
 
 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biała Podlaska 

 



 
 

 

 
 

 

2 

Serdecznie witamy Dzieci i Rodziców - 

Czytelników naszej gazetki !!! 

 

„Mieć czas dla dziecka – to początek wszelkiego wychowania”. 

-Karl Hesselbacher 

 

 

 

 

 

 

• Jaki typ osobowości ma Twój maluch? 

• Czas wakacji- czasem zabaw 

wspierających integrację sensoryczną u 

dzieci 

• Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym                           

(5- i 6-letnich) 

• Pół godzinki dla rodzinki… 

• „Mądragłówka”, czyli odpoczynek z 

kredką… 

• Co w Przedszkolu piszczy? 

•  
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Witamy w kolejnym wydaniu „Przedszkolnych nowinek”.  

Przed nami lato, zakończenie roku  szkolnego  i  wakacje. 

Wszystkim  starszakom  życzymy,  abyście  we  wrześniu  dzielnie  

przekroczyli  próg  szkoły,  rozwijali swoje pasje i zainteresowania 

oraz  spełniali  swoje  marzenia.  

Pamiętajcie o  nas  i  od  czasu  do czasu  odwiedźcie  nas  w  

przedszkolu, żeby opowiedzieć nam co u  was  słychać.  
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Na wakacje ruszać czas!  

 

 

 

Za dni kilka –o tej porze 

będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 

żeby bawić się na plaży. 

 

A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 

Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 

 

Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het-do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 

 

Dla mnie to najlepsza pora 

żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 

Wolę jechać na Mazury. 

 

Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 

Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 
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Jaki typ osobowości ma Twój maluch? 

 
Różnice między maluchami widać gołym okiem. Jedno dziecko zalewa się łzami, 

inne jest towarzyskie, kolejne od progu kłóci się z wszystkimi. Zobacz, jaki jest 

twój przedszkolak! 

 

1. Osobowość dziecka: przylepka. 

Uwielbia się przytulać, siedzieć na kolanach matki, trzymać ją za rękę. W 

przedszkolnej szatni kilka razy daje „ostatniego już” buziaka. Gdy ma gorszy 

dzień, zdarza mu się uronić kilka łez przy rozstaniu. A nawet jeśli w grupie 

czuje się dobrze, to zawsze orbituje w pobliżu mamy. Będąc w domu, też 

trzyma się blisko niej. Wydaje się, że nadal potrzebuje dużo jej uwagi i 

zapewnień, że jest kochane.  

Co to znaczy: Malec nie zakończył jeszcze procesu separacji –nie czuje się 

pewnie, gdy mama znika. Ma wrażenie, że tylko jej bliskość zapewni mu 

bezpieczeństwo. Z jednej strony chce poznawać świat, rzucić się w wir 

zabawy z kolegami, ale z drugiej czuje, że wolałby być z mamą. Często 

zachowują się tak jedynacy, którzy do czasu pójścia do przedszkola spędzali 

czas głównie z matką.  

Kiedy trzeba się niepokoić: Rodzice powinni zastanowić się nad sytuacją, gdy 

dziecko zachowuje się swobodnie tylko w obecności matki, nie wchodzi w 

relacje z grupą. Niepokojący może też być silny opór malca, gdy mama chce 

wyjść gdzieś bez niego. To czas, żeby zacząć łagodnie separować kilkulatka od 

matki. Idealny do tego zadania jest tata. 

2. Osobowość dziecka: buntownik. 

Zanim się go zobaczy, już go słychać. Od rana ma pretensje, nawet o 

najdrobniejsze sprawy. Kłóci się, jest nieustępliwy i... nieprzyjemny. Czasem 

wydaje się, że robi mamie na złość, by pokazać otoczeniu, że to on ma rację, 

innym razem chce udowodnić, że jest w tej relacji pokrzywdzony. Wyszarpuje 

się matce, gdy ta chce go złapać za rękę, ucieka.  

Co to znaczy: Między mamą a dzieckiem jest sporo napięcia. Wydaje się, że 

malec „pokazuje” światu, jak trudną ma relację z mamą. Być może rodzic robi 

coś, co złości smyka, a on nie potrafi zawalczyć o siebie inaczej, niż kłócąc się. 

Dziecko nie jest w stanie wyjaśnić dokładnie, co czuje i z jakiego powodu. 

Warto się zastanowić, co takiego dzieje się w rodzinie, co może je ranić. 

Kiedy trzeba się niepokoić: Martwić należy się wtedy, gdy wybuchy złości 

wobec mamy nie przeplatają się z chwilami bliskości i czułości. Niepokoić 
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powinno też bicie, plucie–oznacza to, że granice zostały mocno przekroczone. 

Zamiast karać smyka, warto przypomnieć sobie, że dzieci nie robią nic, czego 

nie nauczyły się od dorosłych. Rozwiązywanie problemu należy więc zacząć od 

przyjrzenia się zachowaniu swojemu i otoczenia... 

3. Osobowość dziecka: samotnik. 

Wydaje się niezainteresowany obecnością mamy. Nie przytula się, rzadko na 

nią patrzy. Wchodząc do przedszkola, szybko rozbiera się i biegnie do dzieci, 

nie machając na do widzenia. Gdy mama jest na przedstawieniu, nie podchodzi 

do niej, pochłonięty swoimi sprawami.  

Co to znaczy: Jedną z przyczyn może być silny indywidualizm i samodzielność. 

Jednak jeśli malec nie wydaje się zainteresowany kontaktem z mamą, trzeba 

przyjrzeć się sprawie uważnie –zadać sobie pytanie: był taki zawsze czy coś 

się zmieniło? Jeśli to chwilowa sytuacja, być może kilkulatek rzeczywiście 

pochłonięty jest przedszkolnym życiem. Jeżeli zaś od zawsze kontakt z 

dzieckiem był słaby, warto zwrócić się do fachowca.  

Kiedy trzeba się niepokoić: Jeśli malec nie nawiązuje kontaktów z grupą czy 

paniami w przedszkolu, nie przytula się do mamy ani do taty, a wydaje się 

nieobecny, zanurzony w swoim świecie –zachowania te mogą wskazywać na 

zaburzenia rozwojowe. Należy się skontaktować z psychologiem. 

4.Osobowość dziecka: przeciętniaczek. 

Rozbiera się w szatni, żegna mamę uściskiem, macha na pożegnanie i już 

wpada w wir zabawy. Opowiada w domu o tym, co działo się w przedszkolu, nie 

ukrywa sympatii do którejś z pań. Gdy choruje –chce mieć mamę blisko. Ale są 

dni, które spędza w pokoju zajęty własnymi sprawami.  

Co to znaczy: Malec zaspokoił potrzebę bycia z matką, chętnie poznaje 

otaczający go świat, czuje się w nim bezpiecznie. Gdy ma trudności, zgłasza 

się po pomoc. Czuje siłę więzi z mamą, ale też to, że ona wypuszcza go do ludzi 

i cieszy się, gdy on dobrze się bawi.  

Kiedy trzeba się niepokoić: Nie trzeba. W tym przypadku cudnie mieć 

przeciętniaczka! 

 

Źródło: www. polki.pl 
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Czas wakacji- czasem zabaw wspierających integrację 

sensoryczną u dzieci 

Zbliżają się wakacje, czas zabaw swobodnych dzieci, wyjazdów nad morze, 

w góry, czy do babci na wieś. Jest to również doskonały czas do wspierania 

procesów integracji sensorycznej nie tylko dla dzieci, które mają zaburzenia ale 

również dla każdego dziecka. Bez względu na to czy dziecko ma zdiagnozowane 

zaburzenia przetwarzania sensorycznego czy nie, warto jednak jak najwcześniej 

zadbać o odpowiednią stymulację . Nie jest to trudne –wiele rzeczy można zrobić 

przez zabawę. Choć nie zastąpi to zajęć prowadzonych przez specjalistę, to może 

znacznie pomóc dziecku w codziennym funkcjonowaniu. Należy uświadomić sobie 

ogromne znaczenie sposobu spędzania wolnego czasu dla rozwoju integracji 

sensorycznej. Jeśli na przykład nasze dziecko spędza wakacje, leżąc na kanapie i 

godzinami surfując po Internecie czy grając na tablecie, to z całą pewnością nie 

przyniesie to pozytywnych skutków. Aby zdolność do sprawnego odbierania i 

przetwarzania informacji sensorycznych mogła się rozwijać, nieodzowne są bowiem 

różnorodne interakcje z otaczającym światem. To dzięki nim ciało i mózg dziecka 
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adaptują się do licznych wyzwań natury fizycznej. Dziecko musi doświadczać wielu 

różnorodnych bodźców, by integracja sensoryczna mogła prawidłowo się rozwijać. 

I chociaż plastyczność mózgu trwa przez całe życie i również w dorosłości możemy 

pracować nad swoją zdolnością do przetwarzania sensorycznego, to jednak 

dzieciństwo stanowi okres krytyczny dla rozwoju na tym polu – warto o tym 

pamiętać, gdy zastanawiamy się, jak spędzić z dzieckiem wolny czas.  

Warto zaufać dziecku! Maluchy są tak mądrze skonstruowane, że czerpią 

radość z zadań zmuszających je do odbierania nowych bodźców i rozwijania nowych 

funkcji motorycznych. Dzieci mają w sobie wewnętrzny pęd do podejmowania 

korzystnych dla ich mózgów aktywności – czasem naprawdę warto po prostu 

podążać za dzieckiem i jego pomysłami na zabawę, gdyż to jest dokładnie to, czego 

w danej chwili ono potrzebuje. Oczywiście z drugiej strony są też dzieci, które – 

z racji swoich dysfunkcji w obrębie jednego lub kilku układów zmysłowych – unikają 

aktywności, które wzbudzają w nich strach lub dyskomfort. Tym dzieciom także 

warto wytrwale proponować podejmowanie nowych zadań, stopniowo oswajać to, co 

trudne, cały czas zachowując jednak wobec nich szacunek i zrozumienie dla ich 

trudności.  

Adekwatne wyzwania. Ważne jest, by zadania były „skrojone na miarę” – nie 

za trudne, ale też nie za łatwe. Najbardziej stymulujące dla mózgu jest bowiem 

balansowanie na granicy możliwości dziecka.  

Kontaktu z naturą i to co ma nam ona do zaoferowania! Plaża, las, jezioro, 

góry, łąka, a nawet przydomowy ogródek – wszystkie te miejsca stymulują zmysły 

dziecka w sposób, którego nie da się odtworzyć podczas terapii na sali integracji 

sensorycznej. Spędzajmy zatem z dziećmi jak najwięcej czasu na świeżym 

powietrzu i postarajmy się dostrzec jej ogromny potencjał w korzystnym 

oddziaływaniu na ich rozwój.  
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Co zatem robić z dzieckiem nad morzem? Możliwości jest naprawdę ogrom: 

oczywiście wszelkie zabawy w wodzie, ale i z wodą, jak choćby noszenie jej w 

wiaderku z miejsca na miejsce, zabawy konewką i innymi akcesoriami, zabawa 

„błotem” z piasku i wody lub eksperymenty z temperaturą wody (porównywanie 

wody prosto z morza z wodą nagrzaną w wiaderku). Również piasek jest wspaniałym 

materiałem do zabaw stymulujących zmysły: możemy zakopywać poszczególne 

części ciała dziecka. A może dziecko będzie miało ochotę na układanie wzorów z 

muszelek lub kamyczków, według własnego pomysłu lub według wzoru rodzica. 

Można odbijać dmuchaną piłkę, zagrać w siatkówkę plażową lub wypróbowywać 

różne sposoby poruszania się po piasku i sprawdzać, co jest bardziej męczące – 

chodzenie na czworakach, turlanie się, skakanie obunóż, a może skoki na jednej 

nodze? Wszystkie te bardzo proste zabawy stymulują układ dotykowy, 

przedsionkowy i proprioceptywny, a więc wszystkie układy bazowe, a zarazem są 

zwykle dla dziecka ogromną frajdą!  

A jeśli spędzamy wakacje w górach? Tu również nie brakuje możliwości : 

doskonałą zabawą i stymulacją zarazem będzie na przykład wspinanie się za pomocą 

rąk i nóg w dostępne dziecku miejsca (oczywiście z asekuracją rodzica). Dobrym 

pomysłem jest także pokonywanie naturalnych przeszkód typu głazy, wystające z 

ziemi gałęzie czy zwalone pnie drzewa. Można także moczyć ręce i nogi w górskim 

strumyku.  

A jeżeli jedziemy do babci na wieś?  

• jazda na rowerku biegowym, rowerze, hulajnodze, deskorolce lub rolkach, 

• gra w piłkę na wiele różnych sposobów (można wypróbować grę dużą, 

dmuchaną lub gumową piłką, co dostarcza innych, ciekawych wrażeń), 

 • gra w badmintona, ringo lub bule, 
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 • zabawy podwórkowe, gra w klasy, w gumę, skoki przez skakankę, 

 • zabawa na trampolinie ogrodowej.  

Czas wakacji obfituje w liczne okazje do tego, by poprzez różnorodne aktywności 

wspierać prawidłowy rozwój integracji sensorycznej u dzieci. Podstawą jest 

solidna porcja ruchu, przebywanie na łonie natury, urozmaicanie sposobów 

spędzania czasu. 

 

WAŻNE TELEFONY  

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych  

997 – telefon alarmowy Policji  

998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej  

999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego  

601 100 100 – telefon alarmowy WOPR  

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

 Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z 

pewnością zmniejsza, możliwość stania się ofiarą.  
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AGRESJA U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM                             

(5- i 6-letnich) 

O AGRESJI 

Agresja to zjawisko wszechobecne w dzisiejszym świecie. Dotyka nas 

bezpośrednio w naszym najbliższym otoczeniu, słyszymy o niej w środkach 

masowego przekazu, sami bywamy przedmiotem agresji i niejednokroć sami tę 

agresję generujemy. Poznajmy więc kilka prawd o agresji, po to, by łatwiej nam 

było jako rodzicom pomagać naszym dzieciom w uporaniu się z tym 

nieakceptowanym przez społeczeństwo uczuciem. 

Z obszernego tematu agresji wybierzemy tylko interesujący nas problem 

i zajmiemy się agresją dzieci w wieku przedszkolnym, a w szczególności agresją 

dzieci 5- i 6-letnich. 

Postaramy się odpowiedzieć na pytania: 

1. Czym jest agresja? 

2. Jakie są jej przyczyny i przejawy u przedszkolaków? 

3. Jaka jest rola rodziców w nauce dzieci radzenia sobie z agresją? 

Czym jest agresja? 

Najpierw należy podkreślić, że według naukowców zajmujących się tym 

zagadnieniem agresja to naturalna skłonność człowieka. Poczucie gniewu 

wywołującego agresję pojawia się już bowiem w drugiej połowie pierwszego roku 

życia. 

Później coraz więcej emocji wywołuje agresję, Są to: frustracja (czyli stan 

psychiki wynikający z zablokowania aktywności zmierzających do określonego 
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celu), strach, złość. Powszechnie wiadomo też, że męski hormon testosteron 

sprzyja wyzwalaniu się agresji. 

Agresja to „rzeczywisty akt wrogości lub grożenie nim”. To zachowanie, 

w którego wyniku zachodzi szkoda, cierpienie, krzywda innej 

osoby. (Niekiedy agresję dzieci kierują przeciwko sobie, ale jest to zjawisko 

szczególne i nie będziemy teraz się nim zajmować). 

Podkreślmy w tym miejscu, że agresja to zachowanie nieakceptowane 

społecznie. Im wcześniej dziecko zrozumie tę prawdę, tym szybciej będzie 

chciało się nauczyć opanowania agresji, gdyż będzie miało cel – akceptację 

społeczną, czyli akceptację w grupie rówieśniczej, w rodzinie, wśród dorosłych 

w bliższym i dalszym otoczeniu. 

Nauka wyodrębnia wiele rodzajów agresji. Mówimy o agresji fizycznej, 

psychicznej (np. szantaż emocjonalny, upokarzanie), słownej, seksualnej, 

seksistowskiej i rasistowskiej, a nawet o agresji o charakterze instytucjonalnym 

(np. przymus w pracy, w finansach, w szkolnictwie itd.) 

U dzieci w wieku przedszkolnym agresja przejawia się przede wszystkim 

fizycznie i słownie i może mieć różne natężenie, od słabej do bardzo silnej. 

Agresja fizyczna 

Agresję fizyczną nazywamy także atakiem. Może to być potrącanie, popychanie, 

szarpanie, ciągnięcie, gryzienie, bicie, plucie. Do tej kategorii zaliczamy też 

znęcanie się nad zwierzętami i niszczenie środowiska naturalnego. W tym 

wypadku dziecko agresywne nie zawsze jest silniejsze od dziecka zaczepianego, 

może zostać poturbowane przez dziecko napadnięte, ale w chwili ataku emocje są 

tak silne, że agresor wcale o tym nie myśli. 

Agresja słowna 

Agresja słowna zwana też werbalną to najczęściej przezywanie, wymyślanie, 

dokuczanie, grożenie, używanie wobec innych słów celowo upokarzających, 

poniżających, obrażających. Przy czym pamiętajmy, że ważna jest w tym 

wypadku sama negatywna intencja dziecka agresywnego, podobnie zresztą jak 

w wypadku agresji fizycznej. 

U dziecka przedszkolnego możemy obserwować agresję instrumentalną (słowną 

czy też fizyczną). Jest to agresja mająca na celu uzyskanie przez dziecko 

czegoś pożądanego. Np. Dziecko tupie, bo chce ciastko właśnie teraz, 

a nie po obiedzie. 
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Jak wcześniej wspomniałam, niektórzy badacze traktują agresję jako składnik 

życia ludzkiego. To wyjaśnia, dlaczego mimo pokojowego usposobienia niektórzy 

z nas lubią filmy akcji czy grozy oraz obrazy pełne niebezpiecznych zjawisk 

przyrodniczych. Natomiast agresja aktywno-destrukcyjna cechująca się jawną 

wrogością i tendencją do niszczenia nie jest wrodzona i nie powstała 

w wyniku adaptacji człowieka do otoczenia. Jest to agresja 

wyuczona. Prawdziwe jest zatem powszechnie używane stwierdzenie, 

że przemoc rodzi przemoc. Przytoczę w tym miejscu często opisywany 

przez literaturę naukową przykład eksperymentu przeprowadzonego przez A. 

Bandurę, zwolennika teorii agresji wyuczonej. Zaprezentował on dzieciom film, 

na którym dorosły znęcał się nad manekinem. Po obejrzeniu filmu dzieci podczas 

zabawy z manekinem powtarzały zaobserwowane zachowania, a nawet dodawały 

własne nowe sposoby niszczenia, które nie były pokazywane na filmie. Dzieci, 

które filmu nie widziały, nie niszczyły manekina. Taki sposób nauki agresji 

Bandura nazwał modelowaniem. A więc to społeczeństwo uczy nas zachowań 

agresywnych. 

Jakie są przyczyny agresji i jej przejawy u przedszkolaków? 

Zbadajmy więc, co najczęściej jest przyczyną agresji u przedszkolaków 

i zastanówmy się, co my jako rodzice możemy zrobić, by nie uczyć naszych dzieci 

reakcji agresywnych i nie utrwalać ich. 

Z wymienionych przeze mnie emocji prowadzących do agresji u przedszkolaków 

dominuje uczucie złości. Dzieci w wieku przedszkolnym często złoszczą się, 

by zwrócić na siebie uwagę. Znamy doskonale ten obrazek: każdy zajmuje się 

swoimi sprawami i nagły wrzask, łzy, rzucona zabawka i wszyscy pędzą 

do wściekłego dziecka i pytają, co mu się stało, jak mu pomóc itd. W ten sposób 

mały złośnik znajduje się w centrum zainteresowania wszystkich domowników. 

Złość dzieci w tym wieku wywołuje też krępujące ruchy ubranie, zbyt ciasne 

rękawy, drapiące rajstopy, za mocno zawiązany czy zbyt gruby szalik, jakieś 

fizyczne niedogodności (zimno, głód, pragnienie), zabieranie własności dzieci 

np. zabawek. Złość budzi się także, gdy te zabawki nie działają jak należy. 

Nie krzyczymy wtedy na dziecko, bo to tylko nasila jego zachowanie agresywne. 

Możemy starać się odwrócić uwagę dziecka lub cierpliwie powtarzać, 

że nie rzucamy zabawek i ubrania, które nas drażnią, i powołać się 

na przykład. Czy widziałes, by mama czy tata tak robili? Pytamy, Co cię 

tak zdenerwowało? Okazujemy wtedy zainteresowanie stanem uczuć dziecka 

i pokazujemy swoją bliskość. 

Złość u przedszkolaków wywołuje też przeszkadzanie w zabawie, przerywanie im 

zajmujących zajęć, wydawanie poleceń, by zrobiły coś, czego one nie chcą zrobić. 

Chyba wszyscy rodzice przedszkolaka zaobserwowali również, jak ich dziecko się 
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złości, gdy mu się coś nie udaje. A gdy powiemy dziecku: „Nie”, zabronimy mu 

czegoś bez wyjaśnień, musimy się liczyć z tym, że być może wzbudzimy w nim 

silną złość, a co za tym idzie skierowaną w naszym kierunku agresję. 

Dzieci 6-12-letnie chętnie bawią się w wojnę, obserwujemy w ich relacjach 

kłótnie i bójki. Takie zachowania służą wyładowaniu uczuć. W miarę dojrzewania 

uczucia agresywne stają się coraz silniejsze. Naukowcy są zgodni, że pomijając 

czynniki wrodzone, osobowość agresywną kształtują: przemoc, zaniedbanie 

i brak miłości. 

Wielu badaczy uważa, że dzieci biją się, naśladując np. dorosłych czy treści 

programów telewizyjnych. Oglądanie okrucieństw stymuluje też takie 

zachowania u dorosłych. Pedagodzy biją na alarm: tolerowanie brutalności rodzi 

ją, stąd w dzisiejszym świecie liczne mordy, niemowlęta z obrażeniami w szpitalu 

itp. 

Przemoc w rodzinie wydaje się sprawą oczywistą, jeśli mamy na myśli krzyki, 

bicie czy dręczenie dzieci, zamykanie ich w ciemnych pomieszczeniach itp. 

Tak dzieje się w rodzinach określanych jako dysfunkcjonalne czy patologiczne. 

Alkohol, brak pracy, trudne warunki mieszkaniowe, bezradność rodziców wobec 

realiów codzienności częstokroć wyzwala u nich agresję wobec dzieci i może 

w ten sposób kształtować ich osobowość jako osobowość agresywną. 

Pamiętajmy jednak, że i my, będąc w rodzinie funkcjonalnej wychowawczo, 

gdy nazywamy dziecko np. ciamajdą, leniem czy bałaganiarzem, nie zdając sobie 

z tego sprawy, stosujemy wobec dziecka przemoc słowną i tym samym uczymy 

dziecko agresji werbalnej. Lepiej powiedzieć: „postaraj się zrobić to szybciej/ 

proszę się nauczyć sprzątać po sobie, pomogę ci/ zastanów się, dlaczego nie chce 

ci się nic robić, może coś cię boli.” 

Zaniedbanie i brak miłości, które również mogą się przyczynić do ukształtowania 

osobowości agresywnej, to czynniki bardzo indywidualne. Każde dziecko pragnie, 

by rodzice się nim zajmowali i okazywali mu miłość, ale natężenie tej potrzeby 

może być różne. Nawet wśród rodzeństwa obserwujemy dzieci przylepki, niemal 

stale spragnione rodzicielskich pieszczot i czułych słów oraz dzieci, które 

potrzebują tego w mniejszym stopniu. Generalnie dzieciom potrzebna jest 

obecność rodziców, ich uwaga, zainteresowanie, pełne miłości wyrazy. 

Należy też pamiętać o temperamencie. Są dzieci bardziej absorbujące 

dorosłych, grymaszą, płaczą. Badania wykazały, że te dzieci mogą być bardziej 

skłonne do agresji, decyduje o tym czynnik genetyczny. Mówimy wtedy „to mały 
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złośnik”, nie zastanawiając się, jak pomóc temu złośnikowi w pracy 

nad opanowaniem szalejących emocji. 

Badacze doszli też do nader interesującego wniosku, że agresja ma źródła 

w ewolucji człowieka. Chodzi o dominację gatunków, grup społecznych 

czy jednostek w tych grupach. Widzimy to w przedszkolu czy szkole – są dzieci 

pełniące funkcje przywódcze. Często zdobywają te funkcje siłą (czyli poprzez 

agresję). Później wraz z rozwojem emocji i umysłu funkcje przywódcy powierzane 

są np. najlepszym uczniom, sportowcom itd. 

Jak widzimy, zjawisko agresji jest bardzo złożone i można je ujmować z różnych 

perspektyw. Nie jest to dla rodziców zadanie łatwe: panować nad agresją dzieci, 

otoczenia i własną. Można jednak spróbować wypracować sobie takie techniki 

postępowania, które będą pomocne w relacjach z dziećmi i w relacjach dzieci 

z ich otoczeniem. 

Jaka jest rola rodziców w nauce dzieci radzenia sobie z agresją? 

Dziecko żyje w społeczeństwie i podlega rozmaitym wpływom. Podkreślmy jednak 

intuicyjnie znany, ale powszechnie jakby zapomniany fakt, że to rodzice mają 

największy wpływ na dziecko. I to właśnie oni mogą pomóc swoim 

pociechom w odnalezieniu przez dziecko akceptowanego społecznie sposobu 

wyrażania uczuć oraz w radzeniu sobie z własną i cudzą agresją. 

Uczmy więc dzieci szacunku dla innych. Pokazujmy, że nie tolerujemy 

przemocy w bajkach i telewizji, potępiajmy wojny na świecie. Nie kupujmy 

dzieciom zabawek-pistoletów, karabinów i nie bawmy się z nimi 

w wojnę (musimy się jednak pogodzić z zakupem przez dziecko zabawek-broni 

za jego pieniądze, chodzi o to, by nie używać naszej przewagi i by wychowanie 

nie zamieniło się w przemoc). 

Co zrobić, by dać ujście nagromadzonym emocjom dziecka i uwolnić jego 

zgromadzoną energię, by nie przeradzała się w zachowania agresywne? 

Mniejsze dzieci można zaopatrzyć w piłkę złości. Jest to średnio miękka piłka, 

która mieści się w dłoni. Czując złość, dziecko z całej siły ściska piłkę, pozbywając 

się w ten sposób nadmiaru energii i uspokaja się. Ten sposób polecała swego czasu 

w telewizji super niania Dorota Zawadzka, prowadząc cykl programów 

edukacyjnych dla rodziców. Z jej programów pamiętam też świetny sposób 

uspokojenia dziecka i skierowania jego agresji na bezpieczne tory. Dajemy 

zezłoszczonemu dziecku starą gazetę do podarcia. Wyładowując się, dziecko 

drze ją na małe kawałeczki, które zbija w kulki i z pasją wyrzuca je do kosza. 

Gazety nie ma i złych emocji też już nie. 
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Nie zgadzajmy się na akty agresji własnego potomka, nie tolerujmy ich. Mówmy: 

„Bardzo cię kocham, nawet jak jesteś niegrzeczny, ale nie podoba mi się 

twoje zachowanie/ nie lubię jak się tak zachowujesz/takie zachowanie nie jest 

do zaakceptowania.”                                                                                               

Psychologowie zalecają codzienny wysiłek 

fizyczny np. podczas zabawy z rówieśnikami czy rodziną. Codzienny spacer, 

bieganie, udział w zajęciach sportowych z powodzeniem rozładowuje napięcia 

emocjonalne i nadmierny ładunek energii. 

Bardzo polecane są również wszelkie działanie twórcze, np. rysowanie, 

opowiadanie historyjek, teatrzyk, granie na instrumencie, śpiew itd. W swobodny, 

naturalny sposób, całkowicie nieświadomie dziecko w działaniach twórczych 

bezpiecznie wyraża tłumione dotąd emocje, zwłaszcza lęku, złości i agresji. 

Pozwólmy też dziecku na płacz, jeśli ma taką potrzebę, w ten sposób dziecko 

uwalnia zblokowane emocje. 

Aby dziecku pomóc, trzeba je dobrze poznać, poznać sposób jego odczuwania 

i analizowania sytuacji życiowych. Świetnym sposobem poznania uczuć dziecka 

są rozmowy przed snem. Wieczorna pora sprzyja bliskości, czułościom 

i wyrażaniu uczuć. Dzieci są już zmęczone i mniej wojownicze, obniża się poziom 

energii, a łóżko kojarzy się z bezpieczeństwem i przytulnością. Rolą rodziców 

jest stworzyć dzieciom najlepsze warunki do zwierzeń, do przeprosin, na które 

powinien zdobyć się przede wszystkim rodzic. Dzięki przyznaniu się rodziców 

do błędów dzieci dowiadują się, że rodzice troszczą się o nie i traktują je 

poważnie. Podczas takich rozmów dzieci uczą się pokory. To uczucie bliskie 

empatii, czyli wczuwaniu się w emocje innych. Zmniejsza to też stres 

(niepewność, wstyd, zwątpienie), jaki dziecko czuje po sprowokowaniu zbyt 

gwałtownej reakcji rodziców. Oto zwroty przydatne dla rodziców w takiej 

sytuacji: Myślałem o tym, co się stało, Jest mi przykro, Myliłem się, Przepraszam, 

że – to wyrażenie chęci pogodzenia się i uspokajające – Dobranoc, Kocham cię. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na uczucie empatii. Empatia polega na tym, 

ze dziecko rozpoznaje emocje innej osoby, a także przeżywa te emocje. 

Nauczenie dziecko empatii to najlepsza droga do nauczenia go hamowania agresji. 

Gdy dziecko empatyczne obserwuje kogoś znajdującego się w potrzebie, odczuwa 

niepokój emocjonalny i próbuje się od niego uwolnić poprzez współodczuwanie lub 

udzielenie pomocy. Jeśli dziecko widzi, że jego działanie przynosi radość 

i szczęście innej osobie, to może również doświadczać tych pozytywnych emocji. 

Skuteczną metoda wychowawczą i kształcącą jest wspólne czytanie. Podczas 

lektury zadajemy dzieciom pytania typu: Co byś czuła na miejscu 

Pinokia? (to nauka empatii), Co myślisz o tym? Jak ty byś postapił? Uważnie 

słuchamy odpowiedzi dzieci. W ten sposób dziecko uczy się czytać wnikliwie 



 
 

 

 
 

 

17 

i analizować, a rodzice mogą poznać sposób myślenia dziecka o świecie i ocenić 

jego umiejętności interpretowania i wyciągania wniosków. 

Poznawszy dziecko, łatwiej możemy mu pomóc w opanowaniu emocji 

negatywnych, w tym społecznie odrzucanej agresji. I na tym właśnie polega 

rola rodziców. 
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Książeczka „Tomcio rozwiązuje problemy. Złość i agresja” zawiera bajki 

terapeutyczne opowiadające o różnych formach agresji, takich jak agresja 

wobec zwierząt, rodziców czy rówieśników, oraz część poradnikową. Proponowane 

rozwiązania oraz opowiadania stanowią kompleksową pomoc w przezwyciężaniu 

dziecięcych problemów i zmartwień. 
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Bajka o butach. 
Nocą, kiedy wszyscy domownicy już śpią,  

buty naradzają się w przedpokoju, dokąd pójść na wycieczkę. 

-Wybierzemy się w góry –pomrukują tatowe buty na grubych 

podeszwach i szykują się do drogi: tup-tup-tup 

.-Nie  możemy  chodzić  po  górach!  

–wołają  szpilki  mamusi.  

–Chodźmy potańczyć, raz-dwa-trzy, raz-dwa-trzy, kto z nami 

zatańczy? 

-Nie chcemy tańczyć, idziemy skakać po kałużach!  

–wołają kalosze.  

–Chlapu-chlapu, to bardzo przyjemne... 

-O, nie! –mówią klapki.  

–Najlepszy jest spacer po piasku: klap, klap, klap. 

-Lepiej, szur-szur, pochodźmy sobie po domu –szurają kapcie. 

-Też mi spacer –po domu! Biegnijmy na podwórko –piszczą tenisówki.  

–Hop, hop, skaczemy! 

I tak kłócą się przez całą noc, bo każde buty  lubią  co  innego.  

Wyłącznie  z  tego powodu  rano  wszyscy  znajdują  swoje buty 

porozrzucane w przedpokoju.  

Czasami tylko mama się gniewa:-Kto  tak  po 

rozrzucał  buty?  Czemu  nie stoją porządnie?! 

Mama przecież nie wie o tym, że co noc  
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buty wybierają się na wycieczkę, ale nie mogą się dogadać, dokąd

pójść.. 

 
 
Zagadki 
 

Czy wiesz, jak ta pora roku  

zwie się pośród ludzi, 

gdy słonko późno spać idzie,  

a wcześnie się budzi? 

 

Płócienny domek na polanie,  

służy turystom za mieszkanie. 

 

Zimne, słodkie i pachnące jemy  

latem w dni gorące. 

 
Pływa po jeziorze.  

Opłynąć może świat!  

Stanie, gdy na nią nie dmucha wiatr! 
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Gdy idziesz na wycieczkę, nosisz  

w nim różne rzeczy, ale nie nosisz     

w rękach, zakładasz go na plecy. 

 

 

 
 

Lato i dzieci 

 

Lato do nas idzie, 

zatrzyma się w lesie. 

Jagody, poziomki 

w dużym koszu niesie. 
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Słoneczka promienie 

rozrzuca dokoła. 

-Chodźcie się pobawić! 

Głośno do nas woła. 

 

Nad morze, w góry 

chce pojechać z nami. 

Wie, że miło spędzi 

czas z przedszkolakami. 

MASAŻYK „MALUJEMY LATO” 

Dzieci palcami i dłońmi obrazują go na plecach rodzica:  

Świeci słońce, wykonują rozwartymi dłońmi ruchy koliste na 10 środku pleców, 

 pada deszcz: dotykają opuszkami palców różnych miejsc na plecach, kapu, kap, 

kapu, kap. zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderzają w różnych miejscach. 

 A my z latem wyruszamy energicznie przesuwają rozwarte dłonie z lewej strony 

do prawej zwiedzić świat, zwiedzić świat. poklepują rozwartymi dłońmi plecy w 

różnych miejscach.  

Policzymy drzewa w lesie dotykają pleców kolejno wszystkimi palcami lewej dłoni i 

prawej dłoni równocześnie, i kwiaty na łące, rysują kontury kwiatów, powitamy 

tańcem księżyc masują plecy rozwartymi dłońmi, i kochane słońce. wykonują 

szybki, okrężny masaż całą dłonią. 

 Pobiegniemy wąską dróżką, stukają, na przemian, opuszkami palców, górskimi 

szlakami, rysują dwie linie równoległe (ścieżkę) palcami wskazującymi, do kąpieli 

w słonym morzu całą dłonią rysują fale, wszystkich zapraszamy, delikatnie 

szczypią.
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SEZON NA TRUSKAWKI  

MAKARON Z SOSEM 

TRUSKAWKOWO-SEROWO–ŚMIETANKOWYM 
Składniki: 

•makaron 

•truskawki 

•gęsta śmietana 

•cukier puder 

•ser biały 

•sól 
 

Przygotowanie: 

Do garnka wlewamy wodę, lekko ją solimy i doprowadzamy do wrzenia.  

Do  takiej  wody  należy  wrzucić  dowolny  makaron  i gotować  do  uzyskania 

efektu  al  dente. Makaron  należy  odcedzić.  Następnie  zabieramy  się  za 

zrobienie sosu.  Do blendera   wrzucamy  w  całości  truskawki,  ser  biały, 

śmietanę, cukier puder, zamykamy pokrywę blendera i miksujemy na jednolitą 

masę. Na talerz wykładamy porcję makaronu, następnie makaron polewamy 

przygotowanym sosem. 

Rodzice zaproście swoje dzieci do pomocy-dzieci mogą umyć truskawki, 

odszypułkować,  wrzucić  składniki  do  blendera  na  sos  i  wspólnie  razem 

zmiksować. 

 
Smacznego!!! 
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Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 
 
W naszym przedszkolu wyrazem solidarności z osobami 

dotkniętymi  zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest kolor niebieski.  To właśnie 

tym kolorem wyrażamy naszą otwartość, zrozumienie oraz akceptację. Starsze 

dzieci 2 kwietnia rysowały i wycinały niebieskie serca, w których pisały jedno z 

ważnych haseł np. akceptacja, zrozumienie, szacunek, pomoc, empatia – wartości 

które są promowane w naszej placówce nie tylko w miesiącu kwietniu, ale przez 

cały rok.  

Nie jesteśmy obojętni, jesteśmy na niebiesko! 

   

http://p17bp.pl/1447-swiatowy-dzien-swiadomosci-autyzmu
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„Wyzwania Teodora"- ogólnopolski projekt edukacyjny 

 

Podczas roku szkolnego grupa „Misie” brała udział w ogólnopolskim projekcie 

edukacyjnym pt: Wyzwania Teodora. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu “Najpiękniejsza Palma 
Wielkanocna” 

Konkurs pt. ,,Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” został 

rozstrzygnięty! Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzinom, którzy podjęli 

wyzwanie i wykonali palmę wielkanocną. Wszystkie rodziny zaskoczyły nas 

pomysłowością oraz kreatywnością. 

  

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim 

biorącym udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą 

pracę. 

 

  

http://p17bp.pl/grupy/grupa-ii-krasnoludki/1530-wyzwania-teodora-ogolnopolski-projekt-edukacyjny
http://p17bp.pl/1493-rozstrzygniecie-konkursu-najpiekniejsza-palma-wielkanocna
http://p17bp.pl/1493-rozstrzygniecie-konkursu-najpiekniejsza-palma-wielkanocna
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Wierszolandia”- konkurs recytatorski 

Dnia 21 kwietnia 2021r. odbył się w naszym przedszkolu konkurs recytatorski w 

takcie którego dzieci ze wszystkich grup wiekowych począwszy od 3 - latków, a 

skończywszy na 6 - latkach recytowały wierze o tematyce wiosennej. Celem 

konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz 

promowanie talentów recytatorskich.  

Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu artystycznego, dziękujemy za udział 

w konkursie i mile spędzony czas. 

 

 

 

 

Światowy Dzień Ziemi 

Dnia 22 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Ziemi. Tak świętowaliśmy go w 

naszej grupie: wykonaliśmy plakat z okazji Święta Ziemi, bawiliśmy się w 

kodowanie, posprzątaliśmy nasz plac zabaw i posadziliśmy w ogrodzie bratki. 

 

    

 

 

http://p17bp.pl/1522-wierszolandia-konkurs-recytatorski
http://p17bp.pl/grupy/grupa-v-sowki/1505-swiatowy-dzien-ziemi
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Konkurs  „Dziecięca moda z odpadów śmieciowych – czas na 
recykling”. 
 

W konkursie „Dziecięca moda z odpadów śmieciowych – czas na 

recykling” zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe nr 11 w 

Białej Podlaskiej -  wyróżnienie otrzymała Marika z naszej grupy.              

Gratulujemy! 

  

„Matczyne serce” 

Jedno jest serce, wiedz, jedno jedyne, 

Co dzieli twe łzy, twoje smutki, radości. 

Jedno jest serce to serce matczyne, 

Pełne dobroci i pełne miłości. 

 Dzień Mamy to szczególne i wyjątkowe święto. Nasze dzieci doskonale o tym 

wiedzą dla tego z takim zaangażowaniem się do niego przygotowywały wykonując 

http://p17bp.pl/grupy/grupa-iv-rybki/1462-konkurs
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min. upominki dla mam oraz występy, które można obejrzeć na stronie 

przedszkola. 

 

  

Tydzień głośnego czytania -zajęcia biblioteczne 

Dnia 27 maja  gościliśmy pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Filii nr 3  w ramach tygodnia głośnego czytania. Poznaliśmy zawód 

bibliotekarza, słuchaliśmy opowiadań czytanych przez pana 

bibliotekarza i oglądaliśmy książki przyniesione do przedszkola z 

biblioteki. W tym tygodniu w naszej grupie mówiliśmy o różnych 

zawodach. Podczas wizyty poznaliśmy specyfikę zawodu bibliotekarza, 

na czym polega jego praca i co należy do jego obowiązków. Dziękujemy 

za ciekawe zajęcia i zapraszamy ponownie do przedszkola  

 

 

 

 
 
 

http://p17bp.pl/grupy/grupa-v-sowki/1549-tydzien-glosnego-czytania-zajecia-biblioteczne
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Góra Grosza 
 

Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do zbiórki groszy. W czasie 

akcji  w holu przedszkola umieszczono specjalny pojemnik, do którego można było 

wrzucać pieniądze. Przedszkolaki  z wielkim zaangażowaniem, przy wsparciu 

rodziców i dziadków, wypełniały je groszami. W maju 

po  przeliczeniu  drobniaków, pieniądze zostały przekazane Towarzystwu Nasz 

Dom za pośrednictwem Poczty Polskiej. (109,01 zł).Więcej informacji na temat 

akcji  znajdziecie państwo na stronie internetowej  www.towarzystwonaszdom.pl

http://p17bp.pl/1523-gora-grosza
http://www.towarzystwonaszdom.pl/
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Dzień Dziecka  

 

OGÓLNOPOLSKI MARATON PRZEDSZKOLAKÓW 
„Sprintem do maratonu" 

Dnia 01.06.2021r dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w 

VII OGÓLNOPOLSKIM MARATONIE PRZEDSZKOLAKÓW „Sprintem do 

maratonu”, którego organizatorem jest miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. 

Jest to projekt zachęcający nauczycieli do przeprowadzenia imprezy biegowej 

w przedszkolu. Celem jest popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz 

upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu. 

 Każdy z uczestników imprezy otrzymał numer startowy tak, jak na prawdziwych 

zawodach sportowych. Przed biegiem odbyła się oczywiście rozgrzewka, a po 

biegu rozciąganie - jak na biegaczy przystało . Dzieci w skupieniu rozpoczynały 

bieg, starając się jak najszybciej dobiec do mety, pokonując wyznaczony dystans.  

W  miłej atmosferze, promującej zdrowy styl życia, nasze dzielne przedszkolaki 

przebiegły 1200 metrów. 

Wysiłek i determinacja biegaczy została doceniona i nagrodzona wręczeniem 

specjalnych medali oraz dyplomów. 

Gratulujemy wspaniałym biegaczom! 

 

          

http://p17bp.pl/1532-ogolnopolski-maraton-przedszkolakow-sprintem-do-maratonu
http://p17bp.pl/1532-ogolnopolski-maraton-przedszkolakow-sprintem-do-maratonu
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W przedszkolnej kuchni 

W ramach poznawania zawodów odwiedziliśmy przedszkolną kuchnię. 

Poznaliśmy zawody: kucharza i intendenta, wiemy na czy polega ich praca, jakie 

umiejętności muszą posiadać wykonując ten zawód. Niektórzy z nas też zostaną 

kucharzem lub zaopatrzeniowcem, gdy dorosną- już teraz chętnie pomagamy 

mamie w kuchni  :)  

                  

Wycieczka do szkoły 

17 czerwca grupa "Sówki" i „Pingwinki”  wybrały się na wycieczkę do szkoły. Dzieci 

uczestniczyły w lekcji klasy I rozwiązując wspólnie przygotowane zadania i 

ćwiczenia. Zobaczyły również salę gimnastyczną, szatnię, stołówkę i świetlicę, w 

której niektóre dzieci czekają na rodziców, odwiedziły również panią dyrektor 

Katarzynę Sierpotowską w jej gabinecie, obiecując już we wrześniu pojawić się w 

http://p17bp.pl/grupy/grupa-v-sowki/1550-w-przedszkolnej-kuchni
http://p17bp.pl/grupy/grupa-v-sowki/1551-wycieczka-do-szkoly
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szkole z uśmiechem na twarzach i zapałem do nauki. Wycieczkę zakończył pobyt 

dzieci na szkolnym palcu zabaw. 

    

 

Wyjazd do Roskoszy 

Dnia  17.06.2021. , odbył się wyjazd integracyjny do Roskoszy.  

Podczas wycieczki  dzieci brały udział w warsztatach kulinarnych: robiły i piekły 

ciasteczka. Poznały również inne zawody takiej jak: kowal, kołodziej, tkacz. 

Następnie, dzieci przedstawiły część artystyczną z okazji ,,Dnia Taty”. Na 

zakończenie odbyło się ognisko oraz wiele ciekawych zabaw na świeżym 

powietrzu. 

To był udany dzień. 

 

          

http://p17bp.pl/grupy/grupa-ii-krasnoludki/1553-wyjazd-do-roskoszy
http://p17bp.pl/images/grupa2/21roskosz/201229589_1713990895658021_1867675571421300372_n.jpg
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„Dzień Ojca” 

Dziś Twoje święto, więc z tej okazji 

życzę Ci Tato dużo fantazji, 

siły, zapału i werwy 

byś bawił się ze mną bez przerwy, 

i kochał mnie mocno tak jak teraz kochasz. 

Chłopaki nie płaczą, ale mogą szlochać 

więc jeśli ten wierszyk Cię wzruszył 

Zapłacz sobie raz i do góry uszy! 

Wszystkie wystąpienia dzieci można obejrzeć na sronie przedszkola.  
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Żegnamy przedszkole!  

„Do widzenia przyjaciele, 

Wspólnych spraw mieliśmy wiele  

Dziś ta nitka się urywa, 

Coś się kończy, a coś się zaczyna …” 

 

W naszym przedszkolu odbyło się uroczyste pożegnanie przedszkola.  

W tym dniu z naszym przedszkolem żegnała się Grupa Pingwinków i Sówek. 

Zakończył się pierwszy etap edukacji.  

A już teraz upragnione wakacje, czyli czas wypoczynku, zabawy, wyjazdów i 

podróży. Zatem udanych i bezpiecznych wakacji dla wszystkich, a dla starszaków 

powodzenia w szkole!!! 

 

 



 
 

 

 
 

 

41 

 

 

 

               



 
 

 

 
 

 

42 

  

                                                                                                                                                           

 

 

Serdecznie dziękujemy: 

Wszystkim Rodzicom naszych przedszkolaków za udział w 

akcjach, konkursach plastycznych, 

Radzie Rodziców za współpracę, pomoc i zaangażowanie w życie 

przedszkola  w roku szkolnym 2020/2021 . 
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Cieszymy się i zachęcamy w kolejnym roku szkolnym do owocnej 

współpracy. 

 

 

Drogie Dzieci!!! 

Wkrótce  rozpoczną  się  wakacje. W związku z tym wszystkim 

Dzieciom i ich Rodzicom życzymy wesołego wypoczynku. Samych 

słonecznych dni, bajkowych przygód oraz szczęśliwego powrotu do 

przedszkola. Sześciolatkom  i pięciolatkom odchodzącym  do  szkoły  

życzymy  również samych sukcesów na kolejnym szczeblu edukacji.  

Dyrektor i Personel naszego przedszkola 

 

Opracowała: Justyna Kuziora 
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