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Jak dobrze, że jest przedszkole. 

To tu jest czas na rzeczy najważniejsze. 

Bądźmy pogodni podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola, rankiem zachowujmy się  

naturalnie, nie rozmawiajmy za dużo o tym ,jak należy się zachowywad, czego nie wolno i jakie grożą 

za to konsekwencje; znajdźmy przyjemny dla dziecka temat, spróbujmy je rozśmieszad, rozluźnid. 

Absolutnie nie okazujmy naszego zdenerwowania ani obaw podczas pożegnania. Niech będzie to 

mocne przytulenie, ale krótkie, buziak i zapewnienie, że „na pewno przyjdę” – jeśli pożegnanie 

będzie przedłużało się w nieskooczonośd, dziecko zacznie się obawiad, że rozstaje się na zbyt długi 



czas,  

a miejsce to raczej nie jest przyjazne, skoro mama waha się i martwi, „jak sobie poradzę?” „A jeśli 

mamie tu się naprawdę podoba, tata by chętnie pobawił się autkami, a babcia z przyjemnością by 

odpoczęła, to może warto spróbowad?” 

Nie minie miesiąc, a  zobaczymy, jak mały człowiek,  jeszcze niezdarny, który 

nie radził sobie z emocjami i rozpaczliwie starał się zatrzymad mamę za wszelką 

cenę,  z czasem staje się dzielny, chętny do różnych przedsięwzięd i przede 

wszystkim samodzielny. Poczekajmy na efekty, a przedszkolaki docenią naszą 

cierpliwośd. Wśród barwnych liści i ciepłych promieni słooca, zaczną 

dostrzegad drugiego człowieka i jego potrzeby; z rumianymi od mrozu 

policzkami  nauczą się korzystad z pomocy kolegi i o tę pomoc prosid, wiosną 

rozkwitną, dojrzeją, nauczą się pielęgnowad relacje, aby latem doświadczyd 

przyjaźni.  

W tym momencie małe dziecko jest na początku drogi do tego wszystkiego, 

z czego będzie potem czerpało radośd i motywację. Na razie potrzebuje 

czasu. 

Cztery pory roku w przedszkolu to cztery magiczne etapy w życiu małego 

dziecka. Na każdym z nich, dzieci uczą się, doświadczają, zdobywają i 

osiągają. I tak jak zmieniają się pory roku, porządku których nikt  z nas nie zdoła ani przyspieszyd ani 

opóźnid, tak za dzieckiem również powinniśmy podążad. To Wasze przedszkolaki będą zdobywad 

nowe doświadczenia, rozwijad swoje talenty i dowiadywad się o sobie 

coraz więcej. Bądźcie przygotowani na te zmiany, Drodzy Rodzice. Nie 

próbujcie ich przyspieszyd, zwolnid, zatrzymad. Nie zdołacie. Zanim 

poślecie waszą pociechę na koło  zainteresowao lub dodatkowe zajęcia, 

najpierw porozmawiajcie z nim, poobserwujcie, co ją zajmuje, a z czym 

zupełnie nie ma ochoty się konfrontowad. Nie przeciążajmy dzieci, nie 

wyprzedzajmy, dajmy im czas na poznanie 

siebie. A dopiero  małymi krokami – 

doradzajmy, jak najlepiej i najbezpieczniej 

poznad świat. Bądźmy obok, bądźmy w pobliżu. Ale nie porównujmy 

naszych dzieci do innych, nie zawstydzajmy, że „jeszcze tego nie potrafią”. 

Przedszkole to najlepszy czas na to, aby przygotowad dzieci na wyzwania 

oraz oczekiwad od nich w przyszłości mądrych wyborów.  

Karolina Turek 

 

  

  



Okiem psychologa 

Chcielibyśmy przybliżyd Paostwu niektóre kwestie związane z przeżywaniem przez nasze dzieci 

trudnych emocji. Jest to temat, który często wywołuje w rodzicach poczucie bezradności. Nie wiemy 

jak reagowad – co robid, co mówid do naszych dzieci żeby im pomóc. Mamy nadzieję, że nasze 

wskazówki będą pomagad Paostwu w rozumieniu Waszych dzieci i w skutecznym wspieraniu ich w 

tym zarówno trudnym, jak i jednym z najbardziej ludzkich tematów. 

Na początek zajmiemy się dziecięcymi lękami.  

Po co nam lęk? 

Lęk jest jedną z emocji podstawowych, występujących we wszystkich kulturach (obok radości, 

zaciekawienia, złości, smutku i wstrętu). Jest subiektywnie nieprzyjemny, ale bardzo pożyteczny – jego 

pojawienie się informuje nas o niebezpieczeostwie. Jest sygnałem alarmowym, który skłania nas do 

porzucenia naszej dotychczasowej aktywności i rozejrzenia się dookoła w poszukiwaniu 

niebezpieczeostwa. Wywołuje w naszym ciele szereg zmian fizjologicznych, które przygotowują je do 

stawienia czoła niebezpieczeostwu, nie tylko temu realnemu, ale również temu wyobrażonemu. 

Jak może przejawiad się lęk? 

Lęk jest częścią tzw. odruchu adaptacyjnego (walka-ucieczka-zastygnięcie), który w zależności od 

oceny zagrożenia decyduje o tym jak spożytkujemy energię naszego lęku. Bardziej „aktywną” formą” 

przeżywania lęku są zachowania ucieczkowe – dziecko może krzyczed, płakad, mocno przywierad do 

rodzica i nie chcied go puścid, uciekad i chowad się, biegad dookoła. Są również takie sytuacje, w 

których dziecko w reakcji na lęk „zastyga”, albo mówiąc inaczej „zamraża się”- wszystkie przeżycia 

związane z lękiem kieruje do wewnątrz. Ten drugi „stan” jest o tyle trudny, że obok wszystkich 

nieprzyjemnych objawów lęku doświadczanych przez dziecko, nie ma ono również możliwości 

skutecznego zadbania o siebie (np. „wybiegania” swoich emocji czy poproszenia o pomoc). Stan ten 

jest często przez dorosłych przebywających z dzieckiem niezauważony, ponieważ dziecko w nim 

będące na ogół nie zwraca na siebie uwagi – nie jest zbytnio ruchliwe, wypełnia polecenia (często jest 

nadmiernie posłuszne), „nie sprawia kłopotów” . 

Dlaczego pojawiają się lęki u dzieci? 

Jest wiele czynników mających wpływ, zarówno na skłonnośd dzieci (i ludzi w ogóle) do przeżywania 

lęku jako takiego, jak i na charakter poszczególnych lęków (czyli to czego dzieci się boją). 

 Etap rozwoju 

W zależności od etapu rozwoju, zmienia się reakcja dzieci na różne nowe sytuacje w ich życiu. To co 

dla dziecka 2-letniego może byd źródłem bardzo silnego lęku, dla dziecka 5-6 letniego już nie musi 

takie byd. Czasem więc silny lęk, mainfestujący się bardzo gwałtownie, może byd informacją, że 

dziecko nie jest gotowe na to jak dorośli chcą wprowadzid go w nową sytuację (rzadko dzieci w ogóle 

nie są gotowe na różne nowe doświadczenia, często natomiast nie są gotowe na formę i tempo 

proponowane przez dorosłych). 

 Temperament 



Skłonnośd do przeżywania lęku jest w dużym stopniu związana z wrodzoną reaktywnością układu 

nerwowego. Mówiąc krótko – wrażliwym dzieciom łatwiej się bad. Trudniej jest im również wrócid do 

równowagi. 

 Sytuacja rodzinna 

Bywa, że poprzez lęki dzieci odreagowują trudną sytuację emocjonalną w domu. Mogą również 

swoimi lękowymi reakcjami komunikowad swojemu otoczeniu jak bardzo jest im trudno w tej sytuacji. 

Bywa że źródłem lęków jest jakiś aspekt sytuacji rodzinnej, który nie jest związany z trudnościami 

rodziny, ale z aktualnym etapem na którym się ona znajduje (np. pojawienie się młodszego 

rodzeostwa), lub z sytuacją tego konkretnego dziecka w tej konkretnej rodzinie (np. relacje pomiędzy 

rodzeostwem i to jak dziecko je przeżywa).  

 Doświadczenia z przeszłości 

Bywają sytuacje, w których możemy wskazad konkretne wydarzenie poprzedzające pojawienie się 

danego lęku. Są to tzw. wydarzenia traumatyczne. Dla dziecka takim doświadczeniem może byd np. 

uciekanie przed burzą albo widok kogoś kto się krztusi. Źródłem lęku mogą byd również takie aspekty 

życia dziecka wokół których doświadcza ono dużo napięcia (np. duża presja rodziców na dojadanie 

posiłków do kooca, zbyt wcześnie czy zbyt rygorystycznie przeprowadzony trening czystości, zbyt duży 

nacisk na osiąganie wyników szkolnych). 

 Brak przyzwolenia na spontaniczne wyrażanie innych trudnych emocji (np. złości) 

Bywa, że dzieci poprzez lęk manifestują trudności związane z przeżywaniem i wyrażaniem innym 

emocji. Jeżeli w otoczeniu dziecka zbyt duży nacisk kładzie się np. na niewyrażanie wrogich uczud 

takich jak złośd czy agresja, dziecko napięcie związane z nieprzeżytą emocją może skanalizowad w 

formie, która jest bardziej „akceptowalna” dla otoczenia. 

Jak możemy wspierad nasze dzieci w przeżywaniu i radzeniu sobie z lękiem? 

Oto kilka wskazówek, które byd może będą pomocne. Wszystkie opisywane poniżej pomysły mają 

przede wszystkim pomóc przełamad zarówno w dziecku, jak i w samym rodzicu, poczucie 

bezradności wobec lęków przeżywanych przez dziecko. Ważne żeby rozmawiad o tym czego boi się 

dziecko – dzięki opowiadaniu dziecko ma możliwośd integrowania emocji i myślenia (prawej i lewej 

półkuli mózgu) a to w bardzo dużym stopniu pomaga radzid sobie z emocjami 

 

 Najważniejsza jest empatia… 

 

 Bez pocieszania, uspokajania, udowadniania, że nie ma się czego bad  - najpierw słuchajmy, 

dopytujmy, parafrazujmy, nazywajmy uczucia, np. w ten sposób:  

- „To musi byd bardzo trudne kiedy takie myśli przychodzą do głowy”;  

- „Przyjdź i powiedz mi kiedy takie myśli znów pojawią się w twojej głowie, razem stawimy im 

czoło” 

 

 … oraz nasz spokój i gotowośd do „pomieszczenia” dziecięcych trudnych emocji. 



 

Lęki dziecięce są czymś naturalnym, pojawiają się ponieważ dziecko wkraczając na nowy 

poziom rozumienia świata, mierzy się z pojęciami, które dopiero z czasem staną się dla niego 

bardziej naturalne i zrozumiałe. Ale na to potrzeba czasu i empatycznej obecności rodziców. 

Pogodna i empatyczna postawa rodzica (ale nie bagatelizowanie) daje dziecku nadzieję, że 

razem stawicie czoło problemowi. 

 

 Jeśli lęki w konkretnych sytuacjach życia codziennego są związane z doświadczeniami z 

przeszłości dziecka, ważne byśmy porozmawiali o tym z dzieckiem, i dzięki temu pomogli mu 

zintegrowad treści z pamięci jawnej i ukrytej. Ważne by w rozmowie wrócid do 

doświadczenia, które uważamy (albo podejrzewamy) za źródło aktualnych lęków. 

 

 Bajki terapeutyczne, książki w których bohaterowie mierzą się z podobnymi emocjami, mogą 

byd dobrym wstępem do rozmowy, a także okazją dla dziecka do utożsamienia się z 

bohaterem (daje poczucie, że ktoś przeżywa podobnie, nawet jeśli jest to tylko bohater 

fikcyjny). 

 

 Jeśli dziecko dużo mówi o swoim lęku, a mamy wrażenie, że „niewiele z tego wynika”,  to 

ważne żeby pomóc dziecku popchnąd rozmowę na nowe tory, wprowadzid do rozmowy nowe 

szczegóły, pogłębid jego spojrzenie na siebie w tym problemie. Mogą pomóc pytania,np.: 

 

- Jak się czuje twoje ciało kiedy o tym mówisz? 

- W skali od 1 do 10 jak bardzo się teraz boisz? 

- Co jest w tym dla ciebie najstraszniejszego? 

- Co mogłoby się stad najgorszego ? 

- Jak mógłbyś/ moglibyśmy sobie wtedy z tym poradzid? 

- Czy masz jakiś pomysł co moglibyśmy zrobid żeby było ci teraz łatwiej? 

- Czy możesz sobie wyobrazid szczęśliwe zakooczenie tej historii? 

 

 Więcej zabawy!  

Często w sytuacjach lęków dziecięcych mówimy za dużo. Albo ciągle na nowo powtarzamy 

rzeczy które nie działają. Albo tak przytłaczają nas problemy dzieci, że sami ciągle na tych 

problemach się skupiamy (nie jesteśmy w stanie się pozbierad i dad im takiego wsparcia 

jakiego one w tym momencie potrzebują). Wiele pomysłów na zabawę, która leczy można 

znaleźd w książce „Rodzicielstwo przez zabawę”L. Cohena, czy „Dobre chwile z twoim 

dzieckiem” H. Olechnowicz. 

 

 Aktywnośd twórcza 

Związana z lękiem aktywnośd twórcza również może byd bardzo pomocna – wspiera dziecko 

w  oderwaniu się od niepokojących myśli („lęki chodzą innymi ścieżkami niż aktywnośd 

twórcza”)  

– narysuj swój lęk – jak wygląda, czym się zajmuje na co dzieo 



- wspólnie wymyślmy opowiadanie o tym czego się boisz 

 

 Relaksacja 

Warto w rutynę dnia wprowadzad regularne dwiczenia relaksacyjne, ale tylko wtedy kiedy 

dziecko jest spokojne. Dopiero kiedy dośd dobrze sobie radzi z dwiczeniami relaksacyjnymi w 

chwilach kiedy jest spokojne i czuje się bezpiecznie, możemy je wprowadzad w chiwlach 

trudnych (wiele technik relaksacyjnych można znaleźd w ksiące „Nie strach się bad”) 

 

 Książki, które mogą byd pomocne: 

-  „Nie strach się bad” Lawrence Cohen 

- „Zintegrowany Mózg – zintegrowane dziecko”, Daniel Siegel, Tina Payne Bryson, szczególnie 

rozdział 4 pt. „Zabij lęki” 

- „Mózg na tak” Daniel Siegel 

- „Rodzicielstwo przez zabawę” Lawrence Cohen 

 

Jeśli chcielibyście Paostwo skonsultowad sytuację Waszego dziecka związaną z tematem 

przeżywanych przez nie lęków, zapraszamy do kontaktu z psychologiem oraz na warsztaty dla 

rodziców dotyczące wspierania dzieci w przeżywaniu trudnych emocji, które zaplanowane są na 

październik (I częśd) i listopad (II częśd) – szczegóły wkrótce. 

Copyright by Ilona Dąbrowa 

 

 

 

 

 

 

 



Logopeda w przedszkolu 

 

Wrzesieo jest miesiącem, w którym dzieje się wiele. Trwa adaptacja, dzieci przyzwyczajają się do 

nowych sal, zabawek, spotykają kolegów i koleżanki, których nie widzieli przez wakacje. Początek roku 

szkolnego jest przeznaczony również na badania rozwoju mowy u dzieci, tak zwane badania przesiewowe.  

Badania przesiewowe prowadzone przez logopedę mają na celu określid stopieo rozwoju mowy 

dziecka, czyli czy pojawiły się te głoski, które zgodnie z wiekiem dziecko powinno już nabyd. Logopeda 

sprawdza czynniki, jakie są potrzebne do prawidłowej wymowy, czyli: długośd wędzidełka podjęzykowego, 

czy występuje przerost migdałków podniebiennych, prawidłową budowę zgryu (czy szczęka lub żuchwa są 

zbyt wysunięta, czy występuje nieprawidłowe nachodzenie się zębów) oraz prawidłowośd uzębienia 

(prawidłowe lub czy występuje próchnica butelkowa, nieprawidłowe łuki zębowe).  

 

Samo badanie przesiewowe trwa do 10 minut. Podczas badania rozmawiam z dzieckiem o 

wakacjach, przedszkolu, rzeczach bliskich dziecku. Następnie proszę o nazwanie kilku obrazków, wskazanie 

przedmiotów na zdjęciu, wykonanie prostych dwiczeo artykulacyjnych, np. wysunięcie języka na brodę, 

uśmiechnięcie się. 

Po przeprowadzeniu badao wybrane dzieci zostają zakwalifikowane na terapię. Jest ona prowadzona 

w pełni wyposażonym gabinecie logopedycznym, znajdującym się na piętrze przedszkola. Kwalifikacja 

przebiega od najstarszych dzieci w przedszkolu – od grup zerówkowych do dzieci najmłodszych.  

O wynikach badao przesiewowych zostaną Paostwo poinformowani pisemnie na przełomie 

września/października. 

 

Od rodziców bardzo często słyszę, że są zaniepokojeni, gdy ich 4-letnie dziecko nie mówi głoski /r/. 

Ma na to czas do ukooczenia 6 lat! 



Zdecydowałam się na przygotowanie dla Paostwa ogólnej informacji, aby każdy z Paostwa wiedział, kiedy 

należy udad się do specjalisty.  

Do logopedy warto przyjśd, gdy: 

 Trzylatek mówi niezrozumiale dla otoczenia, np. nauczycielek w przedszkolu, cioci, wujka, 

pani w sklepie, nie podejmuje zabawy,  

 Czterolatek wymawia c, dz, s, z jak ć, dź, ś, ź, np. cymbałki – cimbałki, sanki – sianki, głoski 

dźwięczne zamienia na bezdźwięczne, np. daj – taj, gąbka – kąpka, dach – tach, podczas 

mówienia język wysuwa między zęby, głoskę l zamienia na j, np. lala – jaja, lody – jody, 

lampa – jampa. 

 Pięciolatek nie mówi głosek cz, dż, sz, rz, np. szafa – safa, czapka – capka, pączek – pącek.  

 Sześciolatek nie podejmuje prób mówienia głoski r. 

 

Niezależnie od wieku warto udad się na konsultacje do logopedy, jeżeli dziecko: 

 ma częste infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenia ucha lub gardła,  

 śpi z otwartą buzią, 

 w ciągu dnia ma otwartą buzię, 

 ma trudności z gryzieniem, żuciem, połykaniem, 

 nie ma zębów na skutek próchnicy lub innych czynników.  

 

Do Paostwa dyspozycji jestem w: 

 

Wtorki: 10.00 – 15.00 

Czwartki: 12.00 – 15.00 

Piątki: 10.00 – 12.00 

telefonicznie lub osobiście po wcześniejszym 

umówieniu się przez sekretariat przedszkola.  

Proszę nie wierzyd w to, że dziecko dorośnie, przerośnie, wyrośnie z problemu. Wyrasta to się ze spodni 

lub z kurtki, nie z wady wymowy! Wczesna diagnoza i systematyczna praca pozwolą na osiągnięcie 

szybkich i dobrych efektów terapeutycznych. 



Kącik języka angielskiego 

 

 

 

 

 

Cześć! To ja - Sleepy Fox! Znasz mnie z zajęć z panią Asią, ale wtedy… Zwykle śpię, choć mimo 

tego i tak uczę się z Tobą języka angielskiego   

Yeah, it’s me, Sleepy Fox. You know me from English classes with Asia! I am sleepy all the time, 

but I learn with you! I live in a pink box, and every Wednesday and Thursday you have to wake me 

up.  I know you can, so… Good luck and see you soon!  

 

About colours 

 

BLACK YELLOW 

WHITE ORANGE 

PINK BROWN 

PURPLE GREY 



GREEN GOLD 

BLUE SILVER 

RED  

 

 

Drogi Rodzicu! 

Możesz rozłożyć kartoniki z nazwami kolorów, przećwiczyć ze swoim dzieckiem ich 

nazwy, po czym schować jeden kolor i zapytać: 

 “What is missing?”  

 

Albo poprosić dziecko o wskazanie czegoś w pokoju/miejscu, w którym aktualnie 

jesteście, o wskazanie czegoś w wybranym kolorze: 

„Show me something pink” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Use colored crayons and color the picture  

 

 

 

 

 

 

 

 



Kącik mądrej główki 

STRONA DLA MALUSZKA 

CZY WIESZ, JAKIE TO ZWIERZĘ? Jak myślisz, dlaczego wiewiórka jest uśmiechnięta? Może 

znalazła orzeszki? Dorysuj razem z mamą i tatą orzeszki dla wiewiórki. Pomaluj także jej 

ogon i uszka. Może ozdobisz swój rysunek kolorowymi kuleczkami plasteliny? WESOŁEJ  



ZABAWY! STRONA DLA STARSZAKA  

Ile listków przyleciało do szkolnego ogrodu? Czy wiesz, o jakiej porze roku spadają liście  

z drzew? Pokoloruj je z babcią! A może wspólnie z rodzeostwem? Jakie kolory wybierzesz? A 

potem wytnij i ułóż z nich ciekawą kompozycję, naklej i laurka gotowa. DO DZIEŁA! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


