
   

 „Wyczaruję”

Wyczaruję dla babuni
Suknię z kropel rosy. 
Szal z obłoku, wstążkę z tęczy 
Wplotę jej we włosy.

Babciu, droga babciu
To wszystko dla Ciebie.
Babciu, droga babciu
Bardzo kocham Ciebie.

Wyczaruję dla dziadziusia
Rybek pełną rzekę.
Koszyk grzybów, działkę z domkiem,
Pieska na pociechę.

Dziadku, drogi dziadku
To wszystko dla Ciebie.
Dziadku, drogi dziadku
Bardzo kocham Ciebie.
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Harmonogram imprez i uroczystości na miesiąc styczeń  2019 roku

4.01.2019 r. - spotkanie z historią – legendy pana Michała 

7.01.2019 r. gr. II „Kubusie” - godz.13.00

8.01.2019 r. gr. I „Kangurki” - godz.13.00

9.01.2019 r. gr IV „Tygrysy” - godz. 13.00

10.01.2019 r. gr. V „Sowy” - godz. 13.00

11.01.2019 r. gr. III „Króliki” - godz.13.00 

15.01.2019 r. - ferie z dmuchańcami
16.01.2019 r. - warsztaty muzyczne „Perkusja w pierwszoplanowej roli”

17.01.2019 r. godz.9.30 – wyjście do Stokrotki na przedstawienie „Smerfne
przygody, czyli ważniak i spółka” w wykonaniu teatru z Krakowa 

„Blaszany bębenek”

 

Pokoloruj kwiaty: najmniejszego na niebiesko, największego na żółto, a średniego na czerwono



Wnuczęta i dziadkowie – jak z szacunkiem zbudować pomost między pokoleniami?

Agnieszka Bukowińska

Szacunek to jedna z tych wartości moralnych, która na mapie życiowych mądrości zajmuje
najważniejsze  miejsce.  Jest  bowiem  niezaprzeczalnym  źródłem  przyjaźni,  miłości,
odpowiedzialności, tolerancji, sprawiedliwości, szczerości i prawdy. Nic więc dziwnego, że dla
rodziców i  nauczycieli  nauczenie  dziecka  szacunku to  jeden z  najważniejszych elementów
wychowania. Możemy rozważać go w różnych aspektach. Bo równie ważny jest szacunek do
samego siebie, jak i do innych ludzi, z którymi funkcjonujemy na wielu płaszczyznach, ale
także szacunek do najbliższego otoczenia społecznego. Od czego zacząć naukę szacunku?

Odpowiedź  jest  prosta.  Zacznijmy  od  podstaw,  czyli  od  okazywania  go  osobom  najbliższym.
W grupie  osób  bliskich  dzieciom znajdują  się  dziadkowie  –  osoby  starsze,  którym należy  się
szacunek  nie  tylko  ze  względu  na  wiek,  ale  przede  wszystkim  na  role,  jakie  grają  w  życiu
rodzinnym. Są często ogniwem scalającym rodzinę, źródłem wiedzy o przodkach, przekaźnikami
ważnych wartości, tradycji i zwyczajów. Niektórzy twierdzą, że pełnią tylko okazjonalną funkcję
w życiu rodzinnym. Trudno się z tym zgodzić, skoro z naszych obserwacji wynika, że dziadkowie
w ostatnim czasie są jedną z najliczniejszych grup odwiedzających przedszkole. Warto wykorzystać
tę sytuację i przestrzeń edukacyjną wypełnić działaniami skierowanymi do najstarszego pokolenia.
Dialog między pokoleniami nie musi ograniczać się tylko do wymiaru rodzinnego.

W JAKI SPOSÓB BUDOWAĆ DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY W PRZEDSZKOLU?

1. Król i królowa uroczystości rodzinnej

Dzień Babci i Dziadka to jedno z tych wydarzeń rodzinnych organizowanych w przedszkolu, które
wzrusza  najbardziej.  Jest  to  piękna  uroczystość,  mocno  przeżywany  przez  dzieci,  rodziców,
a  najbardziej  samych  dziadków.  Celebrując  to  święto,  pokazujemy  dzieciom,  jak  ważni  są
dziadkowie  w  naszym  życiu,  że  doceniamy  ich  miłość,  codzienną  życzliwość,  czas,  spokój
i cierpliwość. Chcąc nie zawieść swoich drogich wnucząt, dziadkowie mobilizują wszystkie siły,
żeby być obecnymi na uroczystości, przyjeżdżają z różnych zakątków Polski, a nawet zza granicy.
Wzruszenie  jest  widoczne  na  ich  twarzach  już  od  momentu  przekroczenia  progu  przedszkola.
Zawsze eleganccy, podkreślający ubiorem charakter wydarzenia. Uroczystość z okazji ich święta
przybiera w placówkach różne formy. Zazwyczaj nauczyciele wraz z dziećmi (w obrębie grupy)
przygotowują  program  artystyczny  połączony  z  wręczeniem  samodzielnie  wykonanych  przez
najmłodszych  drobnych  upominków  oraz  symbolicznym  poczęstunkiem,  również  wykonanym
przez  same  dzieci.  Czasami  przybiera  on  formę  wspólnej  zabawy,  podczas  której  dziadkowie
zapraszani są do tańców, śpiewów, konkursów. Impreza z okazji Dnia Babci i Dziadka niesie wiele
przygotowań i wymaga ogromnego zaangażowania ze strony nauczycieli oraz samych dzieci, często
zaczynając  przygotowania  miesiące  wcześniej.  Z  ogromną starannością  przygotowujemy się  do
występów, wierząc w sceniczny sukces i radość, jaką dzieci obdarują swoich najbliższych. Przed
występami szykujemy galerię prac. Do moich ulubionych tematów prac plastycznych należą: „Mój
dziadek potrafi” oraz „Moja babcia czarodziejka”. Z pierwszej zawsze dowiaduję się o pasjach,
zainteresowaniach  i  zawodach  dziadków;  z  drugiej  pozyskuję  informację  o  tym,  za  co  dzieci
najbardziej  kochają  swoje  babcie.  Zawsze  się  wzruszam,  kiedy  mówią  o  uczuciach,  przyjaźni,
ciepłym kontakcie. „Moja babcia jest najwspanialsza na świecie!” – to zdanie słyszę najczęściej.
Wykorzystujemy  również  literaturę,  która  ze  względu  na  swoją  piękną  formę  i  treść  jest
niewyczerpalną skarbnicą do prowadzenia rozmów na temat dziadków, pomocna w kształtowaniu
postaw opartych na szacunku, w wyzwalaniu potrzeb okazywania swoim najbliższym serdecznych
uczuć zarówno w słowach, jak i w działaniu.

Podczas jednej z uroczystości wybraliśmy króla i królową wśród babć i dziadków. Uhonorowaliśmy
tę parę, która najczęściej odwiedzała przedszkole. Babcia Filipa i dziadek Olka zawsze rano i po
południu  stawiali  się  po  swoje  wnuczęta.  Trudno  nie  było  zauważyć  ich  codziennego
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zaangażowania, troski i miłości. Podczas recytacji wierszy Dla babci, Dla dziadka D. Gellner na
środku pojawiły się dwa krzesła imitujące trony, a wnukowie zaprosili swoich dziadków na środek,
wręczając  im symboliczne  korony.  Tego dnia  wszyscy dziadkowie  i  babcie  wyszli  z  koronami
z przedszkola, ale ta wyjątkowa para otrzymała je jako pierwsza.

2. Babcia i dziadek w roli ekspertów

Zdarza się, że dziadkowie naszych wychowanków są jeszcze aktywni zawodowo, ale większość jest
już na zasłużonej emeryturze. Możemy zatem sięgnąć do zasobów czasowych seniorów i postarać
się, żeby znaleźli dla nas czas w ciągu dnia. Pracując metodą projektów badawczych, dzieci często
jako źródło informacji wskazują kogoś z najbliższego otoczenia. „Moja babcia jest lekarzem. Ona
wie wszystko o zdrowiu” – pochwalił  się  Filip  i  tak już zostało.  Kiedy realizowaliśmy tematy
poświęcone zdrowiu, babcia Filipa zawsze była gościem na zajęciach. Cierpliwie, w sposób jasny
i  zrozumiały,  wykorzystując  swoje  doświadczenie  w  pracy  z  najmłodszymi  pacjentami,
odpowiadała na pytania dzieci.

Gościliśmy również dziadka marynarza przy okazji projektu „Morze”, który zapoznał nas z trudną
pracą nawigatora. Po wysłuchaniu ciekawych opowieści, dzieci zapytały, jak radził sobie z tym, że
był  daleko  od  swojej  rodziny.  Pamiętam,  że  odpowiedź  zaskoczyła  nas  wszystkich.  Dziadek
opowiedział  o sposobach radzenia sobie z rozstaniami i trudnymi wyborami,  przed jakimi stoją
dorośli.  Jego  decyzja  o  pozostawieniu  morza  dla  rodziny  była  jedną  z  najtrudniejszych,
a  jednocześnie  najbardziej  trafnych  w  jego  życiu.  Ta  forma  zajęć  umożliwia  nauczycielom
pokazanie  dzieciom,  jak  dużą  wiedzę  posiadają  ich  dziadkowie  na  różne  tematy,  jak  ważne
wykonywali zawody i w jak ciekawy sposób, z życiową mądrością, potrafią opowiadać o trudnych
zagadnieniach.

Rozpoczynając dialog między wnuczętami a dziadkami, wypełnijmy go wspólną zabawą i nauką.
Pamiętajmy,  że  dziadkowie  mogą  zaoferować  nam swój  czas,  zaangażowanie,  energię,  wiedzę
i  doświadczenie życiowe.  Włączając aktywnie seniorów w życie placówki,  przyczynimy się do
budowania  pomostów  międzypokoleniowych  opartych  na  wzajemnym  szacunku,  zrozumieniu
potrzeb, trosce o uczucia i dobro innych.

3. Babcia i dziadek jako popularyzatorzy wartość patriotycznych

Czasami zdarza się, że dziadkowie sami oferują nam swoją pomoc. Babcia – nauczyciel historii na
emeryturze – sama zgłosiła się z inicjatywą poprowadzenia zajęć. Trójka wnucząt odbywających
edukację w naszej placówce pozwoliła na nawiązanie stałej współpracy na wiele lat. Zawsze przed
11  listopada  byliśmy  świadkami  wspaniałych  opowieści  pomocnych  w  rozwijaniu  uczuć
patriotycznych i świadomości narodowej. Warto wspomnieć, że każde spotkanie z wychowankami
dotyczyło innego tematu. „Wokół symboli narodowych – jak zmieniał się wygląd godła polskiego”,
„Kilka  słów  o  niepodległości  –  jak  w  prosty  sposób  wytłumaczyć  dzieciom,  co  to  jest
niepodległość”,  „Dzieje  państwa  polskiego”,  „Historia  hymnu  polskiego”.  Wspaniała  dykcja,
kultura  słowa,  postawa  podczas  prezentacji,  ciekawe  akcesoria  dydaktyczne  przygotowane
z należytą starannością przez wytrawnego pedagoga powodowały, że dzieci chłonęły każde słowo.
Poprzez cykl spotkań historycznych dowiedliśmy wychowankom, że dziadkowie potrafią mówić
o  rzeczach  ważnych  dla  historii  naszego  narodu,  że  potrafią  być  dobrymi  nauczycielami.  W
umiejętny  sposób  mogą  wprowadzić  nas  w  świat  ważnych  wartości,  również  tych  mniej
popularnych dla młodego pokolenia, i w skuteczny sposób rozbudzić w nich uczucia patriotyczne.

4. Babcia i dziadek – miłośnicy bajek, baśni i legend

Korzystając z zasobów czasowych dziadków oraz zawartości zbiorów ich prywatnych biblioteczek,
warto włączyć seniorów do projektów związanych z propagowaniem czytelnictwa wśród dzieci.
„Legendarne  popołudnia  w  przedszkolu”  to  cykl  zajęć,  na  które  zapraszamy,  obok  rodziców,
również  dziadków naszych przedszkolaków.  Wybór  legendy należy  do zaproszonych gości.  Na
takie spotkania dziadkowie zawsze są dobrze przygotowani, przychodzą z własnym księgozbiorem,



w którym znajdują  się  ich  ulubione  opowieści  z  dzieciństwa.  Czasami  czytają  te,  które  dzieci
dobrze znają, ale zdarza się, że wysłuchamy i tych, które nie są popularne wśród najmłodszych,
pochodzą bowiem z różnych regionów Polski lub z odległych zakątków świata. Dla gości zawsze
przygotowujemy stolik,  wygodne krzesło,  filiżankę dobrej herbaty i  samodzielnie przygotowane
przez dzieci podczas warsztatów kulinarnych kruche ciasteczka.

5. Babcia i dziadek w roli przewodników

Niektórzy  dziadkowie  na  emeryturze  są  bardzo  aktywni.  Często  oddają  się  pasjom,  na  które
wcześniej nie znajdowali czasu. Jedną z nich, którą realizują z powodzeniem, są podróże. Jeżeli
mamy w gronie przedszkolnych seniorów pasjonatów wojaży zagranicznych, warto zaprosić ich do
wspólnej  przygody  z  najmłodszymi.  O  podróżach  zawsze  słucha  się  z  przyjemnością,
a przywiezione pamiątki i fotoreportaże doskonale ubarwią opis słowny. Pamiętajmy, że słuchając
opowieści  dziadków,  niejednokrotnie  obcujemy  z  kulturą  słowa,  a  dbanie  o  kulturę  języka
wychowanków jest jednym z ważnych zadań nauczycieli.

6. Babcia i dziadek w roli studentów

Uniwersytety Trzeciego Wieku kierujące swoją ofertę zajęć do ludzi w wieku poprodukcyjnym są
ostatnio  bardzo  popularne.  Otwierane  są  w  każdym  województwie,  a  ich  filie  znajdują  się
w większości miast powiatowych i nie tylko. Stanowią jedną z form aktywizowania ludzi starszych,
stwarzając możliwość ciągłego poszerzania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i pasji.  Nasza
miejscowość również oferuje  seniorom całą  gamę różnorodnych zajęć edukacyjno-kulturalnych,
począwszy  od  ciekawych  wykładów  z  różnych  dziedzin  wiedzy,  organizacji  zajęć  tanecznych,
twórczych, nauki języków obcych, skończywszy na organizacji wycieczek o charakterze kulturalno-
poznawczym  oraz  spotkań  okolicznościowych  i  integracyjnych.  Jedna  z  mam  przedszkolaka,
koordynatorka  przedsięwzięcia,  na  prośbę  nauczycielki  zaprosiła  na  zajęcia  do  grupy  swojego
dziecka kilku seniorów – studentów. Opowiadali oni o swoim dzieciństwie, zawodach, różnicach
międzypokoleniowych oraz odpowiadali na pytania dzieci. Spotkanie przeplatane było zabawami z
dawnych lat. Dziadkowie mówili też, co zainspirowało ich do podjęcia studiów. „Bardzo kochamy
naszych  wnuków i  nasze  dzieci,  ale  chcemy też  realizować  się  inaczej,  nie  możemy odbierać
uroków  rodzicielstwa  swoim  dzieciom”.  Słusznie.  Dziadkowie  nie  powinni  zamieniać  się
z  rodzicami  na  role.  Ucieszył  nas  fakt,  że  w grupie  studentów rozpoznaliśmy naszych  byłych
i  obecnych  dziadków  i  babcie.  Organizacja  takich  spotkań  pokazuje  najmłodszym,  że  starszy
człowiek może być aktywny mimo wieku, że ma prawo do spotykania się ze swoimi rówieśnikami,
realizowania  swoich  zainteresowań,  wyjazdów,  poszerzania  kontaktów.  Senior  student  to
zaprzeczenie stereotypu o emerytach,  którzy nie  mają pomysłu na siebie,  a  cały czas  i  energię
koncentrują wokół seriali,  krzyżówek i polskich marketów. Pokazanie dzieciom różnych obliczy
seniorów umożliwi im w przyszłości inne spojrzenie na ludzi starszych.

7. Babcia i dziadek jako przedstawiciele ciekawych zawodów

Wycieczka do pracowni tapicerskiej,  z  której wychowankowie wrócili  z własnymi poduszkami,
było niezwykłym wydarzeniem. Dziadek Szymona wykonywał zawód,  którego nauczył go jego
ojciec, a on przekazał zdobytą wiedzę swojemu synowi, z którym od lat z powodzeniem prowadzi
pracownię tapicerską. Przedszkolaki zobaczyły dziadka przy pracy, który wykonuje swoją profesję
z  pasją.  Na  oczach  przedszkolaków  zaprezentował  swoje  umiejętności,  przywracając  starym
rzeczom  nowe  życie.  W  gąszczu  próbek  materiałów,  stelaży,  sprężyn,  gąbek  fachową  ręką
dokonywał prawdziwych cudów. Dziadków, którzy wykonują ciekawe zawody w gronie rodzin
naszych przedszkolaków może być bardzo wielu. Może któryś z nich posiada własną pasiekę, sad,
zakład szewski lub pracownię krawiecką? Warto pozyskać taką wiedzę.  Dzieci  na co dzień nie
obcują z takimi zawodami, nie zawsze interesują się pochodzeniem rzeczy, które znajdują się w ich
otoczeniu. Współpraca z dziadkami może umożliwić pokazanie im ciekawych zawodów i docenić
funkcje innych osób, jakie pełnią w naszym życiu.



8. Babcia i dziadek jako artyści

Niejedna babcia i niejeden dziadek posiadają umiejętności muzyczno-wokalne, niektórzy grają na
różnych  instrumentach,  śpiewają,  tańczą,  występują  na  prawdziwych  scenach,  są  aktywnymi
członkami  zespołów  ludowych,  zajmują  się  rękodzielnictwem.  Tacy  dziadkowie  to  prawdziwy
skarb. Ich obecność na zajęciach w przedszkolu to jeden z atrakcyjnych sposobów na rozbudzenie
zainteresowań  dziadków  kulturą  regionu.  Starsze  osoby  chętnie  opowiadają  o  zwyczajach
ludowych,  prezentują  stroje,  przyśpiewki,  mogą  nauczyć  podstawowych  kroków  tańca
regionalnego,  pokazać  swoje  wytwory  rękodzielnicze,  opowiedzieć  o  tradycjach  związanych
z popularnymi świętami, wskazać różnice między innymi regionami kraju. Takie spotkania mogą
być  inspiracją  do  nabycia  przez  najmłodszych nowych umiejętności  artystycznych,  wzbogacają
wiedzę,  rozbudzają  zainteresowanie własnym regionem,  podkreślają  jego wyjątkowość,  ukazują
również seniorów jako źródło tradycji i wartości.

9. Babcia i dziadek w roli Master Chefa

Wszyscy wnukowie znają  specjalności  babcinej  kuchni.  Zawsze w rankingu ulubionych potraw
przygotowanych przez babcie od lat  pierwsze miejsce zajmują rosół i  szarlotka.  Babcie,  jak się
okazuje, są nadal mistrzyniami klasyków kulinarnych. Warsztaty kulinarne z udziałem babci mogą
być doskonałą okazją do wzbogacenia doznań smakowych, poszerzenia jadłospisu o nowe potrawy
(również  w  kuchni  przedszkolnej).  Nasze  przedszkolaki  z  udziałem  babci  robiły  świąteczne
pierniki, ze specjalną mieszanką przypraw, które potem same ozdobiły. Słodkie upominki wręczyli
rodzicom podczas  spotkania  świątecznego.  Wspólne dzieło  babci  i  wnuków zostało zauważone
i docenione.

10. Dziadkowie w Domu Seniora

Jedną  z  form  współpracy  przedszkoli  z  instytucjami  społecznymi  działającymi  na  rzecz  osób
starszych jest przygotowanie programu artystycznego dla ich podopiecznych. Trudno występuje się
przed  publicznością,  w  której  nie  ma  żadnej  znajomej  twarzy.  Jednak  nauczyciele  chętnie
podejmują  się  tego  wyzwania.  Wizyty  dzieci  w  domach  seniora  są  źródłem  wielu  wzruszeń
i radości dla dorosłych, a dzieci uczą wrażliwości na krzywdę i cierpienie innych.

Wiek przedszkolny to dobry moment na rozpoczęcie budowy pomostu
międzypokoleniowego. Solidną jego podstawą jest szacunek, dlatego powinien znaleźć
się pod naszą szczególną ochroną. Odpowiednio pielęgnowany na pewno zaowocuje

w przyszłości odpowiedzialnymi postawami najmłodszych wobec najstarszych
członków społeczeństwa.

JAK POMÓC DZIECIOM W OKAZYWANIU SZACUNKU OSOBOM STARSZYM?

Rodzina  nadal  stanowi  najważniejszą  przestrzeń  spotkań  osób  należących  do  różnych
pokoleń. Jest źródłem relacji, zachowań i postaw, jakie reprezentuje się wobec wszystkich
jej  członków.  Dzieci  uczą  się  szacunku  wobec  najstarszych  bezpośrednio  od  swoich
opiekunów.  Dobrze,  żeby  byli  świadkami  zaangażowania  dorosłych  w  ważne  sprawy
seniorów, troski o ich zdrowie, opiekuńczości, zrozumienia ich potrzeb. Jeżeli dorośli będą
wyrażać się o swoich rodzicach z szacunkiem, w przyszłości zapewne odziedziczą w spadku
podobne postawy od swoich dzieci. Różne są rodziny i różne panują w nich relacje dlatego
nie  możemy  być  optymistami,  pełnymi  wiary,  że  wszyscy  dorośli  traktują  najstarszych
członków rodziny z należytym im szacunkiem. Na pewno popełniają wiele błędów, a do
największych należą:

Krytyczne uwagi pod adresem dziadków w obecności dziecka. Pamiętajmy, że najmłodsi
dużo  więcej  widzą  i  słyszą,  niż  nam,  dorosłym,  się  wydaje.  Niestosowne  uwagi  mogą
zniekształcić obraz ukochanych dziadków w oczach wnuków.



Bagatelizowanie  niegrzecznych  zachowań  dzieci  wobec  dziadków  (wchodzenie  w
dyskusje, bicie, nieeleganckie odzywki, wymuszanie swoich potrzeb poprzez nadużywanie
słowa  „chcę”,  prowadzenie  rozmowy  podniesionym  tonem,  niesprzątanie  po  sobie,
czekanie, aż babcia czy dziadek wyręczy, wtrącanie się do rozmów między dorosłymi itp.).

Lekceważenie potrzeb seniorów, m.in.  do zagospodarowania czasu wolnego według ich
uznania, odpoczynku itp.

Jeżeli najbliżsi nie będą okazywać szacunku osobom starszym, trudno będzie dzieciom zrozumieć,
dlaczego one mają  postępować wobec nich  inaczej.  Dziadkowie  również  powinni  domagać się
wzajemności w tym zakresie. Skoro oni na każdym kroku okazują swoim wnukom miłość, czułość,
troskę, powinni oczekiwać takiej postawy również od najmłodszych.

Środowisko przedszkolne także ma wiele do zaoferowania w zakresie wychowania dzieci
w  duchu  najważniejszych  wartości.  Podczas  zabaw  czy  zajęć  poświęconych  osobom
starszym warto  zwrócić  uwagę  na  sylwetkę  osoby starszej,  jej  charakterystyczne  cechy,
podatność  na  choroby,  pewne  uszczerbki  na  zdrowiu,  konieczność  używania  takich
akcesoriów, jak okulary,  aparaty słuchowe kule czy laski. Należy wyjaśnić, dlaczego ich
najbliżsi często mogą źle się czuć, z czego wynikają ich problemy czy trudności, z jakimi
borykają się        w codziennym życiu.

Poprzez różne formy pracy powinniśmy nauczyć dzieci uprzejmych zachowań wobec osób
starszych.  Uprzejmość  jest  najlepszą  wizytówką  szacunku.  Poprzez  scenki  dramowe,
historyjki obrazkowe, krótkie formy teatralne pokażmy dzieciom, w jaki sposób, poprzez
drobne  gesty,  możemy  pomóc  naszym  dziadkom  w  codziennych  sytuacjach.  Zapytanie
o  samopoczucie,  podanie  okularów,  książki,  wywiązywanie  się  z  ustalonych domowych
obowiązków,  uszanowanie  prawa  do  odpoczynku,  nieprzeszkadzanie,  kiedy  babcia  lub
dziadek źle się czują itp. Wszelkie przejawy uprzejmości sprawiają, że dziadkowie czują się
zauważeni,  kochani  i  szanowani.  Wszelkie  gesty  powinny  być  dostrzeżone  przez
najbliższych.  Pochwała  za  prawidłowe zachowanie  wobec starszych potwierdza,  że  taka
postawa jest właściwa.

Warto też porozmawiać z dziećmi o tym, w jaki sposób mogą atrakcyjnie wykorzystać czas
spędzony z dziadkami. Inspiracją może być zabawa w kręgu „Z moim dziadkiem najbardziej
lubię”, podczas której dzieci kończą rozpoczęte zdanie. Spontaniczne wypowiedzi mogą być
wskazówką dla innych wychowanków. Wnukowie mogą np. poprosić babcie, żeby zaprosiły
ich do robienia ciasteczek, a dziadków, żeby zabrali ich na spacer lub do ogrodu.

Możemy również zainspirować rozmowę w oparciu o albumy rodzinne, przyniesienie zdjęć
swoich dziadków z czasów dzieciństwa i młodości, zwrócić uwagę na kolejne etapy w życiu
człowieka, ich charakterystyczne cechy. W ten sposób przygotowujemy dzieci do spotkania
z  przyszłością.  Wiek  przedszkolny  to  dobry  moment  na  rozpoczęcie  budowy  pomostu
międzypokoleniowego. Solidną jego podstawą jest szacunek, dlatego powinien znaleźć się
pod  naszą  szczególną  ochroną.  Odpowiednio  pielęgnowany  na  pewno  zaowocuje  w
przyszłości  odpowiedzialnymi  postawami  najmłodszych  wobec  najstarszych  członków
społeczeństwa.

Fragment artykułu „Wychowanie w przedszkolu” 



Wykonaj działania i pokoloruj bałwanka według kodu: 1 = żółty, 2 = pomarańczowy, 3 = biały,
4 = zielony, 5 = niebieski, 6 = czerwony

Połącz zwierzątko z jego domem



 

 

 

Pokoloruj według własnego pomysłu

Słodkości na uroczystości 

Kartofelki

Składniki:

½ kg cukru 
6 łyżek słodkiej śmietany
4 łyżki ziemniaków(2 średnie ziemniaki)
1 olejek migdałowy
2 łyżki kakao

Sposób przyrządzenia:

Cukier  i  śmietanę  gotować  15  min  na  małym  ogniu.  Dodać  ugotowane
i zmielone ziemniaki i gotować jeszcze15 min. Zdjąć z ognia, ostudzić i dodać
olejek migdałowy. Z gęstej masy formować małe kulki i obtoczyć je w kakao.

Przepis ze strony  http://kuchnia.kociewie.eu/kategorie/ciasta-ciasteczka-torty-deser



Kącik języka angielskiego
 

         trousers – spodnie                  a T-shirt – koszulka        a skit – spódniczka

 

            shoes – buty                       a dress – sukienka             a jacket - kurtka 

 
 
 

Styczniowi solenizanci

                                
 

Gr. II                           Alicja B., Julian L., Michael L.

Gr. III                          Hanna I.

Gr. V                             Julia D., Kacper K., Alan K., Fabian K.
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