

Kiedy przede wszystkim poprawiamy, korygujemy i asekurujemy dziecko, nie dajemy mu możliwości na niewinny 

upadek, błąd i porażkę. Każdorazowe wyręczenie dziecka z czynności, którą zdołałoby wykonać, daje mu 

informację: „Nie potrafisz sam tego zrobić. Potrzebujesz pomocy. Nie dasz rady. Ja zrobię to lepiej” i wzmacnia 

wewnętrzne przekonanie: „Nie będę nawet próbował, bo i tak nie potrafię”. 

 

Dlaczego zaufanie dziecku jest tak ważne? 

 

Maria Montessori powiedziała kiedyś: „Nie powinniśmy nigdy pomagać dziecku w zadaniu, które potrafi rozwiązać 

samo”. Zaufanie dziecka do samego siebie jest równe zaufaniu, jakie okazują mu rodzice, podniesione do kwadratu.  

 

Nadgorliwość rodziców i ich nadmierna opiekuńczość, chociaż wynikają z miłości do dziecka, ograniczają 

prawidłowy rozwój pewności siebie i wiary we własne możliwości.Wyręczamy dzieci, pomagamy im  

i interweniujemy w sytuacji potencjalnego, nawet minimalnego ryzyka, ponieważ wierzymy, że z naszą niewielką 

pomocą dziecko poradzi sobie lepiej. Wydaje nam się, że pomoc nigdy nie zaszkodzi. W tym przypadku jednak 

nierzadko ma negatywne konsekwencje. 

 

Istnieje w mózgu obszar, o których warto wiedzieć: to ciało migdałowate. Jako część struktur mózgu emocjonalnego, 

aktywowane jest każdorazowo w sytuacji zagrożenia. Druga struktura to płat czołowy – struktura mózgu 

racjonalnego. To on w sytuacji zagrożenia odpowiada za pokonanie strachu i zaplanowanie strategii działania. 

 

Wyobraźmy sobie sytuację na placu zabaw: dziecko zbliża się do ławki, by się na nią wspiąć. Kiedy rodzic reaguje 

przerażeniem i podbiegając do dziecka krzyczy: „Uważaj! Spadniesz!” – momentalnie ciało migdałowate dziecka 

przejmuje dowodzenie, a skupienie sterowane przez płat czołowy zostaje całkowicie zaburzone. W efekcie dziecko 

czuje strach i zagrożenie oraz, automatycznie, przestaje się skupiać na zadaniu, przez co potencjalne ryzyko upadku 

jeszcze bardziej wzrasta. 

 

Oczywiście – bezwzględnie należy reagować na zagrożenie. Jednak w sytuacjach, kiedy realnego zagrożenia nie ma,  

a istnieje jedynie potencjalne ryzyko, którego rodzic aktywnie poszukuje w celu ochrony dziecka – dziecko bardziej 

niż fizycznej ochrony, potrzebuje od rodzica zaufania. 

 

Czego uczy się kontrolowane dziecko? 

 

Kiedy najczęstszą reakcją rodzica na zadanie, w którym dziecko przejmuje inicjatywę, jest strach, kiedy ciągle 

okazujemy mu, że martwimy się o jego zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie – jego mózg rejestruje dwa 

komunikaty: 

 

1. “Świat jest pełen niebezpieczeństw”. 

2. “Ja sam nie potrafię sobie z nimi poradzić”. 

 

W obliczu każdej trudności, jaką dziecko napotka w życiu, będzie ono odbierało w swoim ciele migdałowatym sygnał 

alarmowy, a co za tym idzie – zareaguje każdorazowo strachem. 

 

 

 



Zaufanie jest lepsze niż kontrola 

 

Mimo, że bardzo chcemy uchronić dziecko od trudności, w pewnych sytuacjach najlepsze, co możemy dla niego 

zrobić, to dać mu przestrzeń i pozwolić na małe potknięcia i samodzielne podnoszenie się z upadków. Dajmy mu 

przestrzeń każdorazowo, kiedy bawi się samo i jest zajęte. Pozwólmy samemu przybiec, kiedy chce mu się pić,  

nie chodźmy za nim z butelką wody – dajemy mu tym samym szansę na zdiagnozowanie swojej potrzeby i podjęcie 

kroków do jej zaspokojenia. Podobnie, kiedy wchodzi w interakcje z innymi dorosłymi – nie wyręczajmy, nie mówmy 

od razu w imieniu dziecka. Pokażmy mu, że może być równoprawnym rozmówcą, nawet z osobą dużo starszą od 

siebie. Kiedy istnieje niewielka szansa, że może się przestraszyć, lekko zadrapać lub potknąć, kiedy wdaje się  

w drobne kłótnie z rodzeństwem lub z kolegami – zaufajmy mu, dajmy przestrzeń i pozwólmy budować poczucie 

sprawczości. 

 

Zaufanie dziecku buduje pozytywną samoocenę 

 

Dziecko wierzy, ufa swoim rodzicom w stu procentach. Jeśli oni mu ufają – uczy się, że i ono sobie może zaufać.  

Tylko dzięki takiej postawie nauczysz je wiary w samego siebie. Dziecko będzie się dobrze czuło z samym sobą, 

potrafiło podejmować decyzje, oceniać ryzyko, radzić sobie z trudnościami i opanowywać w sytuacjach stresowych. 

Uwierzy we własne siły. Czy nie tego właśnie chcemy dla naszych dzieci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


