
3 

 

 

 

 

 

Grupa „Misie”………………..……………………………………………………………………. 
Najmłodsi, ale jacy  dzielni już zaadaptowani wszyscy znamy swe imiona i bawimy się 
wspólnie. Najwięcej frajdy  daje nam budowanie z tzw. klocków kratkowych, bo można  
z nich dosłownie wszystko wybudować i statek i dinozaura i budę dla zwierząt i co tylko nasza 
bogata wyobraźnia nam podpowie- albo nasza pani☺. W styczniu zgłębialiśmy tajniki czasu  jak 
płynie z dnia na dzień , miesiąca na miesiąc, z roku na rok…wyśmienicie bawiliśmy się na 
„Prywatce z Babcią i Dziadkiem” było radośnie i  cudownie się bawiliśmy z naszymi 
Dziadkami. W lutym tuptaliśmy jak dinozaury, odwiedziła nasz Pani Ewa z biblioteki  
i  wprowadzała w magiczną moc bajek. Również z panią Anią gościem z Matecznika Mazowsze  
uczyliśmy się kroków do „Krakowiaka”- było z tym dużo  
o zabawy- bo o to przecież chodzi, aby bawiąc się uczyć nowych rzeczy… czekamy  
z niecierpliwością na  nową porę roku – wiosnę, bo z nią  czekają nas nowe wyzwania  
i super zabawa!!! 

 

W ostatnich tygodniach tyle się wydarzyło, że aż nie wiemy od czego zacząć :)…… 

W styczniu spotkaliśmy się z naszymi kochanymi Babciami i Dziadkami. To było 
niezwykłe spotkanie: Bal karnawałowy!!! Zabraliśmy naszych Gości w podróż po 
Europie. Byliśmy we Francji, Włoszech i Hiszpanii i oczywiście w naszej pięknej 
Polsce:). Tańczyliśmy walczyka, śpiewaliśmy po włosku i uczestniczyliśmy w licznych 
konkursach. Na koniec wręczyliśmy naszym Gościom piękne prezenty. 
Przygotowaliśmy je sami, tylko z niewielką pomocą naszych Pań. Babcie i Dziadkowie 

byli zachwyceni!!! W lutym zaprosiliśmy Rodziców do „Czytania na przedszkolnym 
dywanie”. Odwiedziły nas Mamy, jeden Tata i nawet jedna Babcia:) Nasi Goście 
przeczytali nam swoje ulubione wiersze i bajki. Wszyscy byliśmy bardzo 
podekscytowani i z niecierpliwością wyczekiwaliśmy na te poranne spotkania.  
Nasi kochani Rodzice odwiedzali nas również w kolejnym tygodniu. Tym razem 
opowiedzieli nam o pracy, którą wykonują. Odwiedzili nas Tata Hani – lekarz 

weterynarii, Mama Olka – chemik i Tata Ali – żołnierz. Wszystkie spotkania były 
wspaniałe!!! Jesteśmy bardzo dumni z naszych Rodziców. To wcale nie było łatwe 
zadanie! A wszyscy opowiadali tak ciekawie... Nasze Panie miały rację: wszystkie 
zawody są ciekawe i każda praca jest ważna!!! W lutym rozmawialiśmy też o kosmosie 
:) to jeden z naszych ulubionych tematów! Oglądaliśmy książki, albumy, zrobiliśmy 
rakietę i piękną kosmiczną pracę plastyczną. A to jeszcze nie koniec atrakcji! 
Poznaliśmy nowy instrument: ukulele. Poznaliśmy jego budowę i nauczyliśmy się stroić 
nasze uku:) Śpiewaliśmy i tańczyliśmy przy jego dźwiękach. Dodatkowo przez cały 
tydzień przynosiliśmy różne instrumenty muzyczne i wspólnie muzykowaliśmy przez 
cały dzień :) A teraz przygotowujemy się na przyjście Wiosny... Wiosno czekamy już na 
Ciebie!!! 
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Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. W naszej grupie 
podczas zabaw dzieci mogą realizować różne czynności, które wywierają korzystny 
wpływ na  sfery rozwoju dziecka, m. in. sferę aktywności twórczej, którą rodzice mogą 
na bieżąco podziwiać podczas wywieszania prac plastycznych w holu przedszkolnym. 
Rozwijają także koncentrację uwagi, spostrzegawczości i uczą wyciągania wniosków. 
Nasza grupa robi duże postępy w nauce co obserwujemy podczas codziennej   
i wytrwałej pracy. Mamy jeszcze sporo czasu przed najważniejszym egzaminem w tym 
wieku czyli szkołą a już na tym etapie postępy cieszą. Dzieci licznie biorą udział  
w konkursach oraz różnych akcjach organizowanych na terenie przedszkola. 
Chciałybyśmy wyróżnić w szczególności osoby, które tak pięknie i wytrwale nauczyły 
się wiersza na konkurs recytatorski, a są to: Emilka F., Zosia, Ania, Gabrysia 

oraz Maciej. Wiemy ile pracy i tremy Was to kosztowało tym bardziej jesteśmy  bardzo 
dumne ☺.Dla nas jesteście wygrani. 

 

 

Grupa „Jeżyki”……………………………………………………………………………. 
Już kilka miesięcy ciężkiej pracy za nami. Pomimo tego, przez cały czas mamy wiele  
do zrealizowania - znalazł się czas na rozwijanie swoich zainteresowań, swobodną 
zabawę zarówno w naszej sali jak i  w przedszkolnym ogrodzie. Nieustannie utrwalamy 

już nabyte umiejętności oraz wiedzę  i poznajemy nowe, które będą niezbędne  
do rozpoczęcia nauki w szkole.  Przez ten czas realizowaliśmy tematy związane  
z obecną porą roku, świętami Bożego Narodzenia, Nowym rokiem. Czynnie braliśmy 
udział w zbiórce „Góra grosza” na rzecz dzieci z domów dziecka. Z początkiem grudnia 

wybraliśmy się na niezapomnianą wycieczkę do siedziby św. Mikołaja. Był to czas 
wyjątkowy, ponieważ nie tylko spotkaliśmy się z ulubieńcem wszystkich dzieci św. 
Mikołajem ale mieliśmy okazję własnoręcznie lepić pierogi. Warsztaty zakończyły się 
przepyszną degustacją. Magiczny czas przedświąteczny nie mógł odbyć się bez 
najbliższych, naszych rodziców. Wspólnie spędzone popołudnie, podczas którego było 
pieczenie i dekorowanie pierniczków otulone przyjazną, radosną i słodką atmosferą.  
Jak co roku razem z innymi przedszkolakami spotkaliśmy się aby wspólnie zaśpiewać 
ulubione kolędy. „Aktorzy” z naszej grupy w ramach kółka teatralnego, wzięły udział  
w wyjątkowym przedstawieniu „Jasełkach” . Pomimo krótkich i zimnych dni, my  

nie próżnowaliśmy. Już w styczniu mieliśmy okazję wyrazić swoją miłość i szacunek  
do naszych Babć i Dziadków. W związku z tym zaprosiliśmy  Naszych Najbliższych na 
Bal  karnawałowy, podczas którego zarówno młodsi jak i starsi mogli pobawić się  
i tańczyć razem w rytmie przebojów. To był wyjątkowy czas, któremu towarzyszyło 
dużo śmiechu, radości ale i łez, wzruszeń. Te chwile uwiecznione zostały zdjęciami.  
Na koniec wręczone zostały małe upominki, które własnoręcznie wykonały dzieci.  
14 lutego wspólnie z innymi przedszkolakami obchodziliśmy Dzień Zakochanych.   
W ramach programu edukacyjnego wybraliśmy się do przedszkolnego „Starego  
i Nowego kina”. Głównym zamierzeniem było przedstawienie  i tym samym 

uświadomienie naszym najmłodszym, jak wyglądały bajki dawniej i dziś. A co nas 
czeka w najbliższym czasie? Na pewno nie będzie to nuda.  W marcu odwiedzą nas  
w przedszkolu Panie z „Koła Gospodyń Wiejskich” a  20 marca pożegnamy Zimę  
i przywitamy Wiosnę, na którą tak tęsknimy i już nie możemy się doczekać .  
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Grupa „Żabki”…………………………………………………………………………….. 
Pomimo zbliżającego się końca roku, w naszej grupie nigdy nie zwalniamy tempa. 

Realizowaliśmy tematy związane z Zimą, zbliżającymi się świętami, Nowym rokiem  
i czasem przemijania. Oprócz ciężkiej nauki oraz  obowiązków znaleźliśmy czas  
na swobodną zabawę w Sali, ogrodzie jak również na odpoczynek. W natłoku wydarzeń 
nasze przedszkolaki pamiętały o dzieciach z domów dziecka. Swoją empatią zaraziły 
innych członków rodziny i wyraziły ją  poprzez zbiórkę pieniędzy „Góra Grosza”. 
Grudzień to czas dla wszystkich bardzo wyjątkowy. Z początkiem miesiąca 
przedszkolaki wybrały się na całodniową wycieczkę do Kawęczyna, podczas której 

miały okazję nie tylko odwiedzić siedzibę św. Mikołaja ale również uczestniczyć  
w warsztatach kulinarnych, podczas których mogły  nauczyć się lepienia tradycyjnych 
pierogów i je skosztować. Magiczny czas również spędziliśmy podczas Warsztatów 
Bożonarodzeniowych. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami, wspólnymi siłami, mogły 
wykazać się kreatywnością i zaangażowaniem tworząc przepiękną szopkę, którą można 
było podziwiać na głównym holu przedszkola. Świątecznym akcentem było wspólne 
„popołudnie z kolędami” oraz czynny udział dzieci w „Jasełkach” w ramach kółka 
teatralnego. Nie mogliśmy zapomnieć o naszych najbliższych. Już w styczniu z wielką 
radością i ogromnym zaangażowaniem zaprosiliśmy Nasze Babcie i Dziadków  
na zabawę karnawałową. Spotkaniu towarzyszyło wiele wzruszeń a zarazem uśmiechów 
i radości. Uwieńczeniem było wręczenie skromnych upominków oraz wspólne zdjęcia. 
W lutym w sposób szczególny bo aktywny świętowaliśmy „Walentynki” jak również 
wybraliśmy się do przedszkolnego „kina”, którego celem było przedstawienie naszym 

najmłodszym bajki kiedyś a obecnie. Realizacja odbyła się w ramach programów 
edukacyjnych.  Jednak to nie koniec. Chwila odpoczynku i wracamy w pełni sił  
po feriach do dalszego działania. A co nas czeka…? Już niedługo czeka nas fascynujące 
spotkanie z „Gospodyniami Kółka Wiejskiego” oraz powitanie Wiosny, na którą już 
niecierpliwie czekamy… 

 

CO POWIEDZIEĆ ZŁOSZCZACEMU SIĘ DZIECKU ZAMIAST- 

„USPOKÓJ SIĘ!” 

• Widzę, ze przeżywasz teraz trudny moment, jak mogę ci pomóc?. 
• Weź głęboki oddech. 
• Jeśli masz ochotę w coś uderzyć, uderz w poduszkę. 
• Wiem że to bardzo cię zdenerwowało, spróbujmy coś na to poradzić. 
• Spróbujmy policzyć do 10. 
• Chciał(a) byś ścisnąć moją dłoń?. 
• Co powiesz na wielkiego przytulaska? 

• Zastanów dlaczego się złościsz. 
• Jeśli się smucisz, możesz mi o tym powiedzieć. 
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5 ZADAŃ,KTÓRE MOŻESZ POWIEDZIEĆ ZAMIAST: 
„NIE MA SIĘ CZEGO BAĆ”. 

1.Jestem przy tobie. 

2.Czy mogę coś dla ciebie zrobić. 
3.Widzę, że jest Ci ciężko. 
4.Może narysujesz co czujesz? 

5.Czy chcesz się przytulić? 

 

 

Czego  potrzebuje  rodzina?  
 

„Gdy rodzice mają się dobrze, dzieci też mają się dobrze” 

Kiedy na świat przychodzą dzieci, życie dorosłych nabiera innego tempa. Rzeczy, które do tej pory były 
najważniejsze, zmieniają swoje położenie w hierarchii wartości, a wielość obowiązków i odpowiedzialności sama 
dyktuje kto, co i kiedy będzie robił. Bywa, że w tym całym zawirowaniu rodzice zaczynają „tracić siebie z oczu”. 
Brakuje nam po prostu czasu, a nasze potrzeby schodzą na dalszy plan. 

Tymczasem rodzina potrzebuje dorosłych, którzy będą pamiętać nie tylko o potrzebach dzieci, ale i potrzebach 
własnych – często tych najbardziej podstawowych, jak sen, odpoczynek, bliskość. Rodzice potrzebują troszczyć 
się o siebie nawzajem, dostrzegać potrzeby partnera/ki i wspólnie dbać o związek, ponieważ satysfakcjonująca relacja 
dwojga dorosłych, przekłada się na jakość życia rodzinnego. Praktykując taką uważność, dorośli pokazują swoim 
dzieciom, że „tylko wtedy możemy wchodzić w konstruktywne i dobre relacje z innymi ludźmi, gdy jesteśmy uważni  
na samych siebie w wymianie z innymi”. 

Rzeczy ważne i ważniejsze 

To w jaki sposób funkcjonujemy na płaszczyźnie rodzinnej w znacznym stopniu determinują “powinności” 
ugruntowane w nas podczas procesu wychowania i socjalizacji. Nasze wewnętrzne przekonania na temat roli 

ojca/matki/dziecka i tego jaka powinna być rodzina, przekładają się na nasze zachowanie i codzienne 
wybory. Inaczej funkcjonuje bowiem matka przekonana, że “tylko wtedy będę dobrą mamą, kiedy dzieci będą miały 
codziennie obiad z dwóch dań a do tego deser”, niż mama, która ma w głowie myśl: “daję sobie prawo do gotowania 
X razy w tygodniu. W pozostałe dni możemy coś zamówić.“   

Wielość rodzicielskich obowiązków jest ogromna, a doba liczy zaledwie 24 godziny – dlatego, by zadbać o siebie 
rodzice muszą przede wszystkim dostrzec, że tego potrzebują. Niby oczywiste, a jednak… Tylko silna, 

uświadomiona potrzeba wiąże się z dużą wewnętrzną motywacją do jej zaspokojenia. 

Kolejnym krokiem będzie przeorganizowanie rodzinnych priorytetów pod kątem tego, co jest aktualnie ważne.  
Może się okazać, że jednak z czegoś możemy zrezygnować, czegoś robić mniej, a czegoś więcej, a do tego 
wszystkiego jeszcze poprosić kogoś o pomoc: dziadków, przyjaciół, sąsiadów. Taka analiza pomaga dorosłym 
dostrzec, że np. wieczorne 15 minut dla siebie jest w tym momencie życia ważniejsze, niż codzienne sprzątanie 
dziecięcego pokoju!  Warto głęboko wsłuchać się w swoje potrzeby i dostrzec konsekwencje wynikające z naszych 
wyborów. 
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Rodzina potrzebuje kochających się, szanujących i empatycznych dorosłych 

Rodzina potrzebuje dorosłych, którzy spoglądają w tym samym kierunku wychowawczym, co nie oznacza,  
że muszą być jednomyślni. Każdy stanowi kolaż składający się z indywidualnych doświadczeń, temperamentu, historii 
i przeżyć. Chodzi o to, by akceptować wzajemne różnice i w oparciu o nie wspólnie tworzyć “jakość wychowawczą”, 
czyli budować zdrową, karmiącą relację rodzinną. Dla dobra dzieci nie są ważni dorośli mówiący “jednym 
głosem”, a ludzie, którzy mimo odmiennych poglądów potrafią znaleźć porozumienie. Sprzyja temu stosowanie 

języka osobistego pozbawionego ocen, opartego na aktywnym słuchaniu drugiego człowieka i prawdziwej ciekawości 
tego, co ma on do powiedzenia.   

Rodzina potrzebuje dorosłych, którzy z empatią patrzą nie tylko na swoje dzieci, ale również na siebie. Dzielą się ze 
sobą swoimi życzeniami i potrzebami, ponieważ „człowiek, który wie czego chce i dlaczego jest to dla niego ważne, 
ma większą szansę na pozostanie w równowadze, nawet gdy nie dostaje tego, na czym mu zależy.” Warto pamiętać,  
że w rodzinie każdy jest tak samo ważny (bez względu na to ile ma lat), a jej członkowie potrzebują być dostrzegani. 
To sprawia, że czują przynależność i więź. Dlatego rodzina potrzebuje kochających się i dojrzałych rodziców, 
którzy traktują się z szacunkiem i godnością oraz w ten sam sposób podchodzą do swoich dzieci.   

Rodzina potrzebuje również akceptacji – zarówno w wymiarze swojej wyjątkowości i unikatowości (wielodzietność, 
rodziny patchworkowe, tęczowe itp.), jak również w kontekście szacunku do jej wszystkich członków. Bo gdzie jak 
nie w rodzinie potrzebujemy czuć, że jesteśmy wartościowi właśnie tacy, jacy jesteśmy, bez konieczności 
dostosowania się do wymogów innych. Po prostu bezwarunkowo kochani i akceptowani! 

Bądź przywódcą stada 

A czego potrzebują dzieci? Miłości i poczucia bezpieczeństwa. Rodziców, którzy pokażą im jak radzić sobie  
z trudnościami, a nie unikać bólu/porażki/rozczarowania za wszelką cenę. Dla dzieci istotne jest, by czuć kto 
faktycznie “przewodzi” ich stadu, by same nie musiały brać na barki odpowiedzialności za relacje rodzinne – dzięki 
temu czują się bezpiecznie. Dzieci potrzebują również rodziców, którzy potrafią zadbać o swoje potrzeby.  
Nie chodzi tu o skrajny egoizm, ale o świadomość, że tworzymy wzory i to od nas zależy z jakim bagażem nasze 
dzieci „pójdą dalej w świat”. Juul twierdzi, że „najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą zrobić dla swoich dzieci, jest wziąć 
pełną odpowiedzialność za własne życie i stać się dla nich pod tym względem wzorem.” 

Dziecko, które widzi dorosłych “walczących o władzę” w rodzinie, też będzie walczyć. Natomiast obserwując 
wspierających się, życzliwych i troszczących się o siebie nawzajem dorosłych, chętniej włączy się we wspólne 
“dbanie o dom”. Uważni i życzliwi rodzice, uczą tego swoje dzieci. Kiedy korzystają z języka osobistego 
(np. “Czułam niepokój jak wchodziłeś po tej wysokiej drabinie.”, “Widziałam, że trudno było Ci oddać koleżance 
zabawkę. Chciałaś się nią dalej bawić?”) pokazują swoim przykładem, że można komunikować się bez ranienia 

bliskich: obwiniania, oceniania, tylko z szacunkiem dla rozmówcy. A dzieci potrzebują jasnych komunikatów  
i transparentnych wzorów do naśladowania! Potrzebują czuć się dostrzeżone, traktowane poważnie i wysłuchane, 
ponieważ dzięki temu wiedzą (czują), że przynależą, są „częścią”, są po prostu ważne! 

Monika Koziatek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dziecisawazne.pl/author/monika-koziatek/
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MOWA DZIECKA W WIEKU 5-6 LAT 

 
Mowa dziecka w tym wieku zaczyna coraz bardziej przypominać mowę osoby dorosłej. Utrwala się 

poprawne brzmienie większości głosek oraz konstrukcje gramatyczne. Dziecko dużo mówi, relacjonuje 
wydarzenia, opowiada o tym, co przeżyło i co czuje, nawiązuje dialog. 
WYMOWA: 

• Wymawia poprawnie wszystkie samogłoski ustne oraz nosowe; 
• Wymawia poprawnie wszystkie spółgłoski, w tym tak zwane szeregi: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz oraz sz, ż, 

cz, dż; 
• Błędy w wymowie tzw. Szeregów występują sporadycznie; 
• Około 6 roku życia powinna się już pojawić głoska r, a przynajmniej próby jej wymawiania, może 

być zastępowana przez l, ale nie j lub ł. 
SŁOWA: 

• Operuje bogatym słownictwem opisującym znane mu otoczenie; 
• Nie pomija fragmentów wyrazów, sylab, nie przestawia ich; 

• Potrafi poprawnie wymówić trudne słowa; 
• Dokonuje autokorekty; 

• Jest zainteresowane językiem, pyta o poprawne formy; 

• Potrafi poprawnie odmienić nowy wyraz na podstawie znanych mu reguł gramatycznych; 
• Błędy gramatyczne w znanych mu słowach są sporadyczne; 
• Używa wyrażeń typu: ,,najpierw”, ,,obok”, ,,poza” itp. 

ZDANIA: 

• Wypowiedzi przyjmują formę realizacji wielozdaniowej; 

• Chętnie opowiada o przebiegu jakiegoś wydarzenia, relacjonuje obejrzany film, przewiduje fakty, 
które jego zdaniem mogą zaistnieć; 

• W wypowiedziach uwzględnia kolejność zdarzeń  i zależności przyczynowo - skutkowe; 

• Pyta o znaczenie słów, potrafi je wyjaśnić; 
• Potrafi opisywać przedmioty, podaje ich cechy charakterystyczne oraz możliwości zastosowania. 

 
Jeżeli dziecko nie tworzy zdań lub tworzy tylko zdania proste, nie opanowuje poprawnych konstrukcji 
gramatycznych, woli komunikować się za pomocą gestów; jeżeli wymawia niepoprawnie jakąkolwiek 
głoskę poza r, wysuwa język między zęby, ma wadę zgryzu; jeżeli zacina się przy mówieniu, powtarza 

sylaby, jąka się – należy niezwłocznie udać się do logopedy. 
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Postawy rodziców wobec dziecka i ich konsekwencje 

Z definicji rodziny wynika, że jest to podstawowa grupa społeczna. Składa się ona z jednostek, które pełnią względem 
siebie określone role i zajmują przypisane im pozycje. Jest to grupa charakteryzująca się pewnymi normami  
i wartościami, które wyznaczają sposób zachowania się jej członków. Zarówno rodzice jak i dzieci zobowiązani są  
do ich przestrzegania.………………………………………………………………………………………………….. 
  Atmosfera rodzinna, stosunki panujące w rodzinie w dużej mierze zależą od prezentowanych przez ojca  

i matkę postaw rodzicielskich, czyli występującej u rodziców tendencji do „odczuwania dziecka, myślenia o nim  
i zachowania się – werbalnego lub niewerbalnego – w pewien określony sposób, wobec niego”. Zgodnie z koncepcją 
Marii Ziemskiej postawy rodzicielskie można podzielić na prawidłowe i nieprawidłowe. Do postaw właściwych 
zaliczamy: akceptację dziecka, współdziałanie, uznanie praw, przyznawanie dziecku rozumnej swobody. Natomiast do 
postaw niewłaściwych badaczka zakwalifikowała: odtrącenie, unikanie, nadmierne wymaganie i ochranianie dziecka. 

  Spośród postaw prawidłowych na pierwsze miejsce wysuwa się postawa akceptacji. Polega ona na tym,  
że rodzic przyjmuje dziecko z wszystkimi jego zaletami i wadami, możliwościami i ograniczeniami. Przebywanie  

z dzieckiem jest dla niego przyjemnością. W codziennym życiu okazuje mu swoje uczucia, troszczy się o nie.  
Zawsze ma dla niego czas. Uznaje indywidualność dziecka. Chwali je w rozmowach z przyjaciółmi itp. Nigdy nie 
okazuje dziecku, że może być dla niego ciężarem. Próbuje poznać jego potrzeby i je zaspokoić. Rodzic akceptując 
dziecko sprawia, że czuje się ono bezpiecznie oraz jest zadowolone z własnego istnienia. 
  Kolejną właściwą postawą ojca bądź matki jest postawa współdziałająca. Przejawia się ona w stałej gotowości 
rodzica do aktywnego uczestnictwa w życiu dziecka. Formy współdziałania mogą być różnorodne. Zależą one  
od wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych. W okresie przedszkolnym współdziałanie może przejawiać się poprzez 
zabawę, rozmowę, udzielanie odpowiedzi na liczne pytania dziecka. Również angażowanie syna czy córki w zajęcia 
domowe dostosowane do jego możliwości stwarza okazje do współuczestnictwa. Dziecko poprzez wspólne 
wykonywanie zadań uczy się współpracy, wytrwałości, a także troski o własność swoją i innych. Czynności 
wykonywane przy udziale ojca bądź matki stanowią dla niego źródło satysfakcji i radości. 
  Następny typ postawy rodzicielskiej to uznanie praw. Rodzic przejawiający tą postawę traktuje dziecko  jako 

równoprawnego członka rodziny. W związku z tym okazuje szacunek dla działalności dziecka oraz jego małych 
tajemnic. Stosuje również szeroko  wyjaśnienia i tłumaczenia odnośnie zaistniałych sytuacji, podjętych decyzji itp. 
Uznając prawa dziecka stwarzamy mu możliwość podjęcia różnorodnych zadań, które wynikają z jego inicjatywy.  
W ten sposób rozwija w sobie twórczość………………………………………………………………………… 

  Ostatnia z analizowanych prawidłowych postaw rodzicielskich to postawa rozumnej swobody. W miarę 
dorastania dziecko staje się coraz bardziej samodzielne. Oddala się fizycznie od rodziców. W zamian rozbudowuje się 
między nimi więź psychiczna. Dziecko wraz z wiekiem poszerza zakres swojej działalności. Otrzymuje coraz większą 
swobodę. Jest to jednak swoboda rozumna, gdyż opiekunowie nadal posiadają autorytet oraz kierują dzieckiem  
w pożądanym zakresie. Postawa rozumnej swobody może spowodować wykształcenie się u dziecka takich cech jak 
pomysłowość, bystrość, pewność siebie, dążenie do pokonywania rozmaitych przeszkód, kończenie czynności 
rozpoczętych. 
  Najogólniej można powiedzieć, że ojciec i matka przejawiający właściwe postawy wobec dziecka z chęcią 
otaczają  je  troskliwą opieką. Zauważają jego potrzeby i starają się je zaspokoić. Stosują szeroko tłumaczenia  
i wyjaśnienia. Przejawiają dużo cierpliwości. Cieszą się widząc wzrastającą odrębną istotę z własnym życiem  
i potrzebami. Jednocześnie potrafią obiektywnie ocenić dziecko. Jest to możliwe dzięki zachowaniu przez rodziców 
odpowiedniego umiarkowanego dystansu wobec dziecka i akceptacji jego osoby ze wszystkimi jego zaletami  

i wadami. 

Każdej z czterech wymienionych postaw prawidłowych odpowiada postawa nieprawidłowa. 

  Pierwszą z postaw nieprawidłowych jest postawa odtrącenia, czyli dziecko jest odbierane, jako ciężar. Opieka 
nad nim jest traktowana, jako czynność odrażająca. Rodzic nie ma czasu dla dziecka. W swych wypowiedziach często 
je krytykuje i przejawia uczucia rozczarowania, zawodu. Chce kierować zachowaniem syna czy córki poprzez 
rozkazy. Nie interesują go potrzeby dziecka, a także motywy jego działania. Postawa odtrącająca wpływa  
na formowanie się u dziecka takich cech jak agresywność, nieposłuszeństwo, kłótliwość i kłamliwość. Dziecko może 
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również przejawiać zachowania aspołeczne oraz pozory niedorozwoju. Przeciwną postawę stanowi akceptacja. 
  Kolejną nieprawidłową postawą rodziców jest postawa unikająca. Jest to postawa przeciwna do postawy 
współdziałającej i charakteryzuje się ona nadmiernym dysonansem uczuciowym wobec dziecka, a także uległością  
i biernością rodziców. Przebywanie z synem czy córką nie jest dla opiekunów źródłem satysfakcji i radości.  
Z tego względu unikają kontaktu z dzieckiem albo ograniczają go do niezbędnego minimum. Lekceważą 
podejmowane przez dziecko próby nawiązania kontaktu. Zaniedbują dziecko. Nie troszczą się o jego potrzeby 
psychiczne i fizyczne. Postawa unikająca sprawia, że dziecko może być niezdolne do nawiązania trwałych więzi 
uczuciowych. W związku z tym będzie ono uczuciowo niestałe, nieprzyjaźnie nastawione do społeczeństwa, zmienne 

w swych planach, niezdolne do obiektywnych ocen. Dziecko takie może też czuć, że jest prześladowane. Wykazuje 
również tendencje do użalania się nad sobą. W niektórych wypadkach dziecko niezdolne jest do wytrwałości  
i koncentracji w nauce.…………………………………………………………………………………………………. 
  Następną nieprawidłową postawą rodzicielską jest postawa nadmiernie korygująca, wymagająca, zmuszająca. 
Występuje wówczas, gdy rodzic jest nadmiernie skoncentrowany na dziecku oraz przejawia dominację  
w postępowaniu. Nie liczy się on z indywidualnymi cechami i możliwościami dziecka. Chce je ukształtować według  
z góry założonego wzoru. Nie uwzględnia jego zainteresowań, zdolności i pragnień. Kieruje dzieckiem za pomocą 
przymusu. Decyduje o tym, co i kiedy dziecko robi. Nie ma miejsca na swobodę. Jego wymagania względem dziecka 
są wygórowane. Nieustanie je koryguje, ocenia, okazuje swoje duże niezadowolenie nawet z najdrobniejszych 
pomyłek. Postawa nadmiernego wymagania, korygowania, krytyki wpływa na tworzenie się u dziecka takich cech jak 

brak wiary we własne siły, niepewność, lękliwość, przewrażliwienie, uległość. Jeśli dziecko jest zdolne  
do przeciwstawienia się ojcu bądź matce, ma dobry kontakt z rówieśnikami, wówczas oddziaływanie tej postawy jest 

słabsze. 
  Innym typem niepożądanej postawy rodzicielskiej jest postawa nadmiernie chroniąca. Charakteryzuje się ona 
tym, że rodzic jest nadmiernie skoncentrowany na dziecku, ale posiada cechę uległości. Podejście do dziecka jest 
wówczas bezkrytyczne. Z tego względu usprawiedliwia wszystkie negatywne zachowania syna czy córki. Akceptuje  

i zaspokaja wszelkie zachcianki dziecka. Niejednokrotnie pozwala panować nad sobą czy też całą rodziną. Dziecko 
jest często uważane za wzór doskonałości, rodzic staje się nadmiernie opiekuńczy oraz pobłażliwy. Nie dostrzega 
możliwości dziecka. Wszystko za nie robi. Postawa nadmiernie chroniąca może wywoływać u dziecka opóźnienie 
dojrzałości szkolnej, jego zależność od opiekuna, brak inicjatywy, ustępliwość. Z drugiej strony dziecko,  
które było nadmiernie chronione może cechować się przesadną pewnością siebie, poczuciem większej wartości, 
zarozumiałością, awanturowaniem się, a także nastawieniem egoistycznym i wygórowanymi wymaganiami względem 
rodziców. 

  Omówione powyżej postawy rodzicielskie ukazują ich wpływ na dziecko. Jeśli u ojca i matki współwystępują 
postawy prawidłowe dziecko rozwija się właściwie. Natomiast, jeśli rodzice reprezentują postawy nieprawidłowe ma 
to negatywny wpływ na rozwój dziecka. Z tego względu bardzo ważne jest, aby zarówno ojciec, jak i matka potrafili 

obiektywie ocenić swoje zachowanie i dostrzec jego konsekwencje dla dziecka. 
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Układ proprioceptywny- co to takiego? 

  Czy zastanawialiście się kiedyś jak to się dzieje, że trafiasz z łyżką zupy prosto do ust i nie ląduje 
ona na nowych spodniach? Albo jaki mechanizm odpowiedzialny jest za to, że stawiasz stopę dokładnie  
z taką siłą, jakiej potrzebujesz, a nie uderzasz nią o ziemię? Czy próbowałeś kiedyś zamknąć oczy i dotknąć 
palcem do nosa? Skąd Twoja ręka „wie” gdzie jest nos? Przecież go nie widzi? 

Za opisane powyżej mechanizmy jest odpowiedzialne czucie głębokie, inaczej zwane propriocepcją  
lub kinestezją. 
Najprościej mówiąc, jest to jeden z układów zmysłowych. Występuje obok układu przedsionkowego, 
dotykowego, wzrokowego, słuchowego i węchowego. Propriocepcja to inaczej system czucia głębokiego. 
To proprioceptory znajdujące się w stawach, mięśniach, ścięgnach a także oczach i uszach powiadamiają 
mózg o wszystkim tym, co właśnie robi człowiek. Na przykład: czy się porusza, czy siedzi albo stoi,  

gdzie się znajduje – np. jak blisko lub jak daleko od stołu, krzesełka, huśtawki, itd. 
Dzięki zmysłowi propriocepcji możliwe jest: 
– poczucie i świadomość ciała, jego ciężaru i położenia, 
– ruszanie rękami, palcami, nogami, stopami bez kontroli wzroku, 

– swobodne lecz precyzyjne ruchy. 

Efektem zaburzenia czucia głębokiego może być utrata równowagi, brak koordynacji ruchowej, a gdy czucie 
głębokie nie jest trenowane – mogą nawet zanikać wzorce ruchowe. Wpływa to 
negatywnie na wszelką aktywność fizyczną, w tym codzienne czynności, jak np. 
chodzenie. 
  

 

 

 

BIBLIOTEKA DLA RODZICÓW 

„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to 
świątynia jego myśli” CYCERON  

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców p. Dyrektor Przedszkola wraz z inicjatorką Biblioteki  

dla Rodziców p. Katarzyną Tyburcy udostępniają księgozbiór dotyczący rozwoju dzieci, problemów 

pojawiających się w wychowaniu dzieci oraz problemów z jakimi muszą radzić sobie rodzice w dzisiejszych 

czasach. Literatura dostępna jest od marca w sali grupy III-SOWY u p. Katarzyny. 

Zapraszamy. 
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