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    W świat pójdziemy z wartościami tutaj zdobytymi…

Pozwólmy dzieciom stawać się na miarę ich
możliwości i niech się to dzieje w ich naturalnym
tempie. Tylko wtedy będą czuły się szczęśliwe i
spełnione. Pamiętajmy, że samoocena i poczucie
własnej wartości ma ogromne przełożenie na wiele
sfer naszego życia. Sprawmy, aby nasze relacje z
dziećmi były oparte przede wszystkim na tolerancji,
troskliwości, uprzejmości i szacunku. Tych
wartościach, o których tak wiele rozmawialiśmy.

Pozwolę sobie zacytować piękne słowa, które
znalazłam w książce pt. Jak mówić, żeby dzieci nas
słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. „…
Dzieci są naszym darem dla przyszłości. To, czego
doświadczą dzisiaj w swoich rodzinach, da im siłę do
przekazania światu wyniesionych z domu metod,
które afirmują godność i człowieczeństwo wszystkich
ludzi.” 

Z całego serca życzę wszystkim „moim” dzieciom, aby
wyrosły na dobrych ludzi i tylko takich spotykały w
swoim życiu.

Monika Gajda

Źródło:
A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas
słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Takimi słowami między innymi pożegnali się nasi
zerówkowicze z przedszkolem. Wierzę, że tak będzie
biorąc po uwagę naszą długą wspólną podróż ku
wartościom i emocjonalne zaangażowanie dzieci w tę
tematykę. Głównym celem naszych zajęć było
docenienie człowieka samego w sobie, za to, że po
prostu jest. Nie przez pryzmat jego dokonań,
przydatności, czy spełnionych oczekiwań. 

I kiedy myślę o naszych Puchatkach, przychodzi mi
do głowy taka refleksja – jak by to było cudownie,
gdyby takie „niematerialne” spojrzenie na drugiego
człowieka, a w tym przypadku na dzieci pozostało w
rodzicach, kiedy ich pociechy pójdą do szkoły. Żeby
nie oczekiwali nienagannego zachowania,
wspaniałych ocen, chęci do uczestniczenia we
wszystkich możliwych dodatkowych zajęciach, czy
spełniania swoich niezrealizowanych planów. Żeby
pozwolili na beztroskie dzieciństwo, na popełnianie
błędów, stawianie im czoła i naprawianie ich. Jakże to
ważne w zdobywaniu tak zwanej życiowej mądrości.
Taka postawa nie jest łatwa we współczesnych
czasach, kiedy od każdego oczekuje się maksimum,
ale przynajmniej spróbujmy.

Pamiętam jak któregoś dnia spotkałam absolwentkę
edukacji wczesnoszkolnej i jej rodziców. Zapytałam
dziewczynkę jak się czuje w szkole, czy ma miłych
kolegów, czy znalazła przyjaciółkę od serca. Dziecko
nawet nie zdążyło odpowiedzieć na moje pytania,
kiedy mama poinformowała mnie, że najważniejsze
jest to, że dziewczynka została wyróżniona na koniec
roku. Oczywiście, że jest to ważne, ale czy
rzeczywiście najważniejsze…? 

Sami narzekamy, że jesteśmy przeciążani
obowiązkami, że ciągle ktoś coś od nas wymaga, że
nie mamy czasu na przyjaciół, spotkania, a to samo
fundujemy naszym dzieciom zasypując ich
nadmiarem obowiązków. Nie ulega wątpliwości, że
każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej,
ale niejednokrotnie ten mały człowiek nie chcąc nas
zawieść pracuje ponad swoje siły. A przecież wszyscy
lubimy czuć się doceniani, nie tylko za to, kim
jesteśmy teraz, ale za to, kim się stajemy.

, ,
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Półkolonie letnie w ANIKINO - Niezwykłe podróże

Dla dzieci w wieku od 4 lat
Turnus I - Rakietą w kosmos - 28.06 - 02.07.2021 r.
Turnus II - Pociąg do Hogwartu - 05.07 - 09.07.2021
r.
Turnus III - Odkrywamy pustynie na latającym
dywanie – 12.07 – 16.07.2021 r.
Turnus IV - W 80 dni dookoła świata – 19.07 –
23.07.2021 r.
Turnus V - Zwiedzamy Azję – 26.07 – 30.07.2021 r.
Turnus VI - Spacer po Pustkowiu Smauga – 02.08
– 06.08.2021 r.
Turnus VII - Galopem na Dziki Zachód – 09.08 –
13.08.2021 r. 
Turnus VIII - W Dolinie Muminków – 16.08 –
20.08.2021 r.
Turnus IX - Wyprawa po oceanie – 23.08 –
27.08.2021 r.
 
Miejsce wydarzenia:
Anikino, ul. Nieduża 4

Kino sferyczne Planetarium w Ogrodzie Doświadczeń
Kiedy: od 1 czerwca 2021 - 31 października 2021
Gdzie: Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Park Lotników Polskich, al. Pokoju 68

W repertuarze znajduje się obecnie 5 tytułów. To filmy o różnej tematyce, skierowane do różnych grup
wiekowych (dorosłych i dzieci). Każdy z nich przekazuje wiedzę o świecie w przystępny i bardzo ciekawy
sposób. Seanse odbywają się o pełnych godzinach. Bilety do Planetarium można kupić w kasie Ogrodu
Doświadczeń w cenie 8 złotych. Obowiązuje także bilet wstępu do Ogrodu.

                            CO W TRAWIE PISZCZY
                                atrakcje w Krakowie

. .
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Anna Onichimowska „Wędrówka”, 2021, wiek +6

Nie ma nic przyjemniejszego od wędrówki, chyba że powroty. Wspaniale
jest wyruszać i cudownie wracać. A w podróży nie ma być łatwo, tylko
ciekawie! Przekonują się o tym nie tylko Uszko z Futerkiem, ale również
Słoń, Dyzio i Księżniczka.
„(...) Książka Anny Onichimowskiej powinna towarzyszyć dzieciom
podczas podróży lub wakacyjnych wyjazdów. Historia oswaja z tym, co
nowe i nieznane, otwiera na przygodę i nowe wyzwania oraz pomaga
odnaleźć się w miejscach czy sytuacjach, które są dla maluchów
obce. Wędrówka to także zaproszenie do tego, by spakować plecak i
wraz z całą rodziną wyruszyć na spotkanie przygody. Kto wie, co może
bowiem czekać za zakrętem?„

B. Felicity, A. Frankie „Wszystko o przyjaźni”, 2021, wiek 4-5

Dlaczego potrzebujemy przyjaciół? Jak możemy się zaprzyjaźnić?
Co sprawia, że jesteśmy dobrymi przyjaciółmi? Ta książka pokazuje
korzyści płynące z posiadania przyjaciół i przygląda się różnym
rodzajom przyjaźni. Odpowiada na pytanie, co się dzieje, gdy
przyjaciele się nie zgadzają.
Przystępna treść i pomysły, na to, jak rozmawiać z dziećmi o
przyjaźniach, jak radzić sobie z konfliktami, jak godzić oczekiwania,
co z wyimaginowanymi przyjaciółmi – i o wiele więcej.

„(…) Autorka zwraca uwagę jak ważna jest empatia, zadawanie
pytań i troska o drugą osobę. Daje także podpowiedzi, które
pozwolą uniknąć kłótni lub doprowadzą do pogodzenia. (…)możecie
zajrzeć na ostatnią stronę, gdzie zostały zanotowane przydatne
wskazówki.”

M. Swędrowska, J. Bartosik „Moja siostra, mój brat”, 2021, wiek 3-4

Relacja rodzeństwa to prawdziwa huśtawka i mieszanka uczuć. Jest
w niej miejsce na rywalizację, zazdrość i gniew, ale też podziw,
troskę i miłość. Autorki tej książki z wielką czułością i wnikliwością
kreślą sytuacje, z których składa się rodzinne, codzienne życie
siostrzano-braterskie. Wielkim atutem książki są ilustracje,
dopełniające tekst i inspirujące do snucia własnych opowieści, do
refleksji odnajdywanej w wieloznacznościach.

                              W ŚWIECIE KSIĄŻEK
                                 

.
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          co to znaczy ...
          ODPOCZYWAĆ

                         KĄCIK PRZEDSZKOLAKA
                           DZIECI WIEDZĄ LEPIEJ

                co to są ...
                WAKACJE

"Wakacje to Studzionki" Emilka, lat 3

"Wakacje to przejażdżka. Taka daleka autokarem"
Kosma, lat 4

"W wakacje się jedzie na plażę albo do babci" Ania, lat
5

"Wakacje są po to żeby odpoczywać" Gabrysia, lat 5

"Wakacje to takie tygodnie kiedy się odpoczywa, np.
na plaży" Mikołaj, lat 5

"W wakacje to się jedzie na wycieczki" Nataniel, lat 5

"Wakacje to wolny czas, wyjazdy w góry, na plażę,
można też Hiszpanii" Ina, lat 7

"Wakacje to czas wolny, kiedy jest przerwa od
przedszkola. I od pracy też" Maciek lat 7

"W wakacje się nie śpi dużo. Wstaje się wcześnie,
żeby pójść na plażę" Paulina, lat 7

"Odpoczywa się na leżąco, zamyka się oczy i się śpi.
Odpoczywa się w nocy, nie w dzień" Sara, lat 4

"Odpoczywać można na leżaku. Można się też wtedy
opalać" Patryk, lat 5

"Gdy się odpoczywa to się wtedy leżakuje i jest cisza i
spokój" Zuzia W., lat 7. .
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1. Nad morzem
Potrzebne będą :
-niebieska i biała farba
-żółta bibuła
-klej
-drobna kasza

Wykonanie:
Górną część kartki malujemy na jasno niebieski kolor (białą i niebieską
farbą zmieszanymi we właściwych proporcjach). Na środkowej części
malujemy ciemnoniebieskie fale, najlepiej palcem. Dolną część kartki
smarujemy grubą warstwą kleju i posypujemy kaszą. Odstawiamy do
wyschnięcia.
Z bibuły robimy kuleczki średniej wielkości. Wyklejamy słoneczko.
Nadmorski krajobraz gotowy!

2. Motylki. Tu wykorzystujemy elementy sensoplastyki.
Potrzebne będą:
-kartka papieru (najlepiej z bloku technicznego)
-farby w kilku kolorach
-wycięte z czarnego kartonu korpusy motyli
-klej
Oprócz tego przyda się dużo wody, mydło i ręcznik 

Na środku kartki naklejamy korpus. Następnie podeszwy stóp dziecka
malujemy w poprzeczne, różnokolorowe pasy i odbijamy po obu stronach
korpusu w sposób pokazany na zdjęciu. 

3. Kapelusz na lato
Potrzebne będą:
- karton w dowolnym kolorze
-wstążka
-dowolne ozdoby

Tu wystarczy wyciąć kształt kapelusza z kartonu i nakleić ozdoby. Miłej
zabawy! 

                              KĄCIK PLASTYCZNY
                                  wakacyjne D.I.Y.

,

.

,

,

.

,



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 16 07/2021 | Strona 8  
www.juniormedia.plBajkowa

Pyszne i zdrowe lody owocowo-serkowe
-Serek homogenizowany/ Danonki
-Truskawki
-Biała czekolada
-Galaretka truskawkowa
-Cukier/cukier trzcinowy
*W tym przepisie przydatne Nam będą foremki na
lody z patyczkami.

Truskawki dokładnie myjemy i pozbywamy się
szypułek. Następnie część truskawek (w zależności
od tego ile lodów chcemy uzyskać. Kroimy w małe
cząstki. Truskawki pokrojone w cząstki wsypujemy do
miski z serkiem homogenizowanym i delikatnie
mieszamy. Całość masy wykładamy do foremek na
lody i pozostawimy do zamrożenia.
W kolejnym etapie wykonamy sos na polewę do
lodów. Truskawki z odrobiną cukru trzcinowego i
roztopionej galaretki truskawkowej w małej ilości wody
miksujemy na gładka masę. Białą czekoladę ścieramy
na tarce o cienkich oczkach. 
Zamrożone lody wyciągamy z foremek, każdą z nich
należy zamoczyć w wystudzonej, tężejącej
galaretce z truskawkami i obtoczyć w płatkach
czekoladowych nim trafi w pozycji stojącej z
powrotem do zamrażarki na 30-40 min.
Pyszne i zdrowe lody domowe, już GOTOWE! <3

Owocowe smoothie na upalny dzień
-Pomarańcze
-mandarynki
-liście szpinaku
-Woda gazowana lub sodowa
-Truskawki

Wszystkie owoce należy dokładnie umyć a cytrusy
sparzyć żeby było czysto i świeżo!
Truskawki od razu wędrują do foremki na lód do
napojów zalewamy je woda mineralną (niegazowaną)
i wstawiamy do zamrożenia. Użycie wody mineralnej
zamiast kranowej spowoduje, że kostki lodu będą
krystalicznie przeźroczyste, dzięki temu w środku
pięknie będzie widać truskawki.
Następnie obieramy cytrusy i dzielimy je na zgrabne
łódeczki. Aby wykonać ten pyszny i orzeźwiający
napój będzie potrzebne Nam mikser do smoothie, lub
też zwykły blender i wysokie naczynie :) 
Cytrusy wraz z kilkoma liśćmi dobrze umytego
szpinaku wrzucamy do blendera, zalewamy szklanką
wody mineralnej i miksujemy do otrzymania gładkiej
konsystencji. Całość przed podaniem uzupełniamy
kostkami lodu. Świetny sposób i ugaszenie pragnienia
i przemycenie szpinaku do codziennej diety! :)

.

.

                                    KUCHCIKOWO
                                przepisy wakacyjne

.
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                   LOGOPEDYCZNE (NIE)WAKACJE

.

Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i leniuchowania. Tak powinno być, by
po ich zakończeniu rodzice z nową energią wrócili do pracy, a dzieci do przedszkola.

Nie może być jednak wakacji od ćwiczeń logopedycznych, bo cały rok ciężkiej pracy może zostać zmarnowany w ciągu miesiąca. Chyba nie warto. Można jednak

ćwiczyć z dzieckiem tak, by ono nawet nie wiedziało, że są to ćwiczenia. 

Materiały pochodzą z:
www.wordwall.net/pl
www.canva.com
www.printoteka.pl

.

http://www.wordwall.net/pl
http://www.canva.com/
http://www.printoteka.pl/
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