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Styczeń 

 

Nowy rok zawitał wreszcie, stary sobie poszedł. 

Co tam rośnie w mrozach stycznia? 

Dzień rośnie po trosze! 

Wróbelkowi serce rośnie, że wiosny doczeka, 

chociaż jeszcze droga do niej 

mroźna i daleka. 

Rosną w styczniu zaspy śniegu, 

że wóz w nich ugrzęźnie, 

a na szybach rosną srebrne 

liście i gałęzie.  

Więc na inne pory roku 

nie patrzy zazdrośnie 

mroźny styczeń: bo w nim także 

mnóstwo rzeczy rośnie! 

Jerzy Ficowski 

 

 

Drodzy Rodzice! 

Styczeń wraz z Nowym Rokiem niesie ze sobą nowe plany i postanowienia. Panie w 

przedszkolu chcą być jak najlepszymi wychowawczyniami dla Waszych dzieci, Wy jako 

Rodzice chcecie być jak najlepszymi Mamą i Tatą. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak 

nasza postawa wpływa wychowanie i prawidłowy rozwój dziecka. Mówi o tym poniższy 

artykuł – to warto wiedzieć . 

 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 

 

Postawy rodziców wobec dziecka i ich konsekwencje. 

 

Rodzina jest podstawową grupą społeczną, w której każdy pełni względem siebie 

określone role. Każda rodzina ma własne normy i wartości, które wyznaczają sposób 

zachowania się jej członków oraz powinny być przez nich przestrzegane. Atmosfera rodzinna, 

stosunki panujące w rodzinie w dużej mierze zależą od prezentowanych przez ojca i matkę 

postaw rodzicielskich. Zgodnie z koncepcją Marii Ziemskiej postawy rodzicielskie można 



podzielić na prawidłowe i nieprawidłowe. Każda z tych postaw ma ogromny wpływ na 

zachowanie i rozwój dziecka. 

 

 

POSTAWY PRAWIDŁOWE: 

 postawa akceptacji 

Rodzic przyjmuje dziecko ze wszystkimi jego zaletami i wadami, możliwościami  

i ograniczeniami. Przebywanie z dzieckiem jest dla niego przyjemnością. Rodzic okazuje mu 

swoje uczucia, troszczy się o nie, zawsze ma dla niego czas. Uznaje indywidualność dziecka 

oraz chwali je w rozmowach z przyjaciółmi itp. Nigdy nie okazuje dziecku, że może być dla 

niego ciężarem. Próbuje poznać jego potrzeby i je zaspokoić. Rodzic akceptując dziecko 

sprawia, że czuje się ono bezpiecznie oraz jest zadowolone z własnego istnienia.  

 

 postawa współdziałająca 

Rodzic jest stale gotowy do aktywnego uczestnictwa w życiu dziecka. Formy współdziałania 

mogą być różnorodne i  zależą one od wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych. W okresie 

przedszkolnym współdziałanie może przejawiać się poprzez zabawę, rozmowę, udzielanie 

odpowiedzi na liczne pytania dziecka. Angażowanie dziecka w zajęcia domowe dostosowane 

do jego możliwości stwarza okazje do współuczestnictwa. Dziecko poprzez wspólne 

wykonywanie zadań uczy się współpracy, wytrwałości, troski o własność swoją i innych. 

Czynności wykonywane przy udziale rodzica stanowią dla niego źródło satysfakcji i radości. 

 

 uznanie praw 

Rodzic traktuje dziecko jako równoprawnego członka rodziny. Okazuje szacunek dla 

działalności dziecka oraz jego małych tajemnic. Stosuje wyjaśnienia i tłumaczenia odnośnie 

zaistniałych sytuacji, podjętych decyzji itp. Rodzic uznając prawa dziecka stwarza mu 

możliwość podjęcia różnorodnych zadań, które wynikają z jego inicjatywy. W ten sposób 

dziecko rozwija w sobie twórczość. 

 

 postawa rozumnej swobody 

W miarę dorastania dziecko staje się coraz bardziej samodzielne i 

oddala się fizycznie od rodziców. W zamian rozbudowuje się między 

nimi więź psychiczna. Dziecko wraz z wiekiem poszerza zakres swojej 

działalności, otrzymuje coraz większą swobodę. Jest to jednak swoboda 

rozumna, gdyż opiekunowie nadal posiadają autorytet oraz kierują 

dzieckiem w pożądanym zakresie. Postawa rozumnej swobody może 

spowodować wykształcenie się u dziecka takich cech jak pomysłowość, 

bystrość, pewność siebie, dążenie do pokonywania rozmaitych 

przeszkód, kończenie czynności rozpoczętych.  

 

Każdej z czterech wymienionych postaw prawidłowych odpowiada postawa nieprawidłowa.  

 

POSTAWY NIEPRAWIDŁOWE: 

  

 postawa odtrącenia  

Dziecko jest odbierane jako ciężar. Opieka nad nim jest traktowana, jako czynność 

odrażająca. Rodzic nie ma czasu dla dziecka. W swych wypowiedziach często je krytykuje 

i przejawia uczucia rozczarowania, zawodu. Chce kierować zachowaniem dziecka poprzez 

rozkazy. Nie interesują go jego potrzeby, a także motywy jego działania. Postawa odtrącająca 

wpływa na formowanie się u dziecka takich cech jak agresywność, nieposłuszeństwo, 



kłótliwość i kłamliwość. Dziecko może również przejawiać zachowania aspołeczne oraz 

pozory niedorozwoju. Przeciwną postawę stanowi akceptacja.  

 

 postawa unikająca 

Przebywanie z dzieckiem nie jest źródłem satysfakcji i radości więc rodzic unika kontaktu 

z nim albo ogranicza go do niezbędnego minimum. Lekceważy podejmowane przez dziecko 

próby nawiązania takiego kontaktu. Zaniedbuje dziecko, nie troszczy się o jego potrzeby 

psychiczne i fizyczne. Postawa unikająca sprawia, że dziecko może być niezdolne do 

nawiązania trwałych więzi uczuciowych. Będzie ono nieprzyjaźnie nastawione do 

społeczeństwa, zmienne w swych planach, niezdolne do obiektywnych ocen. Dziecko takie 

może też czuć, że jest prześladowane. Wykazuje również tendencje do użalania się nad sobą. 

W niektórych wypadkach dziecko niezdolne jest do wytrwałości i koncentracji w nauce. 

 

 postawa nadmiernie korygująca, wymagająca, zmuszająca 

Rodzic jest nadmiernie skoncentrowany na dziecku oraz przejawia 

dominację w postępowaniu. Nie liczy się on z indywidualnymi cechami 

i możliwościami dziecka. Chce je ukształtować według z góry 

założonego wzoru. Nie uwzględnia jego zainteresowań, zdolności 

i pragnień. Kieruje dzieckiem za pomocą przymusu. Nie ma miejsca na 

swobodę. Wymagania względem dziecka są wygórowane. Rodzic 

nieustanie je koryguje, ocenia, okazuje swoje duże niezadowolenie 

nawet z najdrobniejszych pomyłek. Postawa nadmiernego wymagania, 

korygowania, krytyki wpływa na tworzenie się u dziecka takich cech jak brak wiary we 

własne siły, niepewność, lękliwość, przewrażliwienie, uległość. Jeśli dziecko jest zdolne do 

przeciwstawienia się ojcu bądź matce oraz ma dobry kontakt z rówieśnikami, wówczas 

oddziaływanie tej postawy jest słabsze.  

 

 postawa nadmiernie chroniąca 

Rodzic jest nadmiernie skoncentrowany na dziecku, ale posiada cechę uległości. Podejście do 

dziecka jest wówczas bezkrytyczne. Rodzic usprawiedliwia wszystkie negatywne zachowania 

syna czy córki, akceptuje i zaspokaja wszelkie jego zachcianki. Niejednokrotnie pozwala 

panować nad sobą czy też całą rodziną. Dziecko jest często uważane za wzór doskonałości. 

Rodzic staje się nadmiernie opiekuńczy oraz pobłażliwy. Nie dostrzega możliwości dziecka. 

Wszystko za nie robi. Postawa nadmiernie chroniąca może wywoływać u dziecka opóźnienie 

dojrzałości szkolnej, jego zależność od opiekuna, brak inicjatywy, ustępliwość. Z drugiej 

strony dziecko, które było nadmiernie chronione może cechować się przesadną pewnością 

siebie, poczuciem większej wartości, zarozumiałością, awanturowaniem się, a także 

nastawieniem egoistycznym i wygórowanymi wymaganiami względem rodziców.  

 

Omówione powyżej postawy rodzicielskie ukazują ich wpływ na dziecko. Jeśli u ojca i matki 

współwystępują postawy prawidłowe dziecko rozwija się właściwie. Natomiast, jeśli rodzice 

reprezentują postawy nieprawidłowe ma to negatywny wpływ na rozwój dziecka. Z tego 

względu bardzo ważne jest, aby zarówno ojciec, jak i matka potrafili obiektywie ocenić swoje 

zachowanie i dostrzec jego konsekwencje dla dziecka. 

 
Opracowanie: Anna Kalinowska  

Na podstawie: Ziemska M., Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka. 

 

 

 

 



 JAKIE MAMY PLANY 

 

Styczeń poświęcimy na rozmowy o następujących tematach: 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. Pomagamy ptakom. 

2. W karnawale same bale. 

3. Babcia i Dziadek. 

4. Zimowe zabawy. 

5. Mały Eskimosek. 

Grupa II – Gumisie 

 

1. Prąd elektryczny. 

2. Zwierzęta zimą. 

3. Karnawał. 

4. Babcia i dziadek. 

5. Zabawy na śniegu. 

 

Grupa III – Pajacyki 

 

1. Witamy Nowy Rok. 

2. Dokarmiamy ptaki. 

3. W karnawale same bale. 

4. Nasi kochani dziadkowie. 

5. Zabawy i sporty zimowe. 

 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Domowe zwierzęta. 

2. Dokarmiamy ptaki. 

3. Karnawał. 

4. Babcia i Dziadek. 

5. Życie w krainie lodu i śniegu. 

 

 

 WAŻNE WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU 

  

 14.01.2019 – bawimy się na balu karnawałowym, motywem przewodnim jest 

„Dziadek do orzechów” 

 

 W styczniu w każdej z grup odbędą się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

O terminach poinformujemy na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola. 

Przypominamy, że w tym roku spotkania z dziadkami odbywają się w godzinach 

przedpołudniowych. 

 

 

 

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ 

 

 Rodzicom Olgi z Gumisiów za styropianowe ozdoby choinkowe; 

 Rodzicom Zuzi z Gumisiów za kolorowanki o Białymstoku; 

 Mamie Mileny z Kubusiów za świąteczne pierniczki. 

 Mamie Kingi z Kubusiów za babaczki. 

 

 



 

 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 

 

 W naszym przedszkolu nie ma czasu na nudę. Grudzień minął 

oczywiście pod znakiem świąt i w atmosferze oczekiwania na 

Mikołaja. We wszystkich grupach odbyły się spotkania 

z  rodzicami, najczęściej w formie zajęć otwartych. 

Zainteresowane osoby miały też okazję uczestniczyć 

w zajęciach Klubu Optymistycznego Rodzica. Efektem spotkania były wykonane wspólnie 

z dziećmi stroiki świąteczne.  

 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 

Grupa I - Smerfiki Grupa II – Gumisie  Grupa III -Pajacyki Grupa IV - Kubusie 

 

„Ptaki zimą” – wiersz 

 

Zawitała mroźna zima 

Idą długie szare dni. 

Ciężko będzie znowu 

ptakom 

Więc pomagać trzeba im. 

Wysypiemy ziarno 

wróblom 

A sikorkom skwarki, 

By na wiosnę zaśpiewały, 

Jak im dzieci pomagały. 

Iwona Salach 

 

„Babciu droga babciu” 

– piosenka 

 

1. Babciu, droga babciu, 

powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co 

my? 

My tupiemy, tup, tup, tup. 

Teraz babciu, ty to zrób! 

(bis) 

2. Babciu, droga babciu, 

powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co 

my? 

My skaczemy raz, dwa, 

trzy, 

teraz babciu podskocz 

ty!(bis) 

3. Babciu, droga babciu, 

powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co 

 

„Wróbelki”  - wiersz  

 

Siedzą wróble na 

skwerku, każdy w szarym 

sweterku, 

każdy pusto ma w 

brzuszku więc szukają 

okruszków. 

Pomóż zimą wróbelkom, 

sypnij ziarenek ręką. 

Sypnij im słonecznika 

do ptasiego karmnika. 

Anna Bayer 

 

 „Droga babciu, drogi 

dziadku” – piosenka 

 

1.Jest taka pani, piękna 

jak kwiat.  Ogromne serce 

dla wszystkich ma. 

Bardzo ją kocham, ona 

mnie też, być blisko przy 

niej codziennie chcę. 

 

Ref.: Dziś wnuczka i 

wnuczek życzeń mają sto. 

Żyj babciu ma droga, żyj 

nam  latek sto. 

 żyj nam latek sto.  

2. Gdy nie ma mamy on 

zawsze jest, 

co mi dolega najlepiej 

wie. Zawsze zaradzi, 

kiedy jest źle, być blisko 

przy nim codziennie chcę. 

 

„Ptaszki” - wiersz 

 

Zima długa i surowa, 

naszym ptaszkom ziarno 

chowa. 

Ptaszki głodne 

przyfruwają, 

i w okienko zaglądają. 

Nakarm ptaszki mój 

kolego, a tym sprawisz 

coś dobrego. 

Pełny brzuszek to uczyni, 

że się ptak nie boi zimy. 

Julia Zasuwik 

 

„Czadowa babcia” - 

piosenka  

 

1.Z moją babcią jest 

czadowo.  

Jest wspaniała, daję 

słowo.  

Z pasją tańczy rock and 

rolla i codziennie jest 

wesoła. 

 

Ref.: Tak, tak, tak, moja 

babcia jest czadowa, 

przed nią się każdy 

smuteczek chowa. Nosi 

korale, długie kolczyki,  

uwielbia słuchać głośnej 

muzyki. – 2x 

 

 

 

„Zimowi goście” - wiersz 

 

Co to za goście siedzą na 

drzewie u  mojej cioci 

Martyny? 

Każdego ranka tu 

przylatują do ziaren i do 

słoniny. 

Pierwszy to wróbel co 

ziarna dziobie, druga 

sikorka bogatka. 

Są jeszcze cztery 

ogromne wrony, 

Co siedzą u wujka 

Władka. 

D. Kossakowska 

 

„Nasi kochani babcia i 

dziadek” – piosenka 

 

1.Gdy babcia i dziadek 

idą na spacer - nie idą 

sami. Bardzo się cieszą 

mogą w parku wędrować 

z nami. Są uśmiechnięci i 

czasu maja zawsze tak 

wiele, jakby w tygodniu 

codziennie były same 

niedziele 

 

Ref.: Babciu, dziadku 

poczekajcie 

Zaraz przybiegniemy 

Na ławeczce pod 

kasztanem razem 



my? 

My klaszczemy, raz dwa, 

trzy, 

teraz babciu klaszcz i 

ty!(bis) 

4. Babciu, droga babciu, 

powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co 

my? 

My całuski damy ci, 

teraz babciu daj nam ty 

(bis) 

 

 

Ref.: Dziś wnuczka i 

wnuczek życzeń mają sto. 

Żyj dziadziusiu drogi, zyj 

nam latek sto. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Z moją babcią jest 

czadowo, z nią się czuję 

komfortowo.  

Lubi śpiewać mi 

piosenki, kolorowe ma 

sukienki. 

 

Ref.: Tak, tak, tak, moja 

babcia jest czadowa …. 

usiądziemy 

Opowiecie co tam słychać 

na szerokim świecie 

Jak zrozumieć trudne 

sprawy – wy najlepiej 

wiecie 

 

2.Babcia i dziadek są 

zawsze blisko - tak nas 

kochają,  że wszystkie 

siły i czas swój cały nam 

poświęcają. 

A kiedy mamy jakieś 

kłopoty, albo zmartwienie 

Możemy zawsze liczyć na 

pomoc i pocieszenie 

 

Ref.: Babciu, dziadku 

poczekajcie …. 

 

tekst: Elżbieta Buczyńska, 

muzyka: Robert 

Wiórkiewicz 

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała: 

- Gdzie leży Kuba? 

Na to Michał: 

- Kuba leży w domu, ma grypę. 

 

 

- Halo, taxi? 

- Tak. 

- Czy zawieziecie mnie do stolicy Niemiec? 

- Oszalał pan? Wie pan, jak daleko leży Berlin? 

- Oooo, stolica Niemiec - Berlin... Sześć liter... pasuje! 

 

 

 
 
Opracowanie i skład komputerowy: Anna M. Guziejko 



Kolorowanka pochodzi z serwisu: www.google.pl 


