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„Maj”
Najweselsze,

najzieleńsze maj ma obyczaje.
W cztery strony - świat zielony umajony majem!
Ciepły deszczyk każdą kroplą rozwija dokoła
z pąków - kwiaty, z listków - liście, z ziółek - bujne zioła.
A po deszczu dzień pogodny malowany tęczą lubi wiązać krople srebrne na nitkę pajęczą.
A gdy ciepła noc nadchodzi, kiedy dzień już zamilkł, maj bzem pachnie, wniebogłosy dzwoni
słowikami!
Drodzy Rodzice !
To już ponad miesiąc, jak nie spotykamy się z dziećmi i z Wami. Nikt chyba nie spodziewał się
takiego scenariusza. Pełni optymizmu, że to już wkrótce – czekamy na możliwość przytulenia
i powitania naszych przedszkolaków w placówce. Tymczasem pozostają nam inne formy kontaktu:
telefon, e-mail, strona internetowa.
Zachęcamy do korzystania z propozycji zajęć i zabaw umieszczanych na naszej stronie
internetowej http://ps5.bialystok.pl w zakładce: Materiały.

 TO WARTO WIEDZIEĆ
Wzmocnij mnie słowem.
Wszyscy lubimy, kiedy najbliższe osoby zwracają na nas uwagę. Dobrze się czujemy kiedy
nas chwalą i zauważają. Ale najbardziej takiego zainteresowania i docenienia potrzebują dzieci. Ważną
rolę w życiu dziecka spełnia akceptacja. Dziecko akceptowane, czuje, że jest kochane. Łatwiej mu
wtedy zdobywać poczucie własnej wartości. Staje się samodzielne, konstruktywnie radzi sobie ze
zwykłym rozczarowaniem oraz ważnymi dla niego problemami wieku dziecięcego.
Są takie słowa, które mogą sprawić, że dziecko, gdy dorośnie, stanie się odważnym i pogodnym

człowiekiem. Krótkie komunikaty słowne: „Uda Ci się!”, „Wierzę w Ciebie!”,„Kocham Cię!”, są
bardzo ważne dla dziecka i dają mu siłę. Ale ważniejsze jest to, by zachowania rodziców nie były
sprzeczne ze słowami, które kierują do swoich pociech. Dzieci chcą, aby rodzice aktywnie
uczestniczyli w ich życiu i doceniali codzienne wysiłki, aby interesowali się nimi. Dziecko, które
słyszy słowa wsparcia od rodziców czuje w sobie spokój i wiarę we własne możliwości. Wie, że
cokolwiek zrobi, cokolwiek się stanie - rodzic będzie przy nim. Czuje, że może zaufać innym. Dzięki
temu będzie mu łatwiej budować pozytywne i silne relacje z ludźmi w dorosłym życiu. Pozytywne
wzmocnienia, które dziecko słyszy od najbliższych mu osób powodują, że będzie się ono starać
jeszcze bardziej. Wystarczy dobre słowo, które działa na dziecko motywująco. Chwalenie jest
sygnałem, że zauważamy pozytywne zachowania dziecka. Działa na nie motywująco. Dlatego, dbajmy
o to, by Wasze dziecko jak najczęściej słyszało od nas pochwały i zachęty.
Chwalić jednak też trzeba rozsądnie i uważnie. Niedobre jest etykietowanie dziecka, tzn.
używanie słów, które odnoszą się do niego samego, a nie do działania. Ważne jest to, żeby opisać
sytuację, która spowodowała pozytywną reakcję oraz uczucia, które w nas wywołała, np. "To, że
pomogłeś swojej młodszej siostrze posprzątać pokój jest dla mnie bardzo ważne. W ten sposób
pomogłeś też mi, dziękuję!”. Kiedy bawi się spokojnie w swoim pokoju przyjdźmy tam i powiedzmy:
Ułożyłaś bardzo wysoką wieżę z klocków! Cieszę się, że tak dobrze się sama bawisz, ja wtedy mogę
odpocząć, a bardzo tego potrzebuję. Taka komunikacja sprawia, że dzieci stają się bardziej świadome
tego, co potrafią i jakie pozytywne skutki mają ich czyny. Nie mówmy też do dziecka: "Wreszcie
udało Ci się porządnie pozmywać" lub "Ten jeden raz się postarałeś i zobacz, jakie są efekty!" Taka
pochwała nie działa wzmacniająco, a służy wytknięciu poprzednich niepowodzeń, daje poczucie tego,
że sukces był jednorazowy. Bądźmy kreatywni i wkładajmy serce w wypowiadane komunikaty. Te
same słowa powtarzane przy każdej okazji, mechaniczne "Wierzę w Ciebie" wypowiadane znad
gazety, nie przyniesie efektu.
Jak chwalić dziecko?
 Chwal dziecko za konkretne zachowanie.
 Nagradzaj dziecko za dobre zachowanie.
 Chwal każdy mały kroczek dziecka ku pożądanemu zachowaniu.
 Pochwal dziecko, kiedy zaprzestało negatywnego zachowania.
Opracowanie Teresa Faryno
Artykuł powstał na podstawie:
www.edziecko.pl, A. Faber i E. Mazlish, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”,
Media Rodzina (wydanie poszerzone)

 JAKIE MAMY PLANY
W maju skupimy się na tematach:
Grupa I – Smerfiki
1.
2.
3.
4.

Dzielni strażacy.
Wiosenna łąka.
Świat kolorów.
Moja kochana mama.

Grupa III – Pajacyki
1.
2.
3.
4.

Nasze zmysły.
Majowa łąka.
Muzyka wokół nas.
Moja rodzina.

Grupa II – Gumisie
1.
2.
3.
4.

Tu mieszkam.
Mieszkańcy łąki.
Mama i tata.
Bajeczki z półeczki.

Grupa IV – Kubusie
1.
2.
3.
4.

Zwierzęta egzotyczne.
Wiosna na łące.
Książka skarbnica wiedzy.
Moi rodzice.

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Odwołujemy zaplanowane na maj spotkania z grupami teatralnymi, wycieczki i uroczystości
wewnątrzprzedszkolne!
Gdyby sytuacja uległa zmianie stosowne ogłoszenia zostaną umieszczone na stronie internetowej
placówki oraz na tablicy ogłoszeń.
Ze swojej strony porozmawiajcie Państwo z dziećmi (na miarę możliwości ich zrozumienia
oczywiście) o ważnych majowych datach: Święcie Flagi, Konstytucji 3 Maja, Dniu Zwycięstwa).
Wychowanie patriotyczne stanowi istotny element przedszkolnej edukacji.
 KĄCIK PODZIEKOWAŃ
Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i Rodzicom, którzy
przysłali do nas zdjęcia z efektami swojej pracy lub podzielili się
wrażeniami z czasu spędzanego z dziećmi w domu.
Cieszymy się, że korzystacie z naszych propozycji. Prosimy
o więcej zdjęć. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli czasem też do nas
coś napiszecie. Może my możemy Wam w czymś pomóc? Służymy
radą, czekamy, pozdrawiamy – Dyrektor i wychowawczynie .

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU
Zachęcamy do samodzielnego uczenia dzieci podanych wierszy i piosenek.
Utrwalimy po powrocie do przedszkola 
Grupa I - Smerfiki

Grupa II – Gumisie

Grupa III - Pajacyki

Grupa IV - Kubusie

„Tęcza” – wiersz

„Biedroneczki” - wiersz

„Łąka” - wiersz

Lśni na niebie tęcza,
śliczna, kolorowa.
Pytają się dzieci:
-Kto ją wymalował?
Słońce malowało
pędzelkiem ze złota.
Udała się słonku
malarska robota.
Autor nieznany

W poniedziałek
biedroneczki
gdzieś zgubiły swe
kropeczki.
Cały wtorek ich szukały,
bo ich domek nie był mały.
W środę poszły na spacerek
przeszukały cały skwerek.
W czwartek już nie miały
siły, więc szukanie
zostawiły.
W piątek sobie
przypomniały,
że w szkatułce je schowały.
Do soboty świętowały,
tak im minął tydzień cały.
Potem kropki założyły
I w niedzielę piękne były.
Jaki morał z tej bajeczki?
Ciężkie życie biedroneczki,
kiedy zgubi swe kropeczki.
Kamila Bednarek

Powiał letni wietrzyk,
łąka zapachniała,
świeżą koniczyną
pokryła się cała.
Brzęczą głośno pszczoły,
pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty,
nie nudzą się wcale.
Słońce ciepłe blaski
na ziemię wysyła.
Mienią się w nich skrzydła
pięknego motyla.
Na łące tej chciałbym
znaleźć się przez chwilę
i stać się prześlicznym
barwnym motylem.
Bożena Forma

„Moja mama
czarodziejka”
- wiersz
(...)
Kiedy kłopot mam z
kolanem albo chory
brzuszek, katar, kaszel – to
do mamy po ratunek
ruszam. Ona problem wnet
usunie – taka moja mama!
Gdy utuli, czuwa przy mnie
do samego rana.

cza

Jedzie straż” pożarna” piosenka
1.Jedzie,
jedzie
straż
pożarna, do pożaru jedzie.
Jedzie, jedzie straż pożarna,
wóz strażaków wiezie.
Kiedy będę taki duży, też
chcę być strażakiem.
Gasić pożar to zadanie jest
nie byle jakie.
Ref.: Pali się! Pali się! Straż
pożarna jedzie.
Pali się! Pali się! Wóz
strażaków wiezie.

„Mama i tata”- piosenka
1.Mama i Tata idą na spacer,

„Pięć zmysłów”- piosenka
Ref. Pięć zmysłów mam i
wszystkie znam /2x
1.Oko widzi, patrzy w koło
Czy jest smutno, czy wesoło
?

Pyszne robi mi śniadania –są
bułeczki, mleko. Zawsze
czyste mam ubrania i
zabawa czeka, a z
patyczków, z kory brzozy,
choćby było rano, istne cuda
dla mnie tworzysz,
czarodziejko – mamo.
Zaś wieczorem mnie
zabierasz w krainy
baśniowe,
snujesz długie opowieści,
bajki stare, nowe:
o księżniczkach, smokach,
królach, o dąbrowach,
kniejach, o zamczyskach i

Pali się! Pali się! Trzeba
dowieźć wodę.
Pali się! Pali się! Strażak tu
pomoże
2.Wóz
strażacki
jest
ogromny, ma drabinę długą,
Jest czerwony, lśniący cały,
wozi beczkę z wodą.
Do pożaru szybko pędzi, a
pożar to srogi.
Więc syrena wyje głośno - Z
drogi ludzie! Z drogi!
Ref.: Pali się! Pali się! Straż
pożarna jedzie.
Pali się! Pali się! Wóz
strażaków wiezie.
Pali się! Pali się! Trzeba
dowieźć wodę.
Pali się! Pali się! Strażak tu
pomoże

a ja przed nimi biegam i
skacze
Mama i Tata idą pod rękę,a
ja im śpiewam taką
piosenkę:

Ref.: Pięć zmysłów mam i
wszystkie znam /2x

rycerzach, skarbach,
czarodziejach.

2. Ucho słucha, nasłuchuje
Co usłyszy to notuje

Ref.: Kocham Mamę
kocham Tatę
i ich razem na dodatek
Kocham Mamę kocham Tat
i ich razem na dodatek
Kocham Mamę kocham Tatę
i ich razem na dodatek
Kocham Mamę kocham Tatę
i ich razem na dodatek

Ref.: Pięć zmysłów mam i
wszystkie znam /2x

Tyle pracy! Jak ty zdążysz?
Nie pojmuję tego.
Jesteś, mamo, czarodziejką,
czy moc dało... niebo? (…)
Jak cię kocham? – nie
wypowiem, słów znam
jeszcze mało,
powiem cicho: „Jak to
dobrze, że ty jesteś, mamo!”
Teresa Błaszczyk

2.Tata jest super Mama tak
samo, i miło razem z Tatą i
Mamą
Mama i Tata są
wniebowzięci, a ja im dalej
śpiewam z pamięci:
Ref.: Kocham Mamę
kocham Tatę…

3. Nos wywącha zapach
wszelki
I ten piękny i ten średni.
Ref.: Pięć zmysłów mam i
wszystkie znam /2x
4.Język smaki podpowiada
Pyszna każda jego rada.
Ref.: Pięć zmysłów mam i
wszystkie znam /2x
5.Ręka dotknąć wszystko
musi
Czasem nawet się ubrudzi.
Ref.: Pięć zmysłów mam i
wszystkie znam /2x

„Bzycząca zabawa” piosenka
1.Na zielonej łące zabawa
niebywała, stonoga aż
wypieków na buzi dostała.
Z chrabąszczem na trawie
wywija piruety, biedronka
nie chce z żukiem zatańczyć
niestety.
Ref: Bzyk-bzyk-bzyk, bzykbzyk-bzyk – biedronko
moja miła,
bzyk-bzyk-bzyk, bzyk-bzykbzyk –
z kim byś zatańczyła?
2.Na zielonej łące zabawa
doskonała, biedronka wnet
do tańca pająka wybrała,
lecz biedak się speszył,
splątały mu się nóżki,
przykleił się do sieci i
uwolnił muszki.
Ref: Cyk-cyk-cyk, cyk-cykcyk – biedronko moja miła,
cyk-cyk-cyk, cyk-cyk-cyk –
z kim będziesz tańczyła?
Na zielonej łące zabawa
wyśmienita, motylek z
żukiem tańczy tango, choć
już świta. Tańczą osy, bąki,
mróweczek nikt nie zliczy,
biedronka sama w kącie,
swoje kropki liczy.
Ref: Psyt-psyt-psyt, psytpsyt-psyt –
biedronko moja miła,
psyt-psyt-psyt, psyt-psytpsyt – zabawa się
skończyła.
sł. Monika Majewska, muz.
Andrzej Zagajewski

 UŚMIECHNIJ SIĘ
Nauczycielka w szkole pyta Jasia.
- Jasiu, powiedz co mamy z gąski?
- Smalec.
- No dobrze Jasiu, ale co jeszcze?
- Smalec.
-Dobrze, powiedz mi, co masz w poduszce?
- Dziurę.
- A co jest w tej dziurze?
- Pierze.
- No to co mamy z gąski?
- Smalec.
Jasio chwali się koleżance:
- Wiesz? Niedawno złapałem pstrąga takiego, jak moja ręka!
- Niemożliwe, nie ma takich brudnych pstrągów!
Mała Zosia przedstawia się gościom:
- Jestem panna Zosia.
Po przyjęciu mama zwraca jej uwagę, że sześcioletnia dziewczynka przedstawiając się
mówi tylko: "Jestem Zosia". Zosia zapamiętała to sobie i następnym razem przedstawia
się:
- Jestem Zosia... ale już nie panna.

Opracowanie i skład graficzny: Anna M. Guziejko

