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POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 

 

Postanowienie 

Piotr Wilczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kochanie, proszę, pomóż mi. Nie mogę sobie poradzić z zawiązaniem krawata - tata wyjrzał 

z łazienki. Mama zawiązała tacie krawat, pogłaskała go po policzku i powiedziała: - Moj ty 

bohaterze. Mógłbyś się wreszcie nauczyć samemu go wiązać.  

- A wiesz, to dobra myśl. Niech to będzie moje noworoczne postanowienie. I jeszcze: od 

nowego roku nie będę oglądał tyle telewizji, a za to przeczytam dwie książki miesięcznie. 

Dawno nie czytałem jakiejś dobrej powieści. 

- Życzę ci z całego serca, żeby ci się udało - mama się roześmiała.  

Razem z Miśką bawimy się moimi klockami i budujemy miasto. Kiedyś jak dorosnę, też będę 

budował miasta, albo będę pilotem – jak pradziadek. Albo kucharzem w najlepszej restauracji 

na świecie. Ale teraz się bawimy u mnie i jest z nami dziadek Andrzej. Miśka będzie u nas 

nocowała, bo moi rodzice i jej rodzice idą na zabawę sylwestrową. A my zostajemy, i Kajtuś, 

mój braciszek też. Razem z dziadkiem będziemy mieli Sylwestra. Obejrzymy sobie jakiś fajny 

film, zjemy pizzę i całą górę ciastek. A na koniec będą lody. Suuuper! Ale tak jest tylko jak 

mamy w domu jakieś święto. No a Sylwester to takie święto. Jutro będzie Nowy Rok  

i dorośli obiecują sobie, że będą robić różne dobre rzeczy w tym nowym roku. To są 

noworoczne postanowienia.  

- Michałku, a co ty sobie postanawiasz w nowym roku? - spytał mnie dziadek Andrzej. 

- No to ja pojadę do Afryki polować na lwy. Tak z aparatem fotograficznym – powiedziałem. 

- A ja chcę polecieć w kosmos - dodała Michasia. 

- Kochani, to są marzenia. Bardzo fajnie, że macie takie super marzenia. Ale sami pomyślcie. 

Macie po cztery lata. Te marzenia mogą się spełnić, jak będziecie dorośli. A postanowienie 

noworoczne to jest coś, co możecie zrobić już teraz. To znaczy w przyszłym roku.  

- A to znaczy kiedy, w przyszłym roku? - Michaśka musi wiedzieć dokładnie. 

- To znaczy już od jutra rana i codziennie - dziadek cierpliwie nam tłumaczył. - Na przykład: 

jeśli coś wam dotychczas nie bardzo wychodziło chcielibyście się nauczyć robić to dobrze, 

wtedy sobie to postanawiacie. Ale nie tak, że kiedyś tam, tylko że tak od razu. A potem jutro  

i pojutrze i już zawsze. 

- O! To ja się nauczę jeździć na rowerze, tak jak Michasia - ucieszyłem się.  

- A ja to sama nie wiem - Miśka wzruszyła ramionami.  



 
 
 

- A może jest coś, co rodzice chcieliby, żebyś umiała, ale nie bardzo sobie radzisz? - 

podpowiadał dziadek.  

- No może, tylko teraz nie pamiętam - Misia zamyśliła się.  

- Dziadku, czy możemy pójść do mojego pokoju pobawić się? - spytałem.  

- Ależ oczywiście, biegnijcie. 

 

W moim pokoiku mam duże pudło z zabawkami. Całe szczęście, że Miśka jest taka fajna  

i lubi się ze mną bawić. Ja nie mam lalek, ale często bawimy się moimi plastikowymi 

zwierzątkami i samochodzikami. Dziś możemy się bawić o wiele dłużej niż normalnie. Dziś 

jest Sylwester i wszyscy się bawią. Mama mówi, że do „białego rana". I to chyba tylko dziś, bo 

jak mnie mama  budzi do przedszkola, to rano jest takie trochę szare. 

- Kochani! Pizza już jest na stole. Właśnie ją przywieźli. Chodźcie jeść, póki gorąca - dziadek 

zawołał do nas z drugiego pokoju. I wcale nie musiał powtarzać. Zostawiliśmy nasze budowle 

i prędziutko pobiegliśmy. Pizza była pyszna. Z szynką i salami i miała dużo sera i były oliwki.  

Ja bardzo lubię oliwki, a najbardziej te czarne. Dziadziuś jest przekochany. Powiedział, że dziś 

jest taki wyjątkowy wieczór i dlatego możemy wypić tyle słodkich napojów, ile chcemy. No to 

chcieliśmy. A jak już było po wszystkim, to nie mogliśmy się ruszać. Leżeliśmy na dywanie 

i sapaliśmy. Dziadek włączył nam bajkę i było ekstra. A potem, tak jakoś zupełnie znienacka, 

zachciało nam się spać.  

- Miśki moje kochane. Ale najpierw trzeba posprzątać po naszej uczcie. Jak się domyślam, to 

i zabawki nie są sprzątnięte. 

- Oj, dziadku. Ale jesteśmy tacy zmęczeni. Może jutro rano, co? - poprosiłem. 

- A ja miałem dla was niespodziankę po sprzątaniu, no ale trudno - odpowiedział dziadek. 

Popatrzyliśmy z Miską na siebie. - Wiesz, dziadku? Chyba pójdziemy posprzątać zabawki.  

Nawet dość szybko nam poszło. Szybciutko poukładaliśmy zabawki w pudełkach. No  

i sprzątane. Dziadek w kuchni pozmywał talerze i szklanki i teraz kończył je wycierać – ciach  

i gotowe. - A teraz włóżcie swoje kurteczki i będzie niespodzianka. Zapraszam na balkon.  

Jak tylko stanęliśmy obok siebie, dziadek dał mi i Miśce długie kolorowe rurki i powiedział: - 

To są sztuczne ognie, zaraz wam je odpalę, tylko trzymajcie je prosto i daleko od siebie. 

Spojrzał na zegarek i zapalniczką zapalił takie zielone sznureczki. U mnie i u Michaśki.  

I nagle z naszych rureczek zaczęły wyskakiwać świecące gwiazdki, iskierki i zaczęły strzelać. 

A potem już wszędzie dookoła, na całym naszym osiedlu zrobiło się jasno i zaczęło grzmieć 

jak w czasie burzy. Zaczęły latać pod niebo kolorowe, świecące gwiazdy i strzelały z głośnym 

hukiem palmy i parasole i złociste kule.  

- To są fajerwerki - powiedział dziadziuś. - Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! 

Bądźcie radośni i szczęśliwi. Niech się spełnią wasze marzenia, no i wasze noworoczne 

postanowienia. Pomyślcie o tym przed zaśnięciem, żebyście jutro z samego rana mogły o nich 

opowiedzieć rodzicom. A teraz szybciutko myjemy ząbki i spać. Już jest naprawdę późno,  

a wam się oczka bardzo kleją.  

Długo spaliśmy w Nowy Rok. Nawet nie wiem, kiedy wrócili rodzice. - Dzień dobry kochani - 

głos mamy od razu mnie przebudził. - Szczęśliwego Nowego Roku! Pora wstawać! Rodzice 

Miśki też już przyszli. Wszyscy razem zjemy śniadanie. 

To był piękny poranek i taki radosny. Rodzice śmiali się i żartowali. Opowiadali, jaki był 

wspaniały bal i jak tańczyli. A kiedy już wszyscy zjedli, to razem z Michasią zerwaliśmy się na 

równe nogi i zaczęliśmy sprzątać ze stołu. Odnieśliśmy do kuchni talerze, widelce i noże. A tata 

Miśki to miał taką minę, jakby zobaczył UFO.  

- Czy ktoś nam zamienił nasze dzieciaki? Bo ja ich nie poznaję - roześmiał się od ucha do ucha. 



 
 
 

- No bo my z Michałkiem postanowiliśmy w Nowy Rok, że już od dzisiaj będziemy odnosić 

talerze po jedzeniu i będziemy sprzątać zabawki.  

Mój tata się zaczerwienił i spojrzał na swój krawat. 

- To co mój bohaterze, chyba jutro pójdziesz do biblioteki po jakąś ciekawą powieść? - mama 

się roześmiała i ucałowała czule tatę w policzek. 

 

Idzie Nowy Rok i nowe 

niesie nam marzenia 

niech się spełnią nasze plany 

i postanowienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 

 

Dziecko w świecie bajek 

Czyli korzyści wynikające z codziennego kontaktu dziecka z książką 

 

Pierwszymi międzyludzkimi relacjami zawieranymi przez dziecko są więzi między nim a jego 

rodzicami – na tworzenie tej relacji mają wpływ wszystkie gesty, słowa i czyny. Stosunki te są 

niezwykle ważne: psychologowie jednomyślnie twierdzą, że mają ogromny wpływ na dorosłe 

życie malucha, warunkują jego umiejętności interpersonalne, wpływają na to, czy będzie on 

umiał kochać, ufać innym i cieszyć się bliskością.  

Jednym z najczęściej popełnianych przez rodziców błędów jest zdawanie się 

w wychowaniu dziecka na tzw. elektroniczną nianię – telewizor, komputer, tablet czy telefon. 

Wynika to przede wszystkim z tempa życia i coraz częstszego zjawiska, jakim jest brak czasu. 

Niezbyt wielu rodziców znajduje każdego dnia chwilę na lekturę z dzieckiem. Niewielu z nich 

zdaje sobie też sprawę z tego, że ich kontakt emocjonalny kształtuje się także podczas oglądania 

i czytania książki. 

Zwróćmy uwagę, że zainteresowanie dziecka książką rozpoczyna się już, gdy ma ono 

kilka miesięcy. Na początku jest to jeszcze zainteresowanie przedmiotowe, które okazuje też 

każdej innej nowej, kolorowej rzeczy. Wydawcy wychodzą naprzeciw tym potrzebom 

i proponują różne rodzaje książek: na przykład takie, które można brać do kąpieli czy gryźć, 

ponieważ mają twarde oprawy. Mimo że dziecko w pierwszej fazie traktuje książki jak 

zabawki, to jednak oswaja się z nimi. W miarę własnego rozwoju zaczyna także zauważać w 

nich ilustracje: postaci, przedmioty, części ciała itp. Już dwulatek, jeśli jest przyzwyczajony do 

obcowania z książką, przynosi ją rodzicom, by wspólnie pooglądać obrazki, czy posłuchać 

czytanych przez mamę lub tatę opowieści. Czas spędzony z rodzicami przy książce dostarcza 

dziecku nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim ogromnej dawki emocji – miłości, poczucia 

bezpieczeństwa i akceptacji. Dzięki słuchaniu bajek rozwija się sfera emocjonalna kilkulatka, 

który poznaje różne uczucia i sposoby ich wyrażania, granice dobra i zła oraz konsekwencje 

własnych działań. 

Bohaterowie literaccy znacząco różnią się od postaci z gier komputerowych czy 

programów telewizyjnych – mimo iż oni również są fikcyjni, zazwyczaj nie mają kilku żyć 

i wcieleń. Bajki czarodziejskie, o królewnach i czarodziejach, mają wartości edukacyjne 

i emocjonalne. Uczą rozróżnienia dobra od zła, opisują zachowania i ich konsekwencje. 

Czytana przez rodzica bajka daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, gdyż pozostaje przy jej 

słuchaniu w bezpośrednim towarzystwie i związku emocjonalnym z bliską sobie osobą, 

w przeciwieństwie do sytuacji, w której samo ogląda film czy gra w grę komputerową. 

Bardzo duże znaczenie dla rozwoju dzieci mają bajki terapeutyczne. Są one tak 

skonstruowane, aby dawały ulgę i pocieszenie maluchowi, którego spotkało coś przykrego 

i wydaje mu się, że jest niepotrzebny, niekochany, nieakceptowany przez rodziców czy 

rówieśników. Ten typ bajek, adresowany już do trzy- i czterolatków będzie dla nich 

doskonałym źródłem wzorców właściwych zachowań. Dzieci odnajdą tu przykłady rozwiązań 

swoich problemów czy wskazówki, kto może im w danej sytuacji pomóc. 



 
 
 

Bajki relaksacyjne pomogą dziecku w wyciszeniu się. Dzięki nim łatwiej będzie 

opanować niechciane emocje, takie jak złość czy smutek. Bajki psychoedukacyjne są świetną 

pomocą w uczeniu dziecka rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, a nierzadko również 

przepraszania i pozbywania się złych nawyków. 

Bajki psychoterapeutyczne wesprą rodzica, wychowawcę, psychologa czy nawet 

lekarza w wytłumaczeniu dziecku tak trudnych dla niego sytuacji lękowych jak strach przed 

ciemnością, śmierć kogoś bliskiego, choroba, niepełnosprawność. 

Bajki terapeutyczne stanowią więc cenną pomoc nie tylko dla maluchów, ale także dla 

rodziców, którym czasami ciężko jest porozumieć się z niesfornym kilkulatkiem i wyjaśnić mu 

trudną sytuację rodzinną lub przedszkolną. 

Wychowawcy przedszkolni coraz częściej stosują literaturę jako środek wychowawczy 

i terapeutyczny, wspomagający rozwój psychofizyczny dziecka. Bajka pojawia się zatem w 

codziennej pracy wychowawców oraz w coraz częściej organizowanych zajęciach 

bajkoterapeutycznych, poruszających tematy dziecięcych lęków, niechcianych emocji oraz 

niepożądanych zachowań. 

Nauczyciele przedszkolni i rodzice nigdy nie powinni zapominać, że książka jest 

najlepszym przyjacielem dziecka, niezwykle ważnym dla jego rozwoju. Czytajmy maluchom 

książki, ponieważ przede wszystkim dostarczą im rozrywki, ucząc przy tym wielu nowych 

rzeczy i wzbogacając słownictwo. Ponadto dzięki książkom rozwija się inteligencja 

emocjonalna. Słuchanie o przygodach bohaterów motywuje do działania, niweluje dziecięce 

lęki i rozwija kompetencje społeczne dziecka. Wspólny czas spędzony z książką wzmacnia też 

więzi emocjonalne w rodzinie. Korzyści wynikających z kontaktu dziecka z książką jest 

znacznie więcej – z pewnością zbyt wiele, by lektura nie była obecna w życiu najmłodszych 

już od najwcześniejszych miesięcy. 

 

Lidia Ippoldt nr 7-8.202-203/2018 



 
 
 

Zagrajmy razem 

 

 

 



 
 
 

Karty do gry w domino. Karty zawierają materiał obrazkowy z atrybutami zimy. Materiał 

składa się z 5 kart z 60 klockami. 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

Źródło: https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/1898  



 
 
 

ZŁOTE MYŚLI PRZEDSZKOLAKÓW 

 

Postanowienia noworoczne: 

 

- Pszczółki: 

➢ Nauczę się czytać; 

➢ Będę grzeczny; 

➢ Będę zjadać całe obiady; 

➢ Postaram się nie jeść słodyczy; 

➢ Będę zajmować się moim kotkiem; 

➢ Nie będę dostawała jedynek w szkole; 

 

- Niedźwiadki: 

➢ Będę sprzątać w szafie; 

➢ Będę pomagać rodzicom; 

➢ Będę grzeczny: 

➢ Nauczę się czytać i pisać; 

➢ Będę miły dla rodzeństwa; 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

Zadanie dla dziecka: 

Powtarzaj za rodzicem wyrazy znajdujące się na serduszkach. Jeśli poprawnie je wypowiesz, 

możesz pokolorować serce. 

Pytania pomocnicze: 

1. Ile serduszek narysowała wnuczka? 

2. Jak myślisz, w jaki nastrój wprawił babcię prezent od wnuczki? 

3. A ty, jaki prezent sprawisz babci z okazji jej święta? 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

MAŁY ARTYSTA 
 

 

 

 

Przed wami ważne zadanie 😊 

Zachęcamy do wykonania bałwanka. Może być on płaski- przestrzenny, duży, mały… 

Jeden bałwanek lub cała ich rodzinka 😉 Bałwanki ze śniegu też są mile widziane, jeżeli 

znajdziecie gdzieś zimowy puch. Metoda i technika dowolna! Wykorzystajcie wszystko co 

przyjdzie wam do głowy 😉 

Prześlijcie swoje dzieła na adres: niedzwiadkibajlandia@gmail.com 

 

Waszymi pracami podzielimy się z wami w kolejnym wydaniu „Wieści z Bajlandii” 
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Wykonane zadania z grudnia: 

 

Choinka Piotrusia z grupy Kaczuszek 

 

 

  



 
 
 

ZDROWO I SPORTOWO 
 

 

Źródło: www.kidsandsport.pl   

about:blank


 
 
 

 

ANGIELSKI DLA DZIECI 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

Wszystkiego co najpiękniejsze w Nowym Roku – 

-  zdrowia, szczęścia, pomyślności,  

realizacji planów, spełnienia marzeń,  

sukcesów osobistych i zawodowych.  

Niech 2021 rok będzie czasem wypełnionym pokojem,  

miłością i dobrem, pełnym wyjątkowych chwil  

w otoczeniu bliskich osób. 


