Kształtowanie pozytywnych postaw zdrowego
odżywiania
Jak zachęcać i motywować dziecko?
Motywacja małego dziecka jest zmienna i nietrwała. Zazwyczaj dzieci lubią to,
co dla nich łatwe, miłe, co daje im radość, przyjemność. Niektóre mają też
obawę (lęk) przed próbowaniem nowych rzeczy – dotyczy to aktywności, ale też
jedzenia. Maluchy są wrażliwe na wygląd, zapach – jeśli postrzegają coś jako
nieapetyczne
lub
„nieładne”,
nie
będą
chciały
próbować.
Najprostszym sposobem – a jednocześnie najmniej skutecznym – jest
instruowanie. Szeroko pojęte przekazywanie wiedzy na temat zbilansowanej
wiedzy, informowanie o zdrowotnych właściwościach marchewki oraz
o szkodliwym wpływie cukru na zęby. Pokazywanie konsekwencji
niewłaściwego odżywiania się – zwykle dość abstrakcyjnych dla
przedszkolaków. Sama (czysta, książkowa) wiedza rzadko przekłada się
u małych dzieci na działania, a jeszcze rzadziej prowadzi do wykształcenia się
nawyku.
Ważne,
aby
wiedzę
przekuwać
w
działanie.
Ważnym czynnikiem jest wprowadzenie zasad gdyż wyrabiają nawyk.
Przyjmuje się, że do wyrobienia nawyku potrzeba około dwóch miesięcy –
w tym czasie pożądane zachowanie (np. jedzenie surówek) powinno być często
zauważane i doceniane. Większość dzieci po upływie dwóch miesięcy
samodzielnie podejmuje pożądane zachowanie (sięga po warzywa). Należy
pamiętać o tym, iż dziecko łatwiej wdroży się do jedzenia warzyw czy kasz,
jeśli rodzic też podaje je w domu i zachęca do ich jedzenia.
Sprawdza się, wprowadzenie zasady „jednej łyżki”- mówiącej o tym, że każda
potrawa na talerzu powinna być spróbowana. Później dziecko może jej nie jeść,
ale spróbować powinno.
Samo instruowanie nie wystarcza, aby wdrożyć dzieci w zdrowy styl
odżywiania się. Ważne jest, kto przekazuje wiedzę. Im osoba bardziej
atrakcyjna dla dziecka, tym chętniej jej słucha i ją naśladuje. Bez budowania
relacji z dzieckiem trudno mówić o skutecznym na nie oddziaływaniu.
Modelowanie to najsilniejszy sposób oddziaływania. Kiedy uda się dorosłemu
zbudować relację z dzieckiem, ma szansę stać się dla niego osobą godną
naśladowania, wzorem, bohaterem. Dziecko obserwuje dorosłych i w pewnym
stopniu ich naśladuje, modeluje ich ruchy. Jeśli rodzice sami będą jeść zdrowe
produkty, wówczas dzieci też chętniej będą sięgały po nie. Wdrażanie dzieci do
zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się jest procesem, którzy dorośli
realizują poprzez przekazywanie wiedzy i modelowanie swoim zachowaniem.
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Ważne jest uświadomienie sobie, jakie dorośli mają postawy i przekonania
żywieniowe i jak realizowane są w codziennym życiu. Trudno przecież
wymagać od dziecka zjedzenia np. surówki gdy widzi, że rodzic tylko każe mu
zjeść, a sam je coś innego, niekoniecznie zdrowego.
Zdrowe odżywianie to przede wszystkim odżywianie zbilansowane. Nowa
piramida żywienia , jasno pokazuje, co i jak powinno być wprowadzane.
U podstawy piramidy leży aktywność fizyczna – warto jest dbać o ten aspekt.
W praktyce oznacza to codzienne zabawy na świeżym powietrzu.

Edukacja potrzebna od zaraz!
Z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że już 22,3% uczniów polskich
szkół podstawowych i gimnazjalnych ma nadwagę lub cechuje jego otyłość.
Oznacza to, że co czwarte dziecko charakteryzuje nadmierna masa ciała.
Najważniejszą rolę w tym trudnym zadaniu, pełnią rodzice gdyż mają
największy wpływ na kształtowanie nawyków żywieniowych dziecka. Jeżeli
w domu rodzinnym dziecka nie przykłada się do wagi do racjonalnego sposobu
żywienia, to niestety zmiana nawyków żywieniowych będzie bardzo trudna.
Dieta dziecka powinna być skomponowana z żywności naturalnej,
nieprzetworzonej. W codziennym jadłospisie dziecka należy zadbać
o odpowiednią ilość warzyw i owoców, które są źródłem nie tylko cennych
witamin i składników mineralnych, ale także fitozwiązków oraz błonnika
pokarmowego. Nie zapominajmy o bardzo wartościowych produktach
zbożowych, takich jak pełnoziarniste pieczywo, kasze (gryczana, jęczmienna,
jaglana) czy brązowy ryż. Zwiększymy dzięki temu spożycie błonnika
pokarmowego, który pełni funkcje oczyszczające układ pokarmowy. To także
sprzyja namnażaniu korzystnych bakterii jelitowych, które m.in. wpływają na
zwiększenie odporności immunologicznej. Poza tym, produkty z mąki
nieoczyszczonej są bogatsze pod względem zawartości np. witamin z grupy B,
magnezu czy cynku. W odróżnieniu od pieczywa z mąki oczyszczonej, czyli
popularnej białej bułki, mają znacznie niższy indeks glikemiczny, co oznacza,
że wolniej podnoszą poziom glukozy we krwi, w konsekwencji czego dłużej po
ich spożyciu odczuwamy sytość. Istotne jest także dostarczenie należnej ilości
białka, którego źródłem może być mleko i niesłodzone przetwory mleczne,
chude mięso czy strączki. Codzienną dietę dziecka warto także uzupełniać
w tłuszcze nienasycone, w tym także niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe,
obecne w oleju lnianym, rybach oraz orzechach i nasionach. Unikajmy
4

natomiast produktów będących źródłem tłuszczów w konfiguracji trans,
obecnych w fast foodach, produktach cukierniczych, słodyczach i słonych
przekąskach. Wyeliminujmy także słodkie przekąski: serki owocowe, batoniki
i napoje słodzone o bardzo wysokim indeksie glikemicznym. Prócz dużej ilości
cukru są one także źródłem znacznej ilości syntetycznych dodatków.
Zdrowe śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia – to chyba
najważniejsza zasada żywieniowa. Pierwszy posiłek dziecka, podobnie zresztą
jak osoby dorosłej, powinny stanowić węglowodany złożone, dzięki czemu
możliwe będzie zwiększenie poziomu glukozy we krwi i utrzymanie jej na
wysokim poziomie przez wiele godzin. Można zatem podawać pełnoziarniste
pieczywo, płatki owsiane, jęczmienne czy chociażby kaszę jaglaną. Równie
ważne jest uzupełnienie posiłku w jak największą ilość warzyw i owoców,
dostarczających duże ilości witamin, składników mineralnych, błonnika oraz
innych związków biologicznie czynnych. Nie poprzestawajmy zatem na podaniu
dziecku tylko kanapki z serem, ale dodajmy jeszcze np. pomidora, ogórka,
rzodkiewkę. Owsianka czy kasza jaglana gotowana na mleku będzie posiłkiem
o dużo wyższej wartości odżywczej, jeżeli dodamy do niej owoce, takie jak :
banany, maliny, borówki, tarte jabłko czy brzoskwinie. Poza tym posiłek
wzbogacony w dużą ilość warzyw i owoców jest dla dziecka bardziej
atrakcyjny, ze względu na kolorystykę. By wartość odżywcza śniadania była
jeszcze wyższa, posiłek można wzbogacić w np. orzechy włoskie, laskowe,
nerkowce bądź migdały, będące doskonałym źródłem tłuszczów nienasyconych,
mających m.in. nieoceniony wpływ na rozwój intelektualny dziecka, jego
zdolności poznawcze oraz odporność immunologiczną.
Konieczne jest prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji żywieniowej
w zakresie wpływu żywienia na zdrowie już od najmłodszych lat. Należy
uświadamiać dzieci, w jaki sposób to, co jemy, wpływa na nasz organizm. Dużo
zależy też od chęci, kreatywności i pomysłowości dorosłych. Można dla
przykładu wymyślić zachęcające nazwy dla zup warzywnych lub dania nazwać
imionami bohaterów ulubionych bajek. Poza tym, nie wymagajmy od dziecka
czegoś, czego sami nie robimy. Jeżeli rodzice nie jedzą warzyw, to raczej
istnieje małe prawdopodobieństwo, że dziecko będzie je jadło z apetytem.
Dajmy dobry przykład naszym pociechom. Bardzo dobrym pomysłem jest także
zaangażowanie dzieci we wspólne przygotowywanie posiłków. Dzieci to
uwielbiają i dużo chętniej jedzą coś, co przygotują samodzielnie.
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Oto kilka propozycji do przygotowania śniadania
dla dzieci i dorosłych.
Kasza jaglana w roli głównej…
Kasza jaglana:
- obniża poziom złego cholesterolu.
- Wspomaga poprawne działanie nerek i wątroby.
- wzmacnia układ odpornościowy, czyli podnosi poziom naturalnej odporności
organizmu na choroby.
- Pomaga w dolegliwościach jelitowych.
- Neutralizuje kwasy, pomaga przywrócić równowagę kwasowo – zasadową
w organizmie.
Ponadto, zawiera dużo miedzi, fosforu, manganu i magnezu. Zawiera krzem,
który poprawia stan włosów, paznokci, stawów i skóry. Zawiera antyoksydanty,
które zatrzymują wolne rodniki wywołujące nowotwory. Zawiera witaminy
z grupy B oraz dużo białka. Co więcej, jest lekkostrawna i bezglutenowa.
Można ją jeść na śniadanie, w zupie, do drugiego dania, w deserach i sałatkach.
Mąki jaglanej można używać do pieczenia chleba i ciast.

Śniadanie na dobry dzień
▪ 1 łyżka kaszy jaglanej
▪ 3 łyżki płatków owsianych
▪ 1 łyżka siemienia lnianego
▪ 2 truskawki
▪ 1 suszony daktyl
▪ 1 suszona figa

▪ 1 garść nasion słonecznika
▪ 1 garść nasion dyni
▪ 1 goździk
▪ ćwierć łyżeczki cynamonu

→ Do małego garnka wlej kubek gorącej wody, zagotuj
→ Dodaj 1 łyżkę opłukanej kaszy jaglanej, siemię lniane i cynamon
Wymieszaj, gotuj przez chwilę
→ Dodaj goździk i płatki owsiane. Wymieszaj, gotuj przez chwilę
→ Dodaj 1 truskawkę pociętą w plasterki. Wymieszaj, gotuj przez chwilę
→ Dodaj daktyla i figę pokrojone w plasterki oraz nasiona dyni i słonecznika
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Wymieszaj, gotuj jeszcze przez ok. 10-15minut
aż całość zgęstnieje i wchłonie wodę.
To jest pyszne!!!

Śniadanie hobbitów
Nie wiadomo dokładnie gdzie mieszkali Hobbici, ale podczas kręcenia serii
filmów o ich przygodach na pewno mieszkali na Nowej Zelandii, gdzie do
dzisiaj stoją ich domki. I wtedy na pewno jedli zielone owoce kiwi.
▪ 3 łyżki kaszy jaglanej
▪ 2 łyżki płatków owsianych
▪ 1 łyżka ciemnego siemienia lnianego
▪ 2 suszone figi

▪ pół pomarańczy
▪ 1 łyżka rodzynek
▪ ćwierć łyżeczki cynamonu
▪ ćwierć łyżeczki kurkumy

→ Do garnka wlej ok. półtorej szklanki gorącej wody. Wymieszaj, gotuj przez
co najmniej minutę
→ Dodaj opłukaną kaszę jaglaną, cynamon i siemię lniane. Wymieszaj, gotuj
przez co najmniej minutę
→ Dodaj płatki owsiane. Wymieszaj, gotuj przez co najmniej minutę
→ Dodaj 1 plasterek kiwi bez skórki oraz pomarańczę i wyciśnij z niej łyżką
sok. Wymieszaj, gotuj przez co najmniej minutę
→ Dodaj kurkumę i jeśli potrzeba, gorącej wody. Powinno jej być tyle, żeby
kasza była przykryta. Wymieszaj, gotuj pod przykryciem przez co najmniej
minutę
→ Dodaj figi pokrojone w plasterki i rodzynki. Wymieszaj, gotuj na małym
ogniu jeszcze ok. 10 minut – aż kasza zmięknie i wchłonie wodę. Podawaj
z plasterkiem kiwi

Śniadanie Supermana
▪ 4 łyżki kaszy jaglanej
▪ 1 pomidorek koktajlowy
▪ 4 łyżki zielonego groszku

▪ ćwierć łyżeczki majeranku
▪ pół łyżeczki suszonej kolendry
▪ 1 liść laurowy
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→ Do garnka wlej około szklanki gorącej wody, zagotuj
→ Dodaj opłukaną kaszę. Wymieszaj, gotuj przez co najmniej minutę
→ Dodaj liść laurowy, majeranek, kolendrę. Wymieszaj, gotuj przez co
najmniej minutę
→ Dodaj pomidorka pokrojonego na ćwiartki. Wymieszaj, gotuj przez co
najmniej minutę
→ Dodaj kurkumę i jeśli potrzeba, gorącej wody. Powinno jej być tyle, żeby
kasza była przykryta. Wymieszaj, gotuj pod przykryciem przez co najmniej
minutę
→ Dodaj zielony groszek. Wymieszaj, gotuj na małym ogniu jeszcze ok. 10
minut – aż kasza zmięknie i wchłonie wodę. Jeśli lubisz, możesz przed
podaniem posypać świeżymi ziołami, na przykład kolendrą

Śniadanie wróżek
Jest takie dobre, że chce się po nim fruwać…:)
▪ 2 łyżki kaszy jaglanej
▪ 2 łyżki płatków owsianych
▪ 1 łyżka siemienia lnianego
▪ 1 suszona figa

▪ 2 suszone daktyle
▪ 2 cząstki pomarańczy
▪ pół łyżeczki cynamonu
▪ garść nasion słonecznika

→ Do garnka wlej kubek gorącej wody, zagotuj
→ Dodaj opłukaną kaszę jaglaną, cynamon i siemię lniane. Wymieszaj, gotuj
przez co najmniej minutę
→ Dodaj płatki owsiane. Wymieszaj, gotuj przez co najmniej minutę
→ Dodaj jedną cząstkę pomarańczy. Wymieszaj, gotuj przez co najmniej minutę
→ Dodaj figę i daktyle pokrojone w paseczki i słonecznik. Wymieszaj, gotuj na
małym ogniu jeszcze ok. 10-15minut – aż kasza spuchnie i wchłonie wodę.
Podawaj z drugą cząstką pomarańczy.

Cynamonowy jabłecznik z kaszą jaglaną
▪ 2 banany
▪ 3 słodkie, soczyste jabłka
▪ 6 łyżek kaszy jaglanej

▪ 4 suszone figi
▪ 2 łyżki siemienia lnianego
▪ garść nasion dyni
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▪ 6 łyżek mąki jęczmiennej
▪ 6 łyżek mąki jaglanej
▪ 7 łyżek płatków owsianych
▪ 6 suszonych daktyli

▪ 2 garści nasion słonecznika
▪ 3 goździki
▪ 1 łyżeczka cynamonu
▪ 1 łyżeczka kurkumy

Kaszę jaglaną opłucz, wrzuć do lekko osolonej wody (w proporcji 1:3)
i gotuj aż kasza spęcznieje, wchłonie nadmiar wody i zamieni się w gęstą papkę.
W międzyczasie jabłka dokładnie umyj i zetrzyj ze skórką
na tarce na grubych oczkach.
Banany rozgnieć widelcem na papkę.
Wymieszaj banany z jabłkiem, dodaj cynamon, kurkumę i goździki.
Dodaj gorącą kaszę jaglaną, wymieszaj.
Daktyle i figi pokrój w paseczki, dodaj je do masy
razem z pozostałymi składnikami.
Podłużną foremkę wyłóż papierem do pieczenia.
Wypełnij ją masą, posyp na wierzchu nasionami słonecznika.
Piecz w 175 stopniach przez 55 minut
Życzymy smacznego…
Bibliografia:
1. „Wychowanie w Przedszkolu” nr 9(11) Listopad 2015
2. „Dziecko” nr 5 Maj 2017
3. Beata Pawlikowska – Kasza Jaglana, wyd. Edipresse 2016

Rozwijanie dziecięcej fantazji
i twórczego myślenia
Każdy z nas ma świadomość tego, że dzisiaj dzieciom zdecydowanie trudniej się
bawić, tak jak to kiedyś bywało, bo przecież i łóżeczko dla lalki, i garnki,
i piękne auta można znaleźć w sklepie. Niestety dzisiejsze zabawki, bardzo
realistyczne i kolorowe, nie sprzyjają samodzielnemu konstruowaniu
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rekwizytów do zabawy. Telewizyjne bajki oglądane przez dzieci o każdej porze
dnia i nocy nie pobudzają ich wyobraźni.
Na szczęście naszym dzieciom nie brakuje fantazji. Mając łatwy dostęp do
zabawek i sprzętów rzadziej pewnie samodzielnie wymyślają i wykonują różne
rzeczy, nadal jednak lubią i wyobrażają sobie różne sytuacje, w których mogą je
wykorzystać. Organizując zabawy, warto więc stwarzać takie okazje, w których
dzieci będą mogły kształtować swoją wyobraźnię.

Po co nam wyobraźnia?
Im bardziej rozwinięta jest nasza wyobraźnia, tym lepiej rozwija się mózg, a co
za tym idzie – inteligencja. Wyobraźnia jest pomocna w codziennym życiu. Bez
niej nie umielibyśmy przewidywać konsekwencji działań. Jest pomocna na
przykład podczas posługiwania się żelazkiem, podczas jazdy samochodem czy
kąpieli w toni morskiej. Im lepiej rozwinięta wyobraźnia, tym lepiej jesteśmy
w stanie rozwiązywać napotkane problemy oraz im zapobiegać. Wyobraźnia ma
także wpływ na naszą wrażliwość emocjonalną. Oprócz tego wyobraźnia
odgrywa szczególną rolę w nauce. Dzięki niej możemy łatwiej zapamiętywać
różne rzeczy, pomaga także w rozwiązywaniu zadań matematycznych.
Dobrze rozwinięta wyobraźnia sprzyja rozwojowi kreatywności, która jest
bardzo pomocna w każdym zawodzie. Rozwój aktywności twórczej, wyobraźni
i umiejętności fantazjowania prowadzi do doskonalenia płynności myślenia,
wdraża do samodzielności w rozwiązywaniu zadań, rozwija zainteresowania,
koncentrację, pamięć, uczy umiejętności skojarzeniowej oraz motywuje do
działania. Każde dziecko rodzi się z naturalną, bogatą wyobraźnią. Jednak, jeśli
nie stworzymy mu okazji do fantazjowania, jej kształtowania
i wykorzystywania, może to doprowadzić do tego, że wyobraźnia stanie się
zdecydowanie słabsza, a z czasem może nawet zanikać.
Rozwijanie wyobraźni dzieci związane jest z kształtowaniem aktywności
twórczej. Naturalna potrzeba eksperymentowania, ciekawość świata, ciągłe
poszukiwanie nowych rozwiązań to cechy, które sprzyjają nauce dziecka.
Niestety bywa, że wraz z rozpoczęciem edukacji, nawet już przedszkolnej,
cechy te bywają tłumione. Dlatego tak ważne jest wspomaganie rozwoju
twórczej wyobraźni dziecka od najmłodszych lat. Warto pielęgnować w dziecku
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cechy twórcy między innymi poprzez zachęcanie go do poszukiwań, i realizacji
wyzwań, jakie sobie stawia.
Jeżeli chcemy, by nasze dzieci potrafiły myśleć i działać twórczo, powinniśmy
zwrócić szczególną uwagę na rozwijanie ich wrażliwości na otaczający świat,
płynność i mobilność myślenia oraz indywidualność, pomysłowość czy
zdolność do przeobrażania rzeczy. Odwołując się do wyżej wymienionych
argumentów widać, że niezwykle ważne jest wspomaganie rozwoju twórczej
wyobraźni dziecka zwłaszcza w jak najwcześniejszych latach jego życia.
Zarówno nauczyciel, jak i rodzic powinien mieć świadomość, że warto
pielęgnować w dziecku twórcze myślenie i kreatywne działanie, które czerpią ze
źródła dziecięcej wyobraźni.

Fantazja przedszkolaka
„Przedszkolaki na swoim etapie rozwoju mają w większości bardzo bujną
wyobraźnię. Rozmawiają z niewidzialnymi ludźmi, boją się ukrytego za firanką
ducha, są święcie przekonane, że pod łóżkiem ukrył się potwór, w kratce
wentylacyjnej czai się smok albo rozdają niewidzialne cukierki. Dziecko nie zna
granic między światem realnym, a światem na niby i to jest pozytywne.
Dlaczego?” (cytat 1). Jak powszechnie wiadomo, dzieci mają bujną wyobraźnię.
Ich wiedza o otaczającej je rzeczywistości jest niepełna. Dzieci znają tylko jej
fragmenty, a luki wypełniają swoimi wyobrażeniami. Wykorzystując
wyobraźnię tłumaczą sobie to wszystko, co jest dla nich niezrozumiałe,
np. dlaczego mydło się pieni, dlaczego gdy woda się gotuje, pojawiają się na
niej bąbelki, albo dlaczego lód jest przejrzysty.
Dziecko w wieku przedszkolnym nie zawsze czuje się pewnie w świecie
dorosłych, a nie rozumiejąc jeszcze wielu rzeczy nierzadko czuje się zagubione.
W poszukiwaniu kogoś, kto będzie mu bliski, często wymyśla sobie przyjaciela,
który staje się jego wzorem do naśladowania. Taki przyjaciel w wyobraźni
dziecka potrafi wiele rzeczy zrobić lepiej niż ono samo, ma wszystko to, co ono
chciałoby mieć. Z takim przyjacielem maluch czuje się bezpieczniej, łatwiej mu
z nim podołać wymaganiom otaczającego go świata. Z przyjacielem w każdej
chwili może porozmawiać, pobawić się. A kiedy zdarzy się narozrabiać, na
przyjaciela zawsze może zrzucić winę i powiedzieć mamie, że to nie ono
rozrzuciło klocki, ale że przyjaciel mu kazał.
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Analizując takie zachowanie dziecka, można wywnioskować, że pozwala ono
w aspekcie psychologicznym na kształtowanie jego sumienia. Co więcej, dzieci,
które mają wymyślonego przyjaciela lepiej współpracują z innymi, są lepiej
skoncentrowane i mniej agresywne.
Jak wymienia Monika Zalewska – Biełło, wymyślony przyjaciel:
▪ dowodzi dużego potencjału i wyobraźni malucha, jest krokiem w rozwoju
psychicznym,
▪ jest uznawane za symptom inteligencji i przejaw rozwoju pamięci,
▪ jest oznaką rozwoju społecznego,
▪ „pomaga” dziecku zmagać się z lękami i rzeczywistością,
▪ może być osobą, na którą zrzuca się winę za wybryki (choćby „to on rozrzucił
te klocki!”),
▪ według niektórych specjalistów może przyspieszać rozwój mowy, wspierać
kreatywność oraz zdobywanie wiedzy,
▪ uczy także pojmowania i okazywania uczuć takich jak przyjaźń czy miłość.
(cytat 2).
Jak reagować?
▪ Nie martwić się, zwłaszcza że nieistniejący przyjaciel zniknie prawdopodobnie
w okresie późnoprzedszkolnym (gdy dziecko poczuje się bardziej kompetentne
i pewne siebie).
▪ Nie można żartować ani z malucha, ani z wytworów jego wyobraźni.
▪ Wymyślonych przyjaciół naszego dziecka należy traktować ze zrozumieniem –
jeśli dziecko prosi, by dać ciastko również Duszkowi, robimy to.
▪ Kiedy wymyślony przyjaciel jest sygnałem, by skontaktować się ze
specjalistą? Otóż tylko wtedy, kiedy dziecko żyje wyłącznie w swoim świecie,
kiedy unika kontaktu z innymi dziećmi – staje się wycofane, zamknięte
w sobie, apatyczne.

Dziecięce mijanie się z prawdą
Przedszkolaki często i chętnie opowiadają wymyślone historie. Rzeczywistość,
jaką przedstawiają, jest znacznie ubarwiona. Dzieje się tak dlatego, że
wyobraźnia kilkulatka jest nieprawdopodobnie żywa, a on sam nie odróżnia
faktów od fikcji. Kiedy maluch zaparcie twierdzi, że za drzwiami siedzi
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ogromny smok, to pierwsze co często robimy – zaprzeczamy. A przecież on
sobie naprawdę wyobraża smoka. Jeżeli te wyobrażenia wiążą się z dziecięcym
lękiem, należy przytulić dziecko i spróbować urealnić sytuację. Jeśli mały
chłopiec mówi „Umiem jeździć autem i prowadzić traktor!”, to może znaczyć,
że właśnie o tym marzy. Fantazje dziecka są niezwykle często odbiciem jego
pragnień marzeń.
Dziecięce fantazjowanie staje się także źródłem swobodnej twórczości dziecka.
Konstruując, malując, wyklejając, komponując, opowiadając odzwierciedlają
swoje wyobrażenia. Kiedy dziecko ma dobrze rozwiniętą wyobraźnię, jego
„dzieła” są niepowtarzalne.
Ważne jest by dorośli uświadomili sobie, że twórczość rodzi się w codzienności,
w relacjach z innymi i ze światem. Żeby wspierać rozwój twórczy dzieci, trzeba
zauważyć ich ciekawość. Na przykład wtedy, gdy dziecko pyta, dlaczego liście
spadają z drzew czy gdzie spływa woda z umywalki. Jeśli uznamy te pytania za
ważne i zaczniemy razem z dzieckiem zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje,
sprawdzać na nowo, stawiać hipotezy, fantazjować i przekonywać się, dlaczego
tak jest, wkroczymy właśnie w obszar twórczości. Twórczość jest zdolnością do
dziwienia się światem. Wiąże się z eksploracją, eksperymentowaniem,
szukaniem niestandardowych rozwiązań i wytwarzaniem różnych rzeczy
w innowacyjny sposób. Doceniajmy i akceptujmy sytuacje, w których dzieci
same z siebie chcą eksplorować świat. One to robią na swój dziecięcy sposób,
spontanicznie, bawiąc się patykami na spacerze, robiąc bukiety z kwiatów,
lepiąc z błota, tworząc konstrukcje z pudeł czy instrumenty ze sprzętów
kuchennych. Wystarczy dać im na to przestrzeń, czas i zauważać, co sprawia im
radość.
Arno Stern – pedagog i twórca słynnej pracowni malarskiej dla dzieci Malort,
jest zdania, że nie należy oceniać, nie należy pouczać, czy też zbytnio
interpretować. Mówi, że powinno się wspierać dzieci i uważnie je obserwować
np. gdy dziecko chce malować wysoko – powinno się podstawić mu stołek,
podać kartkę, pomóc ją przymocować. Niestety, często się zdarza, że dorośli
wyręczają dzieci. Zamiast ich wspierać, robią wiele rzeczy za nich i tym samym
hamują ich kreatywność. Największą wartość powinien mieć sam proces
twórczy. Czy praca wykonana przez dziecko musi zawsze być ładna?
Niekoniecznie, gdyż chropowatość też intryguje...Zapewne, jeśli sztuka
dziecięca będzie nastawiona na efekt, to zginie frajda, zabawa, wolność. Picasso
mówił, że to nie sztuka być artystą w dzieciństwie – sztuką jest pozostać nim
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w dorosłości. Dzieci są twórcze z natury, w ten sposób wyrażają siebie – kiedy
widzą kredki, zaczynają rysować, gdy mają instrument, chcą na nim grać,
a kiedy gra muzyka – tańczą. Warto być ostrożnym z narzucaniem dzieciom
dorosłych pomysłów. Treningiem dla dorosłych może być podążanie za
dzieckiem w zabawie. Sprawdźmy, co się stanie, gdy damy się poprowadzić.
Dokąd nas to zawiedzie? Co dziecko pokaże nam w ten sposób o sobie, o tym,
co dla niego ważne, co je cieszy, ciekawi, niepokoi? Pozwólmy też na błędy, bo
dzieci uczą się jak naukowcy, przez ciągłe próbowanie, doświadczanie,
sprawdzanie, co działa, a co nie. Tym, co gasi zapał dzieci, jest także ich
krytykowanie – nie tylko ich wytworów, ale i tego, w jaki sposób się bawią,
pracują, tworzą, eksperymentują. Dzieci często przyjmują krytykę ich pracy jako
krytykę ich osoby.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że kiedy oceniamy prace, dzieci tracą poczucie
bezpieczeństwa. Gdy jedno dziecko otrzymuje pochwałę, a inne nie, to drugie
zaczyna czuć, że z jego pracą być może jest coś nie tak. Dzieci w wieku
przedszkolnym potrzebują uwagi i kontaktu, a nie oceniania ich działalności.
Kiedy dostaną zainteresowanie, będą mogły same sprawdzić, jaka ta praca dla
nich jest, zamiast pytać o to innych.
Pozwólmy dzieciom doświadczać i eksperymentować. Inspirujmy je do
podejmowania twórczych działań. Zabierajmy dzieci na wycieczki, chodźmy
z nimi na wystawy, koncerty, budujmy z piasku, strugajmy z kory, bawmy się
w opowiadanie historii, róbmy latawce, spacerujmy boso po mchu...Sprawdźmy,
za czym my sami tęsknimy, na co mamy ochotę i zaprośmy do tego dzieci...

Bibliografia:
1. „Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka”, t. 2,
red. B. Harwas – Napierała, J. Trempała, PWN, Warszawa 2001.
2. „Świat fantazji przedszkolaka” (online), (1 cytat) Zalewska – Biełło M.,dostępny
w Internecie: Dziecirosna.pl.
3. „Wymyślony przyjaciel” (online), (2 cytat), Korcz K., dostępne w Internecie: parenting.pl.
4. „Wychowanie w Przedszkolu”, nr 3(5) Marzec 2015.
5. „Coaching” nr 1/2017 Styczeń – Luty
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Oprócz prac plastycznych, wszystkie grupy przygotowują piosenkę lub wiersz,
które będą mogły zaprezentować przed tak wyjątkową osobą. Dzieci uwielbiają
te przygotowania i mimo że zajmują one im wiele czasu, robią to z wielką
przyjemnością. 14 grudnia dzieci już od samego rana wyczekiwały gościa...Jak
tylko się pojawił, sprawił przedszkolakom ogromną radość. Zostawił im
prezenty, ale także towarzyszył przedszkolakom w wielu zabawach przy
muzyce.

Przedstawienie świąteczne
21 grudnia wszyscy Rodzice mieli okazję obejrzeć przedstawienie świąteczne
„W Aniołkowie” w wykonaniu dzieci najstarszych. Po przedstawieniu odbyło
się Spotkanie Wigilijne z udziałem Rodziców.

16

Dzień Babci i Dziadka
23stycznia w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci
i Dziadka. W tym dniu, dzieci zaprezentowały repertuar z wierszami,
piosenkami i tańcem. Choć za oknem jest zima, mróz, był to najcieplejszy dzień
w roku, który sprawił wszystkim ogromną radość, wywołał uśmiech na twarzy
oraz spowodował, że małe serduszka dzieci biły szybciej, a Babcia i Dziadek ze
wzruszeniem słuchali czułych słów kierowanych pod Ich adresem. Dziękujemy
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serdecznie za przybycie i życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom mnóstwo
zdrowia i wielu wspaniałych chwil z wnukami.
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Bal karnawałowy
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany
przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im
wielu przeżyć i radości. Tak też było w naszym przedszkolu.
W dniu balu już od rana pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były
za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać
wróżki, królewny, motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider – Manów,
Batmanów,...nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać
dzieci było bardzo trudno. Podczas zabawy były prezentacje poszczególnych
grup, tańce i konkursy. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie
i przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za
rok!

Zajęcia teatralne
W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia teatralne prowadzone przez
panią Agnieszkę Skibińską dla dzieci 5 letnich.
Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje naturalna potrzeba aktywności,
ekspresyjnego wyrażania swoich uczuć. Od najmłodszych lat dziecko żywo
gestykuluje, przekłada z miejsca na miejsce różne przedmioty, bawi się w dom,
wciela się w role członków rodziny. Inspiracją tych zabaw jest otaczająca
rzeczywistość, scenki z życia rodzinnego, społecznego, role pełnione przez
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dorosłych. Zabawy w teatr pomagają w rozwijaniu wrażliwości estetycznej,
ukazywaniu piękna utworów literackich, wzbogacaniu wiedzy o świecie,
wychowaniu społecznym i wyzwalaniu twórczej ekspresji. Co więcej, zabawy
w teatr odgrywają dużą rolę w rozwijaniu zdolności myślenia i mowy, a także
twórczej wyobraźni i fantazji. Uczą dzieci samokontroli i współdziałania.
Pozwalają im pogłębić swoje doświadczenia, dostrzec własne umiejętności
i możliwości.
Dziecko w zabawach w teatr bardzo chętnie utożsamia się z przedstawionymi
przez siebie postaciami. Każde dziecko przeżywa i wczuwa się w sytuację
bohatera, uczestniczy w ich przygodach, smutkach i radościach.
W dniu 9 grudnia dzieci z grupy Słonka wzięły udział w IV Festiwalu Teatrów
Lalkowych, który odbył się w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej.
Pod kierownictwem pani Agnieszki, przedszkolaki zaprezentowały
przedstawienie pt. "Kot w butach". Pomimo niewielkiej tremy, wszyscy aktorzy
wypadli wspaniale, zajmując I miejsce.

W czasie zajęć teatralnych dzieci przygotowywały się do przedstawienia
kukiełkowego "Kłopoty łyżeczek" – zabawnej i pouczającej
historii
o kulturalnym zachowaniu przy stole, które zaprezentowały koleżankom
i kolegom z młodszych grup.
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Klub Małego Europejczyka „Europek”
W naszym przedszkolu już od wielu lat działa Przedszkolny Klub Małego
Europejczyka, którego opiekunką jest pani Agata Sędek. W czasie zajęć, dzieci
5 letnie
poznają zwyczaje, zabytki i kulturę państw europejskich.
Przedszkolaki mają okazję bawić się w gry charakterystyczne dla danego kraju,
posłuchać ludowej muzyki, poznać charakterystyczne miejsca i zabytki. Dzieci
bardzo chętnie słuchają baśni, legend związanych z poznawanym krajem. Co
więcej, kształtowana jest wśród dzieci tolerancja wobec innych ludzi oraz ich
tożsamość narodowa, poczucie więzi ze swoim krajem i zintegrowaną Europą.
Podczas jednych z zajęć Klubu Małego Europejczyka dzieci poszerzały swoją
wiedzę na temat Włoch. Poznały włoskie potrawy oraz wykonały pizzę
z ciastoliny w zespołach.
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Koncert Muzyczny
W przedszkolu, raz w miesiącu odbywa się Koncert Muzyczny. Dzieci poznają
budowę i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych oraz aktywnie biorą
udział w zabawach proponowanych przez muzyków.
Grudzień - „Muzyczna bajka pod choinkę” - skrzypce.
Styczeń - „Bal w dziupli u dzięcioła” - saxofon.
Luty - „Kwiaciarka Balsaminka” - flet.

Labo Odkrywcy
W naszym przedszkolu kontynuowane się zajęcia badawcze dla dzieci z cyklu
doświadczanie przez eksperymentowanie. Raz w miesiącu przedszkolaki
interaktywnie, za pomocą bezpiecznych doświadczeń, odkrywają prawa
i zjawiska otaczającego świata.
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Grudzień – „Jak stworzyć śnieg w laboratorium”. Omówienie znaczenia
wody w przyrodzie i w laboratorium. Pokazanie, że woda nie
zawsze wygląda tak samo. Stworzenie sztucznego śniegu.
Styczeń - „Tajemniczy atrament”. Zapoznanie z pojęciem atrament
sympatyczny. Pokazanie specyficznych właściwości atramentu.
Luty - „Dwutlenek węgla”. Omówienie znaczenia
dwutlenku węgla dla życia na ziemi.

Dziecięca Akademia Sportu
Nasze przedszkole kontynuuje zajęcia w ramach projektu „Dziecięca Akademia
Sportu”. Dzieci z grupy Żabek i Słonek uczęszczają na zajęcia sportowe na
AWF, gdzie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów poznają różne
dyscypliny sportu. Młodsze przedszkolaki, a więc Biedronki i Smerfy biorą
udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach sprawnościowych w swoim
przedszkolu do którego przychodzą instruktorzy z AWF.
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„5000 powodów by ćwiczyć”
Akcja społeczna „5000 powodów by ćwiczyć”, prowadzona jest w ramach
Dziecięcej Akademii Sportu, której organizatorem jest Klub Sportowy AZS –
AWF Warszawa. W akcji tej mogą brać udział rodzice dzieci uczęszczających
do naszego przedszkola oraz jego pracownicy. Celem akcji jest promowanie
aktywności fizycznej, udzielenie wsparcia przedszkolu, jak również integracja
lokalnej społeczności Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
W ramach akcji, organizowane są dogrywki – jednodniowe wydarzenia
rekreacyjno – sportowe, w konkretnej dyscyplinie, w których jest możliwość
wygrania dodatkowych nagród dla przedszkola.
Rodzice czynnie wspierają akcję poprzez codzienne ćwiczenia sportowe, jak
również aktywnie biorą udział w dogrywkach organizowanych przez Klub
Sportowy AZS – AWF Warszawa. Dziękujemy serdecznie za wielkie
zaangażowanie i zachęcamy gorąco rodziców, którzy jeszcze nie dołączyli do
wzięcia udziału w akcji „500 powodów by ćwiczyć”.

Starszaki poznają Szkołę Podstawową nr 133
6 lutego dzieci 5 letnie odwiedziły Szkołę Podstawową nr 133. Przedszkolaki
dowiedziały się, gdzie znajduje się gabinet pani dyrektor, pokój nauczycielski,
biblioteka oraz stołówka. Co więcej, aktywnie uczestniczyły w lekcji klasy Id,
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podczas której utrwaliły wiedzę na temat pór roku, współpracując z uczniami
klasy pierwszej wykonały zadania.

Projekt edukacyjny „Kreatywny Przedszkolak”
W grupie II „Smerfy” kontynuowany jest projekt edukacyjny „Kreatywny
Przedszkolak”. Cieszy się on dużym zainteresowaniem wśród dzieci gdyż stawia
na ich naturalną potrzebę ekspresji twórczej. Dzieci chętnie biorą udział
w kreatywnych zabawach, dzięki czemu pobudzają swoją wyobraźnie co
wpływa na ich wszechstronny rozwój.
W ramach projektu, zrealizowano już wiele zabaw. Kolejną odsłonę zabaw
prezentujemy państwu w bieżącym numerze gazetki.
▪ Zabawa z żelowym woreczkiem – nauczyciel wykonał żelowy woreczek za
pomocą: strunowego woreczka, żelu do włosów, kolorowych koralików oraz
kolorowej taśmy izolacyjnej. Celem zabawy jest rozwijanie zmysłów,
koncentracji uwagi, wyciszenie i odprężenie. Poza tym, zabawa uczy kolorów,
figur, przyswaja pojęcie zbioru oraz jego elementów.
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▪ Zabawa z muszelkami z makaronu – dzieci malowały farbą makaron,
następnie wykonały makaronowe ślimaki i kwiatki. Przy pracy wykorzystały też
plastelinę oraz kredki. Zabawa rozwijała sprawność manualną, koncentrację
uwagi, wyobraźnię oraz współpracę w grupie.

▪ Dotykowa układanka z klocków – nauczyciel wykonał układankę dotykową
z klocków przy pomocy różnego materiału: fasoli czerwonej, szorstkiego
i gładkiego papieru, miękkiej/miłej tkaniny, kleju na gorąco. Zabawa pobudza
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zmysł dotyku oraz wzroku, rozwija wyobraźnię, odpręża, uczy koncentracji
uwagi.

▪ Praca plastyczna Dokończ obrazek… - dzieci otrzymały kartkę z konturami
chmurek oraz słońca. Zadaniem ich, było dokończenie obrazka według
własnego pomysłu. Przedszkolaki wykazały się wielką pomysłowością oraz
wyobraźnią o czym świadczą gotowe prace. Pokazują one, że każde dziecko jest
wyjątkowe, ma wielki, indywidualny talent, który rozwija przy niewielkim
wkładzie dorosłych.

„Kreatywność to wymyślanie,
eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie,
łamanie zasad, popełniane błędów,i dobra zabawa”

Mary Lou Cook
Pozwoliłam sobie na ponowne umieszczenie powyższego cytatu, gdyż jest on
dla mnie inspiracją w codziennej pracy z dziećmi. Mam nadzieję, że dla wielu
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osób również ma znaczenie. Często, w ferworze dnia codziennego, zapominamy
co jest dobre dla naszych pociech. Niekiedy, wymagamy od nich rzeczy na
poziomie dzieci szkolnych. Zdarza się, że nie pozwalamy dzieciom na
popełnianie błędów. Nam, dorosłym wydaje się, że jeśli raz wytłumaczymy
przedszkolakowi, to następnym razem powinien już wykonać zadanie
poprawnie. Bywa, że wymagamy od nich konkretnej odpowiedzi bądź
konkretnego obrazu na kartce. Chcemy, żeby było „po naszej myśli”, według
naszego schematu. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice często zapominają, że
dziecko ma indywidualną osobowość, swoje, niestandardowe pomysły.
Wystarczy, pozwolić dziecku na przedstawienie ich, zaprezentowanie i okazanie
uwagi, zainteresowanie jego własnym „projektem”. Powinniśmy pamiętać, że
dziecko w okresie przedszkolnym potrzebuje pozytywnych bodźców do
działania. Uwaga dorosłych skierowana na dziecko, jego wsparcie, życzliwość,
empatia winna towarzyszyć każdego dnia w relacji dziecko – dorosły.
Pozwólmy dzieciom popełniać błędy, uczyć się na nich, nie karćmy ich za
to...chociażby słownie...Każdy zapewne pamięta, jak sam był mały...nam też
zdarzało się popełniać po wielokroć błędy...lecz dzięki nim uczymy się,
wzrastamy…
Dajmy dzieciom okazję do eksperymentowania, nie martwy się, że czasem coś
pobrudzi, popsuje…Poprzez doświadczanie, próbowanie czegoś nowego,
zapewne poznaje otaczający świat.
Dzieciństwo to najpiękniejszy i najcenniejszy czas dla maluchów...Bądźmy
z nimi w tym wyjątkowym dla nich okresie. Jeśli będziemy wspierali ich oraz
podążali za ich pomysłami, to z pewnością wyrosną na wartościowych
i wszechstronnych członków naszego społeczeństwa.

Życzę państwu i sobie wytrwałości i cierpliwości...
Sylwia Urbańska – nauczyciel gr. II

29

Nowy Rok już przywitaliśmy jakiś czas temu…
Z pewnością każdy składał najwspanialsze życzenia swoim bliskim.
Każdy rok, niesie ze sobą nowe wyzwania, przedsięwzięcia, pomysły…
Pragniemy, aby Nowy Rok, był lepszy od poprzedniego…
Tylko, że często gonimy do pracy, do przedszkola z dziećmi, na zebranie do
szkoły, wywiadówkę, do sklepu,na zajęcia fitness...itp.
I zapominamy o prostych, codziennych czynnościach, dzięki którym możemy
polepszyć swoje życie, i tym samym naszym najbliższym…
dlatego prezentuję państwu garść inspiracji na poprawę dnia codziennego :)

Przepis na Nowy Rok
„Wziąć dwanaście miesięcy, obmyć je dobrze do czysta z goryczy,
chciwości, pedanterii i lęku i podzielić każdy miesiąc na 30 albo 31
części tak, aby akuratnie starczyło na rok.
Każdy dzionek przyrządza się oddzielnie,
biorąc po jednej części pracy i dwie części wesołości i humoru.
Dodać do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu,
łyżeczkę tolerancji, ziarnko ironii i szczyptę taktu.
Następnie, masę tę polewa się obficie miłością.
Gotowe danie ozdobić bukiecikami małych uprzejmości i podawać
codziennie z pogodą ducha i porządną filiżanką ożywczej herbaty”
(Catharina Elisabeth Gothe)

Dziękuję za uwagę i zapraszam już niebawem
do lektury następnego numeru gazetki :)
Gazetkę przedszkolną opracowała:
Sylwia Urbańska – nauczyciel gr. II
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