
„Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby    

szczerze pomówić, bo choćby człowiek był          

nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się       

bardzo samotny.” 

Ernest Hemingway 

Rozmowa to podstawowy sposób wymiany  infor-

macji i poglądów. Bez przekazów ustnych raczej 

nie mogłaby zaistnieć znana nam    kultura.    

Niestety coraz częściej zapominamy  o jej wartości 

i zbawiennych wpływach.    Zwykle najpoważniej-

sze konflikty są  wynikiem braku skutecznej     

komunikacji. Szczera rozmowa potrafi załagodzić 

urazy i wyjaśnić wiele problemów.  Często staje 

się ona również początkiem niezwykle owocnej 

współpracy. 

Najnowszy numer naszej przedszkolnej  gazetki 

jest poświęcony  właśnie rozmowie.                  

Bo przecież kto pyta nie błądzi, prawda?            

Zachęcam do lektury artykułu pań z grupy 

„Słoneczka” o  dziecięcych pytaniach,  trudnych, 

ale jakże potrzebnych.  

O trudnych rozmowach napisała dla nas pani 

psycholog Mirosława Skowrońska, w obecnym 

czasie to szczególnie cenna lektura. 

Pani Jola Toczydłowska skierowała do Państwa 

kilka słów o rozmowie z punktu widzenia          

logopedy.  

A pani Hanna Strojewska i Monika Czar-

necka - Zreda zaproponowały  zabawę z 

Gadusiem, nomen - omen…. 

W gazetce znajdziecie też Państwo propozy-

cje pani  Karoliny Kmiołek na smaczne       

i kreatywne posiłki. 

„Kiedy mówisz powtarzasz jedynie to,       

co już wiesz. Gdy zaś słuchasz, masz szan-

sę  nauczyć się czegoś nowego.”                    

Dalajlama 

*************************************************************** 

W tym wyjątkowym dla wszystkich czasie    

pragnę w imieniu swoim oraz pracowników 

przedszkola przekazać Państwu i dzieciom    

serdeczne słowa troski i naszego wsparcia.   

Myślimy o Was codziennie.                             

Wykorzystajmy ten czas jak najlepiej,              

bo jeszcze będzie przepięknie!                      

Tymczasem dbajmy o siebie nawzajem.  

Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia!!! 

dyrektor Joanna Dorosławska 

**************************************************** 
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ZABAWNE, TRUDNE, NIEWYGODNE A JEDNAK POTRZEBNE 

 Wszyscy posiadający dzieci oraz Ci, którzy mają kontakt z dziećmi w rodzinie lub u zna-

jomych wiedzą o niepohamowanej wprost ich ciekawości. Najpierw chcą wszystkiego dotknąć, 

wziąć do ręki, polizać, obejrzeć.  Następnie, od chwili opanowania umiejętności mówienia – bar-

dziej lub mniej zrozumiałego dla otoczenia zasypują nas gradem pytań.  Wiadomo, rodzice jako 

pierwsi często słyszą:  

A co to?   A dlaczego?    Kiedy? 

 Odpowiadamy cierpliwie, czasem znużeni, czasem zniecierpliwieni, zdumieni a bardzo często 

rozbawieni wynikającymi z tych pytań rozmów 

Babciu, a czy Ty dawno byłaś mała? 

Bardzo dawno, kochanie. 

Czy wtedy były dinozaury? 

Bardzo często, nie wiedzieć dlaczego pytania są zadawane w jak najmniej odpowiednim momen-

cie – czyli w zatłoczonym autobusie, w kolejce a nie podczas rozmowy przed snem lub na space-

rze. 

Mamo, skąd się biorą dzieci? 

A jak dziewczynki robią siusiu? 

Zadawanie pytań, jest jak najbardziej naturalne i potrzebne. Należy na nie odpowiadać. Zazwy-
czaj dzieciom wystarczają proste, rzeczowe odpowiedzi. Nie powinniśmy ich zbywać tekstem: 

Jak będziesz duży to się dowiesz/zrozumiesz. 

       Dla wielu dorosłych problemem są trudne pytania. Za trudne pytania uważamy te dotyczą-

ce chorób, kłopotów rodzinnych czy śmierci. Wynika to często z chęci ochronienia dzieci przed 

problemami, kłopotami, smutkiem. Czy to dobrze? Czasem tak czasem nie. To jest trudne dla 

rodzica . 

Nie uchronimy dzieci przed prozą życia – w końcu ktoś zrobi im przykrość, oszuka, zrani i cza-

sem w brutalny sposób dowiedzą się, że świat, życie nie jest bajką. Może dlatego powinny wie-

dzieć, że dziadkowie nie będą z nami zawsze, że chomik, kot czy piesek mogą chorować czy 

odejść w sposób naturalny.  

 Ostatnio w naszej grupie „Słoneczek” jeden z chłopców zakomunikował nam, że jego 

dziadek zmarł. Widać było, że jest smutny, mówił o tym – miał taką potrzebę. Jasne było, że ro-

dzice świetnie poradzili sobie z tą sytuacją. Ich syn przeżywał to na swój sposób ale nie był odi-

zolowany,  uczestniczył w rodzinnej tragedii. Myślimy, że to jest naturalne i potrzebne. 
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 Dzieci z grupy „Słoneczek” opiekują się grupowym patyczakiem. Były dokładnie mówiąc 

dwa patyczaki i niestety jeden dokonał żywota. Pani Ada rozmawiała z grupą o tej sytuacji. Przy 

okazji dowiedziała się od dzieci o ich własnych doświadczeniach – kto i w jaki sposób odszedł z 

tego świata. Jednym słowem dla większości temat nie był obcy. Dzieci informację o patyczaku 

przyjęły to bardzo naturalnie – szkoda, trudno i bawiły się dalej. 

 

             

 

        

 

 

 

 Sytuacja, która opanowała cały świat – pandemia koronawirusa – jest sytuacją tak po-

ważną, że dzieci powinny wiedzieć o co chodzi. Będą wtedy bezpieczniejsze chociażby pamięta-

jąc o myciu rąk. Rozmawiajmy z nimi, nie strasząc tylko 

ucząc, że należy przestrzegać zasad wprowadzanych, słuchać 

komunikatów. Odpowiadajmy na pytania. Ta sytuacja budzi 

w wielu z nas strach, często jednak górę bierze empatia, chęć 

niesienia pomocy innym, słabszym. O tym mówmy dzieciom 

– o wszystkich obliczach sytuacji. 

 Zanim zamknięto przedszkole z powodu koronawirusa, 

dzieci już wiedziały o problemie - co oznacza, że Państwo roz-

mawiacie z dziećmi o tej sytuacji. Często mówiły o tym, część 

kasłała w zgięty łokieć, bardzo dokładnie myły ręce według 

instrukcji powieszonej w toalecie. „Słoneczka” sprawdzały czy 

w łazienkach innych grup wiszą instrukcje mycia rąk, czy są 

takie same – może są inne? Porównywały obrazki, bacznie 

obserwowały się wzajemnie podczas mycia rąk. Zaistniała 

sytuacja miała też odbicie w zabawach dzieci.  

 

„Kwarantanna w Słoneczkach”                                                     Nauczycielki „Słoneczek”  

pani Ada, pani Iwona i pani Justyna 
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Trudne rozmowy w trudnym czasie 

 Sytuacje  bolesne, trudne, zaskakujące   – choroby, straty, śmierć, żałoba, mie-

rzymy się z tymi sprawami wszyscy - dorośli i dzieci na co dzień. Począwszy od małych 

zdawałoby się utrat, np. ulubionych przedmiotów, poprzez  śmierć zwierzęcia, stratę 

przyjaciela, rozwód czy rozstanie z partnerem aż po te najtrudniejsze, nieodwracalne, 

jak śmierć kogoś bliskiego.  Hierarchia bywa różna, zwłaszcza u małych dzieci, których 

wielkie dramaty dla nas takimi nie są, co nie znaczy, że mamy je lekceważyć.  Zawsze 

takie sytuacje się  zdarzały, są nieuniknione, ale też za każdym razem  nas zaskakują. 

To co boli czy przeraża sprawia, że odczuwamy dyskomfort z powodu utraty poczucia 

kontroli a więc również poczucia  bezpieczeństwa. To co wydawało się pewne, nagle  

pewne nie jest, a zmiana zawsze jest trudna, ponieważ wybija nas ze strefy komfortu. 

Obecna rzeczywistość, związana z epidemią też należy do takich sytuacji. Boimy się o 

zdrowie swoje i najbliższych, o naszą przyszłość, o finanse, pracę, to naturalne  i zrozu-

miałe. Niepokoimy się i próbując ten niepokój złagodzić słuchamy wiadomości, czytamy 

informacje w internecie,  rozmawiamy  z różnymi osobami, robimy zakupy. W tym 

wszystkim towarzyszą nam nasze dzieci.        

                                                                                                                                               

Czy należy dziecko chronić przed trudnymi sprawami, izolować od nich,                           

oszukiwać w dobrej wierze?  

Po pierwsze utrzymanie dziecka w niewiedzy nie jest właściwie możliwe, bo nawet te 

najmniejsze, które nie są w stanie zrozumieć co się  dzieje, odbierają nasze emocje, wy-

czuwają nasz niepokój  i napięcie. Im starsze czują  i obserwują coraz więcej. Należy 

więc postawić pytanie  nie tyle  czy mówić, ale jak rozmawiać z dzieckiem  na ten temat.                                                                             

Trzeba  mówić    dziecku  o tym, co się dzieje, być gotowym towarzyszyć  mu w tym 

trudnym czasie i wspierać jak umiemy najlepiej.  

Co to znaczy?                                           

Przede wszystkim warto zdać sobie sprawę, że małe dziecko reguluje swoje emocje, tzn. 

uczy się radzić sobie z emocjami i trudnymi przeżyciami dzięki nam dorosłym. Przy naj-

bliższej osobie, która daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, bo sama jest stabilna, opa-

nowana i spokojna,  jest w stanie wytrzymać wiele. Dziecko potrzebuje usłyszeć: 

„jestem przy tobie, widzę,  że to cię niepokoi, czy chcesz o coś zapytać?”  Potrzebuje sta-

bilnego dorosłego, który sam nie ulega panice, rozsądnie  dawkuje sobie treści na temat 

zagrożenia czy sytuacji w kraju i na świecie, podejmuje konkretne, przemyślane kroki, 

aby zapewnić swoim bliskim rozsądną ochronę. Ważne aby rozmawiać z dzieckiem wte-

dy, kiedy tego potrzebuje, dostosowując to, co mówimy do wieku i możliwości poznaw-

czych, a przede wszystkim wrażliwości emocjonalnej dziecka. Lepiej powiedzieć mniej, 

ogólniej i poczekać czy dziecko potrzebuje więcej szczegółów. Ono nam o tym powie, za-

dając kolejne pytania.  
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 Najważniejsze jest, aby dziecko miało poczucie, że o cokolwiek pyta czy cokolwiek 

przeżywa, my dorośli to przyjmiemy, „udźwigniemy”, sami będziemy w stanie sobie z 

tym poradzić. Nie dzieje się tak zawsze, czasem dziecko  dostaje komunikat, werbalny 

lub niewerbalny, że jakaś emocja jest nie ok. Może to być właśnie lęk. Dorośli często nie 

mają zgody na przeżywanie przez dziecko trudnych emocji bo sami nie radzą sobie z 

emocjami, zarówno  swoimi jak i dziecka. Czują się wtedy bezradni, przestraszeni, tracą 

kontrolę nad tym co się dzieje i dziecko to czuje. Nie może więc wtedy się uspokoić, bo 

nie ma na kim się oprzeć. Potrzebuje pomocy ale jej nie dostaje, bo dorosły nie umie jej 

dać, choć bardzo by chciał. Powody tego są różne i nie ma miejsca aby je analizować, 

ale pewne jest to, że im stabilniejszy dorosły tym spokojniejsze i szybciej kojące się w 

przeżywaniu trudnych emocji dziecko.  

Jakie  więc z tego wszystkiego wnioski?  

 rozmawiajmy z dziećmi kiedy tego potrzebują, nie zbywajmy ich pytań; 

 odpowiedzi dostosujmy do wieku, możliwości poznawczych i emocjonalności   

dziecka; 

 czekajmy cierpliwie czy pojawią się inne pytania, jeśli nie  - zakończmy rozmowę 

na ten moment; 

 obserwujmy zachowanie dziecka, jeśli widzimy zmianę zachowania lub wyraźny 

niepokój czy lęk nazwijmy emocje dziecka, zapytajmy czy chce o coś zapytać, za-

pewnijmy o swoim wsparciu, bądźmy gotowi przyjąć łzy czy trudne zachowania; 

 unikajmy zbyt emocjonujących  rozmów z innymi dorosłymi przy dziecku, chroń-

my przed drastycznymi szczegółami; 

 dbajmy o wspólny, miły, dobry czas z dziećmi, ulubione zabawy, wspólne wykony-

wanie codziennych obowiązków; 

 szukajmy wsparcia dla siebie, jeśli sami przeżywamy trudne emocje, mądrego, do-

rosłego wsparcia, nie obarczajmy naszymi emocjami dziecka. 

     Choćbyśmy bardzo chcieli nie jesteśmy w stanie sprawić, aby nasze dziecko było 

zawsze spokojne, stabilne i szczęśliwe. Złość, strach, frustracja, zwątpienie, bezradność 

są wpisane w życie nasze i naszych dzieci i nawet najlepszy rodzic nie jest w stanie tego 

zmienić. I tak jest dobrze, bo dzięki temu dojrzewamy, uczymy się, rozwijamy emocjo-

nalnie i społecznie, wznosimy się  na wyżyny naszych możliwości.  Dajmy więc dzieciom 

dojrzewać,  mądrze im  w tym towarzysząc, jest to często okazja do  naszego osobistego 

rozwoju. Pokażmy też dzieciom wszystkie dobre rzeczy, które dzieją się w tym czasie, 

wzajemne wsparcie , pomoc, zrozumienie, poświęcenie, kreatywność. To dla nich        

ważna  i bardzo potrzebna lekcja 

                                               Mirosława Skowrońska, psycholog 
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Przepisy na zdrowe śniadania dla małych i dużych :) 

 Poniżej przedstawiam pomysły na pełnowartościowe, proste w wykonaniu śniada-

nia dla dzieci (i nie tylko). Śniadanie wykonane i zjedzone z dzieckiem smakuje jeszcze 

lepiej!  

 Dajcie się ponieść twórczości i fantazji! Spędźcie razem miło czas w kuchni :) 

 

Owsiankowa "Mądra Sówka" 

 

 

 Do wykonania śniadaniowej sowy potrzebujemy zaledwie kilku składników - płat-

ków owsianych i żurawiny (tułów), kiwi (wielkie oczy), jabłka (skrzydełka), migdałów 

(nastroszone piórka) i orzechów nerkowca (ostre pazurki). Owsiankę gotujemy na wo-

dzie lub mleku do miękkości z dodatkiem żurawiny, mieszając. Ugotowaną owsiankę 

przekładamy do miseczki i dekorujemy owocami i bakaliami. Oczywiście można puścić 

wodzę fantazji (do czego zachęcam!) i stworzyć inne zwierzątko lub "stworka". Nie masz 

ochoty na jabłko i kiwi? Zamień je na inne owoce :)  

Smacznego! 
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Kanapki inaczej :) 

 

 Kanapki z jabłka to świetny pomysł na drugie śniadanie lub przekąskę. Przygoto-

wanie jest wyjątkowo proste a dekorowane daje dużo radości :) Do przygotowania po-

trzebujemy: jabłko pokrojone w plasterki, masło orzechowe oraz bakalie - tu akurat wy-

korzystano migdały, nerkowce oraz posiekane suszone morele. Plasterki smarujemy 

masłem orzechowym i dekorujemy według uznania. Migdały będą świetnie nadawały się 

na oczy. Z moreli ułożysz uśmiech a z nerkowca zrobisz nos. Spróbujesz ?  

 

Karolina Kmiołek 

Inspiracja: miastodzieci.pl 
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Co to jest rozmowa? 

 Rozmowa jest wymianą myśli pomiędzy ludźmi. To sposób przekazywania swoich 

potrzeb, wątpliwości, uczuć, swojej interpretacji świata, a także to podstawowy sposób 

budowania więzi i relacji z dzieckiem.  

 Kiedy z dzieckiem rozmawiać? 

Każdy moment na rozmowę z dzieckiem jest dobry. Wykorzystaj wspólne wyjście 

na spacer, do sklepu, podczas wspólnej zabawy, czy podczas podróży komunikacją.        

Jeśli jednak w ciągu dnia czasu na rozmowę jest niewiele, warto poświęcić na to trochę 

wieczoru. Atmosfera wyciszenia na pewno będzie temu sprzyjać. 

 Jakie są korzyści płynące z rozmowy? 

Korzyści płynących z rozmowy jest wiele. Przede wszystkim zbudujemy i pogłębi-

my więź z dzieckiem. Dajemy dziecku możliwość rozładowania napięć i wewnętrznych 

przeżyć. Podczas rozmowy dziecko uczy się logicznego myślenia oraz budowania           

argumentów. Wzbogacamy wiedzę o świecie i poszerzamy zasób słownictwa. Podejmo-

wanie nowych tematów, sprawia wzrost motywacji do mówienia. Dzięki rozmowie,           

rodzic dostaje szansę na budowanie relacji i przyjaźń z dzieckiem. 

 W jaki sposób rozmawiać? 

W rozmowie starajmy się unikać osądzania, krytykowania czy rozkazywania.         

Dostosujmy słownictwo do poziomu rozwoju  i wieku dziecka. Niech nasze wypowiedzi 

będą proste i zrozumiałe. Mówmy powoli i wyraźnie. Słuchajmy aktywnie i pokazujmy, 

że rozumiemy co dziecko do nas mówi. Dajmy dziecku tyle uwagi ile potrzebuje.             

Pamiętajmy o kontakcie wzrokowym oraz fizycznym- dotyk również pełni ważną rolę. 

 

Niestety w obecnych czasach, coraz więcej dzieci ma pro-

blemy z komunikacją. Nie lekceważmy tego. Rozmawiaj-

my z dzieckiem, a w trudnych sytuacjach, udajmy się  o 

pomoc do specjalisty. 

logopeda Jolanta Toczydłowska 
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Dobre rady Gadusiowej mamy 

Zapraszamy do zabawy relaksującej z elementami ćwiczeń artyku-

lacyjnych. Postarajmy się o miły nastrój. Zabawę można przeprowa-

dzić  w dowolnej chwili, można potraktować ją jako wstęp do ćwi-

czeń logopedycznych lub chwilę odpoczynku po ciężkim dniu. 

  

„Dobre rady Gadusiowej mamy”        autor Hanna Strojewska 

Kiedy Gaduś smutny jest, zawsze robi pewną rzecz. 

To sprawdzona jest zasada, tak radziła jego mama: 

Paluszkami masuj czoło, potem masuj oczka swe, 

pogłaszcz nosek i policzki, i uśmiechnij do mnie się! 

Teraz pokaż różne minki: buzia smutna i wesoła, teraz bardzo zadziwiona. 

Powiedz głośno: a, o, u i zaśpiewaj ma, mo, mu. 

W ruch niech teraz ruszy język: skoczy w górę, w bok i w dół,  

kląskaj, parskaj tak jak koń. 

Poszczyp teraz uszka swe,  pogłaszcz główkę rączki dwie. 

Tupnij nóżką raz i dwa, i zrób przysiad tak, jak ja. 

Kiedy zrobisz te ćwiczenia, świat od razu nam się zmienia. 

Zamiast smutku, radość jest – uśmiech lepszy jest od łez! 

 

Zaproś dziecko do wspólnej zabawy, możecie sami wykonywać zawarte w tekście zada-

nia lub część masażyków wykonywać sobie nawzajem, raz Ty masujesz czoło dziecka, 

raz dziecko masuje Twoje. Taka zabawa buduje dodatkową więź  i pozytywną relację 

między dorosłym a dzieckiem 

 

Wskazówka: najpierw spytaj, czy dziecko chce być dotykane po twarzy, nie wszystkie 

dzieci są na to gotowe, ale warto spróbować. 

Serdecznie polecamy 

Hanna Strojewska i Monika Czarnecka—Zreda 
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Redakcja informuje, że zdjęcia i teksty są własnością 

Przedszkola nr 100 oraz autorów.  

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie.  

Skład i opracowanie graficzne 

Monika Czarnecka - Zreda 

 

Redakcja 

serdecznie zachęca Rodziców do dzielenia 

się swoimi spostrzeżeniami i przemyślenia-

mi na łamach naszej gazetki. Prosimy o kon-

takt osobisty lub mailowy  

przedszkolenr100@gmail.com 

Rozmyślania Gadusia  

autor Monika Czarnecka - Zreda 

Po co nam jest ta rozmowa?  Myśli Gaduś w samotności. 

Po co mówić? Po co słowa? Czy nie lepiej w ciszy zostać? 

Więc spróbował i dzień cały nic nie mówił - ani słowa! 

Ale zmęczył się okropnie, aż go rozbolała głowa.                                       

Bo rozmowa moi mili jest potrzebna jak powietrze. 

Kiedy mówisz - myśli głowa, język kręci się wytrwale 

Krew dopływa do komórek no i czujesz się wspaniale.  

Oddychajmy więc głęboko, rozmawiajmy ile chcemy 

Bo mądrzejszy ten co gada, o tym wszyscy dobrze wiemy! 


