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Pogodnych dni, dobrych myśli,
uśmiechu z radości najmniejszych
niech wiosna zazieleni nasze ogrody,
a słońce wypełni nasze serca.
Na nadchodzące Wielkanocne Święta
życzą Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Przedszkola
nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego

Listki
Młode listki cieszą się wszystkim:
wiatrem-że je huśta i kolebie,
obłokami-że tańczą po niebie,
szpakiem-co gałązki w locie trąca
i zielonym cieniem i promieniem słońca.
Młode listki cieszą się razem z nami,
że są młodymi listkami.

Wiosna
Magdalena Frączek

Przyszła do nas wiosna,
Ciepła i radosna.
Ptaszek pięknie śpiewa,
Zielenią się drzewa.
Słonko w górze świeci,
Weselą się dzieci.
Każdy dobry nastrój ma,
Niechaj wiosna długo trwa !.
OZNAKI WIOSNY
Marta Olechowska

Żółte słoneczko na niebie się śmieje,
łagodny wietrzyk wesolutko wieje,
Krokus nieśmiało z ziemi się podnosi,
wietrzyk wiosenny zmarzłą ziemie rosi. Ptaszki wróciły
i głośno ćwierkają,
wierzby puszyste bazie wypuszczają.
Ciepło wokoło, zima precz już poszła,
a na jej miejsce przyszła piękna wiosna.

Każdy duży i silniejszy pod opiekę bierze mniejszych!
Małgorzata Strzałkowska

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI,
Z całego serca pragniemy podziękować za życzliwość,
zaangażowanie i włączenie się w akcję dla Wszystkich
Otwartych Serc
„Wielkanoc z PCK dla potrzebujących”
Dzięki Wam kochani Rodzice dzieci uczą się wrażliwości
na los innych. Mimo tego, że okazana pomoc jest
bezinteresowna, to dla dziecka ma wymierne korzyści
rozwojowe. Empatia, wrażliwość i życzliwość to
podstawa do budowania mocnych więzi międzyludzkich.
Dzieci, które reagują na nieszczęście innych, będą lepiej
odnajdywały się w społeczeństwie jako osoby dorosłe.
Kochane dzieci, chociaż jesteście jeszcze małe to macie
już ogromne Serca!
Dzięki Wam zebrane produkty spożywcze oraz środki czystości już
wkrótce trafią do osób potrzebujących.

Dziękujemy!

A jak jest u nas?
Jak wygląda zabawa i nauka naszych przedszkolaków w
reżimie sanitarnym?

W naszym przedszkolu „stawiamy” na uśmiech. To docelowy i najważniejszy punkt na mapie naszej
zawodowej codzienności. Uśmiechem witamy i żegnamy naszych małych przyjaciół, uśmiech
towarzyszy Wszystkim przez cały dzień. Mimo że wokół słyszymy smutne wiadomości, mocno się
staramy, aby w progu naszego przedszkola witały nas pozytywne nastroje. I tacy też są nasi
wychowankowie: w dobrym humorze wchodzą do grup, już na parkingu biegną do drzwi, w których
witają ich sympatyczne i życzliwe Panie. Ten dobry nastrój naszych przedszkolaków jest dla nas
największą radością i dowodem na to, że przedszkole jest dla dzieci lubianym i ważnym momentem
ich dzieciństwa.
Pandemia zmieniła życie wszystkich ludzi. To bardzo trudny czas dla nas dorosłych, rodziców,
opiekunów. Skoro samych siebie nie potrafimy uchronić przed zgubnymi skutkami izolacji oraz
ograniczeń w kontaktach z bliskimi, przyjaciółmi i rodziną, tym bardziej trudniej nam zatroszczyć się
o dzieci, które na swój własny sposób interpretują obecny świat. Mając na uwadze obawy
i napięcie związane z obowiązującymi obostrzeniami, za najważniejsze uważamy dobre samopoczucie
naszych pociech. Dlatego każdy dzień jest dla nas nową okazją do tego, aby budować w dzieciach
poczucie pewności i odwagi do prezentowania własnego zdania i dzielenia się swoją wiedzą. Zależy
nam, aby mury naszego przedszkola opuściły starszaki mające zaufanie do siebie i własnego potencjału
i aby chciały i potrafiły z niego korzystać.
Reżim sanitarny mimo że surowy w swoich wytycznych, nam, wychowawcom, nie zamyka drzwi do
różnych przedsięwzięć. Znajdujemy przyjemność w codziennych spotkaniach z przedszkolakami
i wyjaśniamy im, że każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Nasze grono to zespół twórczych
i pogodnych nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia o różnorodnej tematyce. Wśród podejmowanych
działań są zajęcia dydaktyczne, w czasie których dzieci zdobywają i poszerzają wiedzę, zajęcia
plastyczne i muzyczne, to dzięki nim małe zuchy rozwijają artystyczne dusze. Aktywność taneczna także
gości w salach, dzieci uwielbiają taniec i ruch, a mali sportowcy mają okazję rozwijać sprawność
ruchową na sali gimnastycznej. W sportowych strojach czują się dumni i zadowoleni. Pośród
codziennych obowiązków i przyjemności wyłaniają się dziecięce zdolności, które wychowawcy
dostrzegają i rozwijają, czerpiąc od małych artystów dobrą energię i pomysły do kolejnych działań
i zajęć.
Nasze przedszkole tętni życiem, a uśmiech już na stałe zamieszkał w każdej grupie. Pandemia to trudny
czas. Przedszkole jest miejscem, o które dbamy i troszczymy się, aby dzieci czuły się w nim bezpiecznie
i miło. Po roześmianych twarzach naszych przedszkolaków widzimy, że nam się to udaje!
Z życzeniami pogodnych Świąt
mgr Karolina Turek

KĄCIK PSYCHOLOGA
Być drugim kurczakiem
W ramach Innowacji Pedagogicznej „W krainie emocji” dzieci biorą udział w warsztatach na temat
różnych emocji. Naszym aktualnym tematem jest strach. Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać strach
i lęk, poznają jego znaczenia oraz proste sposoby na radzenie sobie z tą emocją.
Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z lękami, zarówno tymi typowymi dla wieku jak i indywidualnymi?
Potrzeba nam przede wszystkim dużo empatii, ale przyda się też trochę wiedzy, zapraszam więc do
zapoznania się z kilkoma praktycznymi informacjami na ten temat.


Strach jest ok
Uczmy dzieci, że nie ma nic złego w baniu się. Jest to ważna, przydatna emocja dzięki której
unikają na co dzień wielu poważnych niebezpieczeństw. Jego okazywanie jest sposobem
radzenia sobie z silnym napięciem, pozwólmy więc na to naszym kilkulatkom.



Jesteśmy różni
Różne osoby odczuwają strach w innych sytuacjach, jedne silniej, inne słabiej. Nie mamy
wpływu na nasze geny czy układ nerwowy, ale możemy nauczyć się sposobów radzenia sobie
ze strachem, które ułatwią nam codzienne funkcjonowanie.
Co pomaga?



Akceptacja
Dziecko potrzebuje, żebyśmy uznali jego prawo do przeżywania lęku. Ma prawo bać się
ciemności, nieznajomych czy balonów. Pomaganie im w przezwyciężaniu tych lęków zawsze
zaczyna się od zaakceptowania tego co czują.



Bliskość
Kiedy lęk jest bardzo silny często napięcie jest tak wielkie, że jedyne co działa to bliskość
wspierającego dorosłego. W takich sytuacjach zasada brzmi „mniej mów, więcej przytulaj”.
Oczywiście nie każde dziecko lubi taki sam dotyk, musimy dopasować to do naszego
przedszkolaka – może to być przytulenie, kołysanie, delikatne masowanie, a nawet tylko
kucnięcie tuż obok, nucenie.



Nazywanie
Gdy nie wiemy co się z nami dzieje, nie potrafimy tego nazwać – nasz lęk rośnie. Dziecko
potrzebuje nazwania swoich przeżyć – tego, że odczuwa lęk i co go wywołało. Dzieci
przedszkolne dopiero uczą się nazywania swoich emocji, często więc to dorosły korzystając ze
swojej empatii musi spróbować nazwać co się dzieje z dzieckiem i zapytać je czy tak właśnie
jest („Wydaje mi się, że przestraszyłeś się szczekania psa. Czy tak było?”).



Rysowanie
Próby narysowania tego, czego się boimy pomagają oswoić się ze źródłem lęku. Dodatkowo
gdy w naszym mózgu uruchamia się kreatywność, lęk automatycznie się zmniejsza. Taki
rysunek można dodatkowo wykorzystać do dalszego oswajania dorysowując elementy

sprawiające, że ze strasznego stanie się śmieszny (np. zabawne nakrycie głowy dla ducha,
warkoczyki dla potwora).


Zaczynanie od małych kroków
Jeśli nasze dziecko czegoś się boi, nigdy nie wrzucamy go na głęboką wodę. Jeśli boi się psów,
zacznijmy od oglądania obrazków, pluszowego pieska, bajki lub filmiku, a nie od próby głaskania
wielkiego wilczura sąsiadów. Jeśli boi się dźwięku odkurzacza pozwólmy mu obserwować i
słuchać z daleka, z kolan dorosłego, może nawet z zasłoniętymi uszami.



Bycie „drugim kurczakiem”
Jest to koncepcja zaczerpnięta z książki, którą bardzo polecam - „Nie strach się bać” Lawrence
J. Cohen. Autor opisuje eksperyment gdzie przestraszone kurczaki dochodziły do siebie
znacznie szybciej gdy widziały innego kurczaka, który się nie bał. Ludzie również szukają
wskazówek przyglądając się reakcjom innych i czerpią z nich informację o niebezpieczeństwie.
Gdy nasze dziecko czegoś się boi warto zadać mu pytanie: „Spójrz mi w oczy, czy widzisz w nich
strach?” Dla dziecka zauważenie tego jak spokojny jest rodzic jest dużym wsparciem i
informacją, że faktycznie nic mu nie grozi. To, czy zadziała to od razu czy tylko trochę zmniejszy
poziom lęku zależy od dziecka, jednak na pewno pomoże, zakładając, że rodzic faktycznie się
nie boi.



Praca z oddechem
W opanowaniu jakiejkolwiek silnej emocji może pomóc skoncentrowanie się na moment na
swoim oddechu. Uczenie się i budowanie nowych nawyków zachodzi sprawnie gdy jesteśmy
rozluźnieni, stąd wprowadzanie nowych umiejętności w sytuacji silnego lęku czy złości skończy
się fiaskiem. Ćwiczmy skupianie się na oddechu regularnie gdy dzieci są spokojne, by potrafiły
zastosować ją w sytuacji napięcia. Takie ćwiczenia powinny być króciutkie – trwać maksymalnie
kilka minut. Zachęcajmy dzieci by obserwowały jak ich brzuszek unosi się i opada podczas
oddychania, może pomóc pluszak siedzący na brzuchu leżącego dziecka, dla starszych dzieci
wystarczą położone na brzuchu dłonie.



„Trzy oddechy, trzy pytania”
Tej metody uczą się na warsztatach straszaki. Warto ćwiczyć ja w domu by stała się dobrym
nawykiem. W sytuacji leku bierzemy trzy głębokie oddechy, następnie zadajemy sobie pytanie
„Czego się boję?” Drugie pytanie brzmi „Czy naprawdę coś mi grozi?” Jeśli odpowiedź na nie
brzmi „tak” pytamy dalej - „Co mogę robić by ochronić się przed niebezpieczeństwem?” Jeśli
odpowiedź na drugie pytanie brzmi „nie”, zapytajmy „Co mogę zrobić ze swoim lękiem?” Wiele
dzieci w starszych grupach potrafi samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie wymieniając
metody takie jak „opowiedzieć komuś”, „przytulić się do mamy”. Stopniowe poszerzanie tego
repertuary przy wsparciu rodzica sprawi, że będą dobrze wyposażone by stawiać czoła różnym
sytuacjom.

Czego unikać?


Wyśmiewania
Wyśmiewanie pogarsza samopoczucie dziecka, nie daje mu żadnych narzędzi do radzenia sobie
z lękiem i negatywnie wpływa na jego samoocenę. Obarczenie strachu poczuciem wstydu
powoduje, że później dzieci nie szukają pomocy gdy grozi im prawdziwe niebezpieczeństwo.



Lekceważenia
Bagatelizowanie lęku dziecka sprawia, że czuje się ono niezrozumiane i samotne. Może tez nie
zwrócić się do nas ponownie w poważniejszej sytuacji.



Unikania
Układanie codzienności tak, by uniknąć wszelkich budzących lęk sytuacji może te lęki nasilić.
Dzieje się tak dlatego, że w dziecko nie ma okazji przezwyciężać swojego lęku i dodatkowo
umacnia się jego przekonanie, że tylko unikanie tej rzeczy/sytuacji może sprawić, że będzie
czuło się dobrze. Zamiast tego stosujmy metodę małych kroków.

Maria Stępniak, psycholog

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

RELACJE PRZESTRZENNE

mgr Joanna Buko

