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I.

To warto wiedzieć

Dziecko w świecie wartości
Stosunek dziecka do wartości kształtuje się w kontekście relacji
społecznych z osobami znaczącymi, a szczególnie relacji, które mają podłoże
uczuciowe. Matka i ojciec – osoby dla dziecka najważniejsze – wprowadzają
dziecko w obszar, który dla nich samych jest ważny: w swój świat wartości.
Relacja między rodzicami a dzieckiem wyznacza sposób komunikacji,
odnoszenia się do dziecka, nazywania zachowań dziecięcych, zwracania uwagi,
wydawania poleceń, karcenia, nagradzania.[...] Rodzice, wychowując dziecko, są
z nim w nieustannym dialogu. Przekazują uwagi krytyczne, oceny pozytywne.
Formułowanie ocen odbywa się na bazie własnego systemu wartości, a wyrażanie
własnego stanowiska to proces wartościowania. [...] Każde stwierdzenie matki
typu: „to jest złe, to dobre, ładne, tego nie lubię, to mi się podoba” wynika z jej
preferencji, z własnego systemu wartości, który przekazuje dziecku.
Wartościujące komunikaty, wynikające z intencji wychowawczych,
przyjmowane są przez dziecko jako oczywiste, bezwarunkowe, bo umocowane w
autorytecie osób znaczących. Dzieciństwo
naznaczone jest naturalnym podporządkowaniem, co oznacza, że sądy
wartościujące wypowiadane przez dorosłych są przyjmowane przez dziecko jak
prawa o absolutnym charakterze. Informacja matki, która brzmi „jesteś
grzeczny”, znaczy dla dziecka również: „jestem dobry”. Informacja o
nieposłuszeństwie rozumiana jest jako „jestem zły”. Rozwój moralny w czasie
dzieciństwa, nazywany fazą realizmu moralnego, cechuje się brakiem rozumienia
intencji i przyjmowaniem zasad moralnych w sposób konkretny, gdyż
konkretność jest cechą myślenia małego dziecka.
Nauka przez naśladowanie /modelowanie/
Wartościowania uczy się więc dziecko w procesie socjalizacji,
a
szczególną. rolę mają w tym uczeniu znaczące osoby dorosłe. Matka,
ojciec, nauczyciel przekazują wartości, które dla nich są istotne, a które
ujawniają się w ich stosunku do świata, aktywności, w tworzeniu relacji,
w wypowiadanych sądach, a więc w różnorodnych przejawach codziennego
życia. Drogą identyfikacji z najbliższą osobą znaczącą dziecko przejmuje
podstawowe schematy funkcjonowania. Naśladuje w zabawie zachowanie

wartościujące, a potem wybiórczo stosuje rozwiązania podpatrzone u kogoś, kto
stanowi model. Wartościowanie i wychowywanie dzieją się równocześnie.
Wprowadzanie w świat wartości nie odbywa się jednak drogą moralizowania i
wykładu ani przez zapisanie wzniosłego tematu lekcji, ale poprzez
konkretne zachowania, w których osoba dorosła podejmuje działania
rozstrzygające, oceniające, kształtujące wrażliwość estetyczną i moralną.
Poprzez swoje zachowanie jest dla dziecka wzorem, modelem, autorytetem,
a równocześnie przyczynia się do tworzenia fundamentu jego tożsamości.
Dzieciństwo jest okresem, w którym kształtują się istotne elementy
osobowości. Według koncepcji badaczy rozwoju, Lwa S. Wygotskiego
i Erika Eriksona, człowiek w konfrontacji ze światem doświadcza wielu
kryzysów, które ujawniają się stanem napięcia wywołanym rozbieżnością
pomiędzy wymaganiami otoczenia a własnymi możliwościami. W efekcie
redukcji tego napięcia nabywamy nowe umiejętności pozwalające na
dostosowywanie się do otoczenia. Około 2-3 roku życia dziecko uczy się
samodzielnej obsługi i zarazem doświadcza wielu porażek. Pojawia się
poczucie wstydu, ale i niezależności. Przejście, z pomocą dorosłego przez
to stadium kształtuje poczucie własnej odrębności i samokontroli. Ważny to
okres w życiu dla kształtowania zrębów osobowości i pierwszych odruchów
sumienia istotnego dla procesu wartościowania i rozwoju moralnego. Około
4 roku życia, kiedy inicjatywa
dziecięca
rozwija
się
intensywnie,
popada ono często w konflikty i zaczyna przeżywać poczucie winy –
również bardzo istotne dla umiejętności oceny własnego postępowania,
kształtowania przejaw zadośćuczynienia i późniejszej refleksji nad sobą. W
tym kontekście kształtują się początki sumienia, które u dziecka może
być prymitywne, okrutne, bezkompromisowe. Jeśli dorośli włączą się w
to stadium z własnym okrucieństwem lub przesadną surowością, mogą
odwrócić uwagę od potencjalnego dobra,
a skierować dziecko ku
moralności utożsamianej z siłą i ograniczaniem.
Komunikaty wartościujące mają określone konsekwencje wychowawcze,
ujawniające się skutecznością, jeżeli formułowane są jednoznacznie, bez
wątpliwości. Komentarz: „jak długo masz zamiar go bić?” nie jest zrozumiały
przez 6-latka jako zakaz bicia. Jest cyniczny, oceniający i nie ma w nim
jednoznacznej oceny bicia ani jego zakazu. Wprowadza chaos w obszarze
wartościowania. Ponadto zawiera domniemaną intencję dziecka w
sformułowaniu „masz zamiar”. Skłania raczej do agresji niż do jej
zaprzestania. Słowo „przepraszam”, niezbędne dla kształtowanie kulturalnych

nawyków, bywa kojarzone z zaklęciem „abra –kadabra ”, ponieważ dzieciom
wprowadzono sugestię: „powiedz magiczne słowo”. Jednocześnie użycie słowa
„przepraszam” w kontekście magii zwalnia dziecko z odpowiedzialności. Już
nie „ja” przepraszam, ale czyni to za mnie „magiczne słowo”. Jeżeli
w kontekście nieprawidłowych zachowań dziecięcych pada uwaga: „powiedz
przepraszam”, a brak jest jednoznacznej wartościującej oceny zachowania
i zakazu, dziecko poprzestaje na przeproszeniu i swego zachowania nie zmienia.
Z kolei ocena wartościująca: „to, co zrobiłeś, jest głupie”, stosowana bardzo
często, odnosi się do diagnozy potencjału intelektualnego, a nie ma waloru
wychowawczego. Utrwala się jednak szybko i określenie „jesteś głupi” staje się
powszechnym oceniającym stwierdzeniem używanym przez wszystkie dzieci.
Negatywna ocena zachowania dziecięcego powinna kończyć się wskazaniem
zachowania, które dorosły ocenia jako pozytywne, a więc wskazaniem dobra.
Nie wystarczy mówić dziecku „tak jest źle”, ale trzeba pokazać, jak jest
dobrze. Nazywanie tego, co dobre, pokazywanie przykładu własnego
zachowania i podejmowanie rozstrzygnięć moralnych dla dobra, nagradzanie
akceptacją za dobre zachowania, są drogą uczenia stosunku dziecka do
świata wartości.
Wprowadzając dziecko w świat wartości warto sięgnąć do autorytetów, dziś już
trochę zapomnianych , jak chociażby Janusz Korczak. Ale nie tylko dawniej
mówiono o wartościach, dziś również możemy sięgnąć po wartościowe książki
do czego serdecznie rodziców zachęcam.
Opracowała: Mariola Makaruk

II. Klub ciekawej książki
„Z dzieckiem w świat wartości”
Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska
Współczesny świat pełen jest sprzecznych sygnałów
i wskazówek. Nie tylko dzieci, ale i my, dorośli, często
gubimy się wśród pokus i presji, którym ulegamy nierzadko
ze szkodą dla własnego zdrowia, interesów, czy przyszłości. Kompasem, który
pomaga możliwie bezpiecznie nawigować wśród raf i pułapek życia, są wartości
moralne. Książka „Z dzieckiem w świat wartości” mówi o tym, dlaczego wartości są
ważne i jak sprawić, by dzieci chciały je praktykować. Kolejne rozdziały
poświęcone konkretnym uniwersalnym wartościom, takim jak: szacunek,
uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowość,
sprawiedliwość, szczęście, przyjaźń i miłość, solidarność, piękno oraz mądrość,
zawierają propozycje tematów do rozmów oraz przykłady ćwiczeń, które
pomagają dzieciom lepiej zrozumieć istotę każdej wartości, a także zastanowić
się nad konsekwencjami jej stosowania i zaniechania oraz poznać sposoby jej
praktykowania. Wartości pomagają lepiej żyć i budować lepsze relacje z ludźmi.
Nauczenie
dzieci
wartości
to
najważniejsze
zadanie
rodziców
i nauczycieli, oraz najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy je wyposażyć.
W książce Z dzieckiem w świat wartości autorki zapraszają czytelników do
kreowania rzeczywistości wychowawczej, pokazując ją z szerokiej perspektywy.
Zwracają uwagę, że na rodzicielskie powinności składa się opieka, zasilanie
emocjonalne (miłości, zaspokajanie potrzeb) oraz wychowanie. Wychowanie jest
swego rodzaju treningiem, który ma na celu ukształtowanie mądrego, dobrego i
szczęśliwego człowieka. To w ramach wychowania zawiera się nauczanie
wartości, o czym przede wszystkim mówi ta książka. To prawda, że ważnym
przykładem jest dla młodego człowiek postępowanie osób dorosłych. Jednak to
nie wszystko. Potrzeba również rozmowy, świadomej postawy dorosłego
nastawionego na dialog z dzieckiem. Z samej obserwacji dziecko nie nauczy się
wszystkiego, bo jego zdolności poznawcze, emocjonalne niekoniecznie
pozwalają na pełen ogląd rzeczywistości. Powyższa książka zawiera konkretne
wskazówki, propozycje zabaw, tematów rozmów z dziećmi w odniesieniu do

omawianej wartości. Rozdziały kończą się proponowaną listą lektur mogących
wesprzeć wprowadzanie danej wartości.
Jest to także ważna książka dla mądrych i wrażliwych dorosłych, często
pogubionych w dzisiejszym świecie ponieważ daje im nie tylko wskazówki, ale
przede wszystkim wsparcie, upewnienie i nadzieję, że opierając swoje działania
i kontakty z dzieckiem na wartościach sprzyjają jego dorastaniu i przekształcaniu
się w szczęśliwą dorosłą osobę - ciekawą świata, ale i potrzebującą bliskości. Siłą
książki Elżbiety Olszewskiej i Ireny Koźmińskiej jest właśnie ten jej praktyczny
charakter.
Serdecznie polecamy!
Opracowała: Edyta Pawlukiewicz

III. Kalendarium wydarzeń
przedszkolnych
STYCZEŃ





Choinka Noworoczna – grupa III, IV, V.
Cykliczne spotkania biblioteczne - wszystkie grupy wiekowe.
Dzień Babci i Dziadka – grupa IV.
Kolędnicy z gwiazdą odwiedzili dzieci ze wszystkich grup
przedszkolnych oraz pracowników placówki z kolędą – dzieci
z grupy IV.
LUTY
 Bal karnawałowy - wszystkie grupy wiekowe.
 Dzień Babci i Dziadka – grupa I, II, III, V.
 Spotkanie z pisarzem Antonim Jodłowskim autorem książki pt. „Legendy
i bajki o bialskich Radziwiłłach - wszystkie grupy wiekowe.
 Spotkanie z garncarzem panem Krystianem Nowakiem - wszystkie grupy
wiekowe.

 Warsztaty z udziałem rodziców i dzieci podsumowujące pracę
wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą za I półrocze w roku szkolnym
2016/2017 – odział I, II, IV, V.
 Teatrzyk kukiełkowy w wykonaniu aktorów z Teatru Magik „Jak
przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego liska” - wszystkie grupy wiekowe.
 Cykliczne spotkania biblioteczne - wszystkie grupy wiekowe.
 Udział dzieci z każdej grupy wiekowej w konkursach plastycznych
organizowanych przez placówki oświatowe
MARZEC
 Konkurs recytatorski „Wierszyki łamiące języki” - dzieci z oddziału IV.
 Założenie zielonego kącika przyrody - wszystkie grupy wiekowe.
 „Dzień Kobiet” – wręczenie przez chłopców upominków koleżankom z
grupy – wszystkie grupy wiekowe.
 W ramach realizacji programu własnego „Odkrywamy świat” dzieci z
oddziału III uczestniczyły w zabawach badawczych przeprowadzonych
przez uczennice z Technikum Hodowli Koni w Janowie Podlaskim pod
kierunkiem nauczycielki pani Katarzyny Dubisz.
 „Pożegnanie zimy i powitanie wiosny” - dzieci z oddziału III, IV, V.
 Udział dzieci z każdej grupy wiekowej w konkursach plastycznych
organizowanych przez placówki oświatowe.
 „Konkurs wiedzy o książce” – dzieci z oddziału III.
 Cykliczne spotkania biblioteczne - wszystkie grupy wiekowe.
 Wyjazd dzieci z oddziału II i III na spektakl muzyczny „Lokomotywa”.
 Wycieczka do Biblioteki Barwna - grupa II.
 Bal Pasiastych – dzieci z grupy I, II.

IV. Poczytaj ze mną mamo!

V. Coś dla przedszkolaka

Narysuj lot pszczółek wzdłuż wykropkowanych linii i
pokoloruj obrazki

Pokoloruj pisankę wg własnego pomysłu

Rozwiąż krzyżówkę – „Wielkanoc”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Pora roku, w której obchodzimy Wielkanoc.
2. Pomalowane jajka.
3. Wielkanocne ciasto.
4. Święcimy je w Niedzielę Palmową.
5. Dzielimy się nim w Wielkanoc.
6. „Kotki” na gałązkach.
7. Lany ...
8. Niesiesz w nim potrawy do poświęcenia.
9. Przynosi prezenty w Wielkanoc.
Rozwiązanie: 1. Wiosna, 2. Pisanki, 3. Mazurek, 4. Palmy, 5. Jajko, 6. Bazie, 7.Poniedziałek,
8. Koszyczek, 9. Zając

VI. Wkrótce Wielkanoc!
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający tę święta tydzień, stanowiący okres
wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim
Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego tygodnia: Wielki Czwartek od wieczora, Wielki Piątek,
Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania stanowią Triduum Paschalne.

Symbole i ozdoby wielkanocne :
Święconka
W wiklinowym koszyczku znajduje się pokarm, który
święcimy w Wielką Sobotę. Dawniej święcenie potraw
odbywało się na dworach szlacheckich, ze względu na to, że
poświęcone musiało posiadać wszystko, co miało znaleźć się na świątecznym stole.











W koszyku powinno się znajdować:
Jajka (w tym pisanki, kraszanki)- symbol życia i odrodzenia,
Baranek- symbol Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, ofiary miłości,
Chleb- symbolizuje Ciało Chrystusa, oznaka dostatku,
Sól i pieprz- symbol dostatku i gościnności, trwałości i nieśmiertelności,
Mięso i wędlina- symbolizuje dobrobyt i dostatek,
Ser- oznacza przyjaźń między człowiekiem a zwierzęciem,
Chrzan- oznacza pokonanie męki Chrystusa,
Babka wielkanocna- symbolizuje doskonałość i posiadanie umiejętności,
Kurczaczek wielkanocny- symbol nowego, odradzającego się życia,
Sam koszyczek jest oznaką szczęścia.

Pisanka
Jajko zdobione różnymi technikami. Ma symbolizować rodzącą się do życia przyrodę, a w
chrześcijaństwie dodatkowo nadzieję wynikającą z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. W
zależności od techniki zdobienia, świąteczne jajko ma różne nazwy:
 Kraszanki-powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym..
Dzięki roślinom uzyskiwały różne kolory:







brązowy lub rudy- łupiny cebuli
czarny- kora dębu, kora olchy lub łupiny orzecha włoskiego
żółto-złocisty- kora młodej jabłoni lub kwiat nagietka
fioletowy- płatki kwiatu ciemnej malwy
zielony- pędy młodego żyta lub listki barwnika
różowy- sok z buraka

 Pisanki- mają różnobarwne desenie. Wykonywane są poprzez nakrapianie wosku lub

nanoszenie na skorupę elementów graficznych rozgrzanym końcem świecy.
 Oklejanki- są zdobione sitowiem, płatkami bzu, tkaniną.
 Nalepianki- są ozdabiane wycinankami papieru.
 Rysowanki- malowane kredkami.

Palma wielkanocna
W Polsce palma wielkanocna jest wykonywana z gałęzi wierzby, czasem łączonych z
bukszpanem, barwinkiem czy cisem. Powszechne było przekonanie, że palma wielkanocna
chroni ludzi i zwierzęta przed chorobami i wszelkim złem przez kolejny rok. Nie wolno jej było
wyrzucać, aż do następnych świąt wielkanocnych była zatknięta za święty obraz, aby w razie
potrzeby można było jej użyć.

Ogień
W Wielką Sobotę święci się w kościołach pokarmy, wodę i ogień. O zmierzchu
rozpalane jest przy kościele ognisko, które kapłan poświęca, a zgromadzeni wierni zapalają od
niego przyniesione świece. Dawniej od tych płonących świec gospodarze rozpalali pod kuchnią
„nowy ogień", a dom i całe obejście kropili poświęconą wodą.

Woda
Od niepamiętnych czasów wodę uważano za symbol m.in. chaosu, uzdrowienia, źródła
życia, odrodzenia ducha i ciała, zmartwychwstania, oczyszczenia, dobra i zła, duszy ludzkiej.
Po trosze każdy z tych symboli jest obecny w wielkanocnym poniedziałkowym oblewaniu,
nazywanym maczanką, oblewanką, polewanką, lejkiem albo śmigusem-dyngusem.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i
wśród
przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"
życzą:
Dyrektor oraz cały personel przedszkola

Zespół w składzie:
Teresa Smolarek
Mariola Makaruk
Edyta Pawlukiewicz

