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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! 

 TO WARTO WIEDZIEĆ 

 

„O tym, kim jesteśmy, nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd czy talent, ale to, jak 

traktujemy drugiego człowieka”  

(autor nieznany) 

JAK UCZYĆ DZIECI SZACUNKU? 

W ostatnim czasie bardzo często słyszymy o szacunku i tolerancji. Każdy człowiek  

pragnie, aby inni traktowali go z szacunkiem. Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było 

traktowane z szacunkiem przez innych. Ale czym ten szacunek jest?  

Szacunek oraz odpowiedzialność, uczciwość, prawda, mądrość, dobroć i miłość są 

podstawowymi wartościami moralnymi, których nas uczono i których chcemy nauczyć nasze dzieci. 

Jeśli mamy szacunek do siebie i do innych ludzi to respektujemy także pozostałe wartości: nie 



kłamiemy, nie kradniemy, nie krzywdzimy innych, nie zaniedbujemy swoich obowiązków i talentów, 

staramy się postępować mądrze i sprawiedliwie, dbamy o przyrodę i piękno, aby służyły nam i innym. 

Dlatego tak ważne jest to, aby dzieci rozumiały czym jest szacunek, potrafiły okazywać go 

innym a także oczekiwały od innych szacunku do siebie. 

 

W życiu codziennym okazujemy szacunek na bardzo wiele sposobów, poprzez na przykład: 

 uśmiechanie się do innych, przyjazne patrzenie w oczy osobie, która do nas mówi 

 spokojny i niebyt głośny ton głosu 

 używanie kulturalnego słownictwa (także w sytuacji, gdy nie słyszą nas 

dzieci)  
 mówienie „przepraszam”, „dzień dobry”, „dziękuję”, „proszę” itp.  

 używanie zwrotów grzecznościowych „czy mógłbyś…?”, zamiast 

„musisz to zrobić”; „poproszę”, zamiast „chcę” lub „daj mi” 

 przedstawianie się, gdy dzwonimy do kogoś, pukanie przed wejściem do 

czyjegoś pokoju 

 pytanie się o zgodę we wspólnym pomieszczeniu (np. o otwarcie okna 

w przedziale pociągu) zanim zrobimy coś, co może zakłócić spokój 

innym osobom 

 zapamiętywanie imion i nazwisk osób oraz prawidłowe ich używanie 

 okazywanie życzliwego zainteresowania ludziom 

 docenianie innych osób, ich dobrych cech, czynów, osiągnięć, wyglądu 

 uprzejmość np. przepuszczanie przez drzwi 

 drobna pomoc, udzielanie informacji 

 prawdomówność, punktualność 

 słuchanie czyjejś wypowiedzi bez przerywania 

 sprzątanie po sobie, dbanie o cudze dobro (np. przypilnowanie bagażu) 

 mówienie o innych z życzliwością, powstrzymywanie się od krytykowania siebie i innych  

 noszenie stosownego stroju do okazji 

 celebrowanie uroczystości (np. urodzin, Dnia Babci, Mamy itp.). 

SZACUNKU, TAK JAK ZASAD DOBREGO WYCHOWANIA, NALEŻY DZIECKA NAUCZYĆ… 

 

Traktuj swoje dziecko z szacunkiem 

 dziecko to mały człowiek, który ma swoje prawa i zasługuje na szacunek 

 sam musisz odnosić się do niego z szacunkiem, jeśli chcesz by szanował innych 

 dziecko powinno wiedzieć, że ma prawo być traktowane przez innych we właściwy sposób 

 nie traktuj go przedmiotowo, nie zawstydzaj, nie wyśmiewaj, nie obrażaj, nie manipuluj  

 pozwól dziecku na wyrażanie swoich uczuć i myśli, słuchaj go uważnie 

 licz się z jego potrzebami 

 nie bądź niczym treser lub surowy generał, każdy ma prawo do gorszego dnia, złego humoru 

i zmęczenia, nawet najlepszym zdarzają się błędy  

 życzliwość, uwaga, akceptacja i zrozumienie są kluczem do okazania innym szacunku 

Wzmacniaj poczucie własnej wartości dziecka 

 aby lubić innych i zachowywać się wobec nich życzliwie, trzeba najpierw polubić samego siebie 

 człowiek pewny siebie i swojej wartości nie będzie miał potrzeby, by kompleksy wyładowywać 

na innych  

 aby podnieść samoocenę dziecka otocz go miłością i akceptacją, stosuj ppochwały, 

wspierajw rozwijaniu indywidualnych zdolności i umiejętności 

 naucz jak radzić sobie z problemami - nic nie daje większej motywacji i wiary we własne siły niż 

pokonanie napotykanych trudności 

 ważne jest, by nie mylić wsparcia z wyręczaniem: wsparcie to poczucie bezpieczeństwa, 

a wyręczanie to brak wiary w możliwości dziecka 

http://mamadu.pl/t/327,prawa-dziecka
http://agaidzieciaki.mamadu.pl/122427,chcesz-by-twoje-dziecko-bylo-pewne-siebie-spraw-by-poczulo-ze-ma-w-sobie-moc


Rozmawiaj, tłumacz, wyjaśniaj 

 dzieci dopiero uczą się świata i potrzebują mądrego, cierpliwego przewodnika 

 rozmawiaj z nim jak najczęściej i nie bój się nawet trudnych tematów - lepiej wyjaśnić mu na 

spokojnie niż zostawić to kolegom lub innym osobom 

 warto zadbać o to, by dziecko znało zasady panujące w domu rodzinnym, niektóre z nich warto 

ustalić razem z dzieckiem 

 dziecko powinno też wiedzieć, jakie konsekwencje będą wyciągane za niestosowanie się do tych 

zasad 

Zgodność między rodzicami 

 dziecko powinno otrzymywać od obojga rodziców jasny, jednoznaczny przekaz co do tego, co 

jest dobre a co nie 

 wspólny front zakłada coś jeszcze – szacunek do ojca/matki dzieci 

 trudno wymagać, że dziecko będzie szanowało mamę czy tatę, jeśli nie jest on/ona szanowany 

przez współmałżonka 

Małe dziecko to nie przyjaciel 

 małe dziecko nie powinno być traktowane przez rodzica jak przyjaciel, dziecko potrzebuje mamy 

i taty, a nie starszej koleżanki, która ma równorzędne prawa i obowiązki 

 dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje jasnych zasad, reguł, które są niezmienne, to rodzic 

musi nauczyć dziecko jak funkcjonować w świecie 

 nie obarczaj kilkulatka swoimi problemami, nie zrzucaj na malucha ciężaru własnych 

niepewności, lęków, dylematów 

 dziecko nie powinno czuć się odpowiedzialne za sprawy dorosłych, a niestety traktowanie 

malucha jak przyjaciela sprawia, że tak się dzieje 

 staraj się monitorować, na jakie tematy rozmawiasz z dzieckiem, zwróć uwagę, czy mówisz do 

malucha jak do dziecka czy jak do osoby dorosłej 

Bądź uczciwy 

 naukę uczciwości zacznijmy od siebie, od dotrzymywania danego słowa, wywiązywania się ze 

złożonych obietnic i szczerości, nawet wtedy, gdy wygodniej byłoby nam skłamać np. jeśli 

obiecujemy, że z przedszkola odbierzemy dziecko wcześniej, to bądźmy na czas - ono pamięta 

i niecierpliwie czeka 

Szanuj innych 

 należy zwracać uwagę na to, w jaki sposób wypowiadamy się na temat innych ludzi w obecności 

dzieci (plotkujemy o kimś, niepochlebnie się o kimś wyrażamy, w złości przeklinamy i nie 

przebieramy w słowach) 

 nasze surowe oceny wypowiadane w chwilach zdenerwowania na długo zapadają dzieciom 

w pamięć, dzieci chłoną nasze słowa i zachowania niczym gąbka 

 tłumaczenie, że twoja pociecha jest jeszcze mała i nic nie rozumie nie ma sensu - nie trzeba 

przecież rozumieć, by jakieś zachowanie powtórzyć 

 dziecko powinno być uczone, że ludzie różnią się między sobą pod wieloma względami i że te 

różnice są czymś normalnym 

Wymagaj szacunku od małego dziecka 

 pobłażanie i przymykanie oka na niegrzeczne zachowania trzylatka 

poskutkuje tym, że  w wieku sześciu lat zupełnie stracisz nad nim kontrolę 

 nie pozwalaj na przerywanie ci, gdy mówisz, na wymuszanie czegokolwiek lub na 

krzyczenie na ciebie, bicie 

 dziecko od najmłodszych lat musi wiedzieć, że rodzicowi należy się szacunek, w 

każdej sytuacji 

 nie myl szanowania rodziców z bezwzględnym posłuszeństwem 

Nie ignoruj cudzych potrzeb i uczuć  

 bardzo ważne jest, by dziecko miało tego świadomość, że nie żyjemy na świecie sami i musimy 

liczyć się z innymi: z domownikami, kolegami, współpracownikami, ludźmi mijanymi na ulicy 

http://mamadu.pl/t/5,przedszkole


 ucz, że należy dbać o cudze dobro i pracę, a własnymi działaniami nie możemy robić nikomu 

kłopotu czy wprawiać w zakłopotanie 

 chodzi o bardzo proste rzeczy np.: nie hałasowanie podczas czyjegoś odpoczynku, pozostawianie 

po sobie porządku, oddawanie pożyczonych rzeczy w dobrym stanie, nie zaglądanie do cudzej 

korespondencji, torebki, czy szuflady bez pozwolenia, słuchanie wypowiedzi bez przerywania 

 empatia jest podstawą naszego człowieczeństwa i w pewnym wieku (od ok. 7 roku życia) dziecko 

powinno stopniowo pozbywać się swojego naturalnego 

egocentryzmu i nabyć umiejętność wczucia się w położenie 

innej osoby 

Ucz dziecko dobrych manier 

 ucz zasad kulturalnego zachowania, dobrych manier 

 powtarzaj i dawaj przykład, by dziecko otrzymywało lekcję na 

kilku poziomach 

 można wytłumaczyć dziecku, że dobre maniery zwykle 

skuteczniej pomagają nam osiągnąć własne cele niż bezczelne i 

aroganckie zachowanie 

 

ZAPAMIĘTAJ !!! 

 jeśli dziecko nie będzie szanowało swojego rodzica, nie uszanuje też innych dorosłych 

 jeśli dziecko nie będzie szanowało siebie, nie będzie dobrze traktować innych oraz siebie samego 

 uczenie szacunku wymaga pokazania, że sprawujemy (jako rodzice) nadzór nad prawidłowym 

rozwojem dziecka i jesteśmy konsekwentni w tym zakresie i nie pozwalamy na przekroczenie 

pewnych granic. 

 

Opracowanie: Anna Kalinowska 
Na podstawie: 

A.Harowicz Jak uczyć dzieci szacunku?  

A. Stężka Jak uczyć dziecko szacunku dla siebie i innych?  

Milena Oszczepalińska Jak nauczyć dziecko szacunku do rodziców?  

https://portal.abczdrowie.pl/jak-nauczyc-dziecko-szacunku 

https://www.sosrodzice.pl/masz-wrazenie-ze-dziecko-cie-nie-szanuje-przeczytaj/ 

https://mamadu.pl/blogi/agaidzieciaki/122929,szacunek-podstawa-wszystkich-wartosci-jak-go-wpoic-dziecku 

 

 

 KĄCIK PODZIĘKOWAŃ 

 

 Serdecznie dziękujemy:  
 mamie Krzysia za niezliczone już ilości kartek do rysowania, 

są bezcenne  
 mamie Karolinki za pomoc w zorganizowaniu wycieczki do 

Centrum im. Ludwika Zamenhofa. 
 

 

 

 WAŻNE WYDARZENIA  

W NASZYM PRZEDSZKOLU 

 

 08.05.2019 – Przedstawienie teatralne „Kto ty jesteś? Polak mały” w wykonaniu grupy Arena. 

 09.05.2019 – spotkanie z przedstawicielami straży miejskiej – grupy: Kubusie, Pajacyki. 

 10.05.2019 – Święto Optymizmu. 

 15.05.2019 – „Mądra główka”- turniej wiedzy sześciolatka. 

 24.05.2019 – Festyn Rodzinny. 

 31.05.2019 – Wycieczka dzieci z wszystkich grup do Pentowa – Europejskiej Wsi Bocianiej. 

 

http://sp27gdansk.pl/klasa-1-a/1386-dobre-rady-jak-uczyc-dziecko-szacunku-dla-siebie-i-innych
https://polki.pl/milena-oszczepalinska,autor,6026,1.html
https://portal.abczdrowie.pl/jak-nauczyc-dziecko-szacunku
https://www.sosrodzice.pl/masz-wrazenie-ze-dziecko-cie-nie-szanuje-przeczytaj/
https://mamadu.pl/blogi/agaidzieciaki/122929,szacunek-podstawa-wszystkich-wartosci-jak-go-wpoic-dziecku


 JAKIE MAMY PLANY 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

1. Muzyka wokół nas. 

2. Majowa łąka. 

3. Mama i tata. 

4. Zabawy kolorami. 

Grupa II – Gumisie  
  

1. W gospodarstwie. 

2. Majowa łąka. 

3. Moja rodzina. 

4. Święto dzieci. 
 

Grupa III – Pajacyki  

 

1. Książeczki z półeczki. 

2. Mieszkańcy łąki. 

3. Moja rodzina. 

4. Koledzy z różnych stron świata. 

 

Grupa IV – Kubusie 

 

1. Święto flagi. 

2. Muzyka wokół nas. 

3. Zmysły pomagają poznać świat. 

4. Moja rodzina. 

5. Mieszkańcy łąki.  

 

 

 

 OPTYMISTYCZNE INFORMACJE 

 

Dnia22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. 

W naszym przedszkolu uroczystość z tej okazji odbyła się  

24.02.2019. Fotorelacja w galerii na stronie internetowej 

placówki. 

 

 

 NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU 

 

Grupa I – Smerfiki 

 

Grupa II – Gumisie Grupa III – Pajacyki  

 

Grupa IV - Kubusie 

„Żabie łapki – wiersz 

  

Dwie zielone małe żabki 

tak nad stawem grają w 

łapki: jedną łapką klap, 

klap, klap 

drugą łapką klap, klap, 

klap 

potem dwoma klap, klap, 

klap 

ty bocianie nas nie łap. 

 

 

 

"Jaki dzień wesoły"- 

piosenka 

 

1. Jaki dzień wesoły, jaki 

dzień radosny 

Wszystko dziś się śmieje, 

pachną kwiaty wiosny. 

 

Ref.: Puk - puk, serce 

bije, równo, równiuteńko 

Kocham Cię mamusiu, 

kocham cię mateńko. 

„Rodzina” – wiersz 

 

Kiedy mamusia i tatuś 

dzień wolny od pracy 

mają, 

na długi rodzinny spacer 

wtedy nas zabierają. 

Wszyscy mamy rowery 

na wycieczki jeździmy, 

takie dni są wspaniałe 

bardzo je lubimy. 

B. Forma 

 

„Motylki”- piosenka 

 

I. Dwa motylki się 

spotkały 

la, la, la, la, la, la, la. 

Skrzydełkami zamachały 

la, la, la, la, la, la, la. 

Poruszyły wąsikami 

la, la, la, la, la, la, la. 

Pochylając w dół 

główkami 

la, la, la, la, la, la, la. 

 

„Motyle znad łąki” – 

wiersz 

Ach, co to, ach, co to za 

balet? Ach, kto to tak 

tańczy wspaniale? 

To tańczą motyle znad 

łąki, a każdy ma skrzydła 

z koronki. 

 

Wirują nad nami z 

bosymi nóżkami,  

a łąka się śmieje 

wszystkimi kwiatami. 

Wirują nad nami jak 

chmura tęczowa 

i słońce za chmurę motyli 

się chowa. 

D. Gellner 

 

„Moja mama jest 

kochana” - piosenka 

 

I. Narysuję dla mamy 

słoneczko. Ładne kwiatki 

i tęczę nad rzeczką 

Narysuję dla mamy 

Mama i tata – wiersz 

 

Mama i Tata to nasz 

świat cały, ciepły 

bezpieczny, barwny, 

wspaniały, 

to dobre, czułe, pomocne 

ręce i kochające 

najmocniej serce. 

To są wyprawy do kraju 

baśni, wakacje w górach, 

nad morzem, na wsi, 

loty huśtawką, prawie do 

słońca oraz cierpliwość 

co nie ma końca. 

Kochana Mamo, 

Kochany Tato 

dzisiaj dziękować 

chcemy Wam za to, 

że nas kochacie, że o nas 

dbacie i wszystkie psoty 

nam wybaczacie. 

J. Czaputowska 

 

"Bal na łące" – 

piosenka 



 

2. I znów dzień pogodny, 

złotą nitkę splata 

Wszystko znów radosne, 

pachną róże lata. 

 

Ref.: Puk - puk, serce 

bije, cicho, pomaleńku 

Kocham cię tatusiu, 

kocham tatuleńku. 

 

3. Bo te dni świąteczne, 

pełne są radości, 

Niechaj będą zawsze w 

kwiatach i miłości. 

 

Ref.: Puk - puk, serca 

biją, puk - puk, jak tam - 

tamy, 

Mamusiu, tatusiu, bardzo 

was kochamy! 

 

 

Ref.: Motylki, motylki  

nie tracą ani chwilki, 

wciąż wirują dookoła  

bo zabawa to wesoła. 

Potem siadły na źdźbło 

trawki 

la, la, la, la, la, la, la. 

Klaszcząc mocno w obie 

łapki 

la, la, la, la, la, la, la. 

A gdy już się tym 

znudziły 

la, la, la, la, la, la, la. 

Szybko w górę się znów 

wzbiły 

la, la, la, la, la, la, la. 

 

Ref.: Motylki, motylki . .  

 

 

serduszko. Kolorowe sny 

pod poduszką. Narysuję 

dla mamy motylka, białe 

róże, stokrotkę i bez. 

Kolorowe sny narysuję 

Moja mama kochana jest. 

 

Ref.: Bo moja mama jest 

kochana, zawsze wesoła, 

roześmiana. To ona 

pokazuje mi cały świat. 

Dla niej jestem wiele 

wart. Dla mojej mamy 

jestem słoneczkiem 

Gwiazdką, serduszkiem i 

koteczkiem. Dla mojej 

mamy jestem kwiatem, 

skarbem, szczęściem i 

całym światem. 

 

II. Narysuję dla taty 

słonika z długą trąbą na 

szczęście, ty wiesz. 

I na ucho mu szepnę słów 

kilka: Tato ja tak bardzo 

kocham cię. Narysuję dla 

taty serduszko. Złoty 

zamek na wzgórzu wśród 

drzew. Narysuję mu 

księżyc rogalik. 

Tata bardzo ucieszy się.  
 
Ref.:. Bo mam tatusia 

kochanego co bardzo, 

bardzo kocha mnie. 

I kiedy pytam się, 

dlaczego? Tatuś odpowie 

i już wiem. Moi rodzice 

są kochani. Dla nich 

rysuję, dla nich śnię, a  

kiedy jestem kwiatem dla 

nich to bardzo, bardzo 

cieszę się. 

 

 słowa i muzyka. 

T.Wójcik 

 

I. Kiedy świeci 

słoneczko, 

to na łące nad rzeczką 

świerszcze stroją 

skrzypeczki 

do wiosennej poleczki. 

 

II. Dylu - dylu już grają, 

grube bąki śpiewają, 

myszki tańczą poleczkę, 

sapią przy tym 

troszeczkę. 

 

III. A trzy małe biedronki 

nie chcą tańczyć tej polki 

i czekają na walca, 

aby tańczyć na palcach. 

 

 

 UŚMIECHNIJ SIĘ 

 

Przedszkolaki licytują się między sobą: 

- Kto umie liczyć po włosku? 

- Ja umiem.  

- To policz. 

- Jeden włosek, dwa włoski, trzy włoski… 

 

 
 
Opracowanie i skład komputerowy: Anna Maria Guziejko 



kolorowanka pochodzi z serwisu www.google.com 


