
Witamy Wszystkich Bajlandiowych Czytelników!!!

To już ostatni zimowy nr naszej gazetki. W marcu pożegnamy zimę, a przywitamy wiosnę-
mamy głęboką nadzieję, że nie tylko tą kalendarzową, ale, że przede wszystkim, że czeka nas

już wiosenna pogoda. Za nami burzliwy miesiąc luty, który zapewnił nam wiele rozrywki
(karnawał, teatrzyk, walentynki, dzień pączka). Obiecujemy jednak, że w marcu czeka nas

również wiele atrakcji. 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem naszej gazetki. 

mgr Justyna Dębowska
mgr Anna Wrona



POCZYTAJ MI MAMO! POCZYTAJ MI TATO!

Opowiadanie S. Karaszewskiego Oznaki wiosny.

 – Wstawajcie, śpiochy! – budził dziadek Olka i Adę. – Mamy już wiosnę! Od dzisiaj mamy 
tyle samo dnia co nocy, a od jutra dzień będzie coraz dłuższy, a noc coraz krótsza... Aż do 
wakacji! 

– Wiosna, a spać się chce! Jestem senny – wiosenny! 

– Nie marudź, wstawaj szybko, a nie pożałujesz! I ty Ada, też! 

– A mogę dośnić do końca moją bajeczkę?

 – Dobrze, daję wam piętnaście minut na obudzenie i
wyjście z łóżka! 

Po piętnastu minutach dzieci były na nogach, myły
buzie i ręce w umywalce, czyściły zęby. 

– Ubierajcie się, wychodzimy! 

– A co będziemy robić? – spytała Ada.

 – Wyruszamy na poszukiwanie wiosny! 

– A jak wygląda wiosna? – spytała Ada.

 – Za chwilę ją zobaczysz! 

Ada wyobraziła sobie wiosnę jako panią w zielonej sukni, z wiankiem na głowie, niosącą 
koszyk pełen kwiatów. Olek rozglądał się, szukając zwiastunów wiosny. 

– Ja tu widzę tylko zimę! Wszędzie śnieg, drzewa są gołe, bez liści, gdzie tu wiosna? 

– Tak myślisz? Rozejrzyj się, patrz uważnie, to zobaczysz wiosnę! 

Nagle Ada się zatrzymała. 

– O, jakie ładne, białe kwiatki! Wyrastają ze śniegu! 

– To przebiśniegi! Widzisz, Olku, Ada pierwsza zauważyła wiosnę! 

– O, a tam takie fioletowe kwitną! Ale ich dużo! 

– To są przylaszczki! Dwa punkty dla Ady! 

Ada, dumna, rozglądała się wszędzie. 

– O, jeż wyłazi spod gałęzi! 



– Obudził się ze snu zimowego! 

– O, bazie rosną na wierzbie! 

– Brawo, Olku, to też oznaki wiosny! 

Na polu, między płatami topniejącego śniegu, 
zieleniło się coś jak trawa. 

– O zielone rośnie! – zawołał Olek. 

– To wschodzi ozimina – zboże zasiane jesienią, 
które przezimowało na polu! 

– O, lecą jaskółki! 

– Brawo! Jedna jaskółka nie czyni wiosny, ale całe stadko – tak! – powiedział dziadek. 

– Jedna jaskółka mogła przezimować w norce u kreta, razem z Calineczką! – stwierdziła Ada.
– Wiosną niedźwiedzie budzą się z zimowego snu, wychodzą głodne ze swojej gawry i 
szukają tłustych małych dziewczynek do jedzenia! – zażartował Olek. 

– Ale mnie nie zje, bo powiem, że jestem niesmaczna! – powiedziała Ada, ale na wszelki 
wypadek rozglądała się dookoła. 

– Ada, nie słuchaj go, tu nie ma niedźwiedzi! Co najwyżej mogły się obudzić borsuki i 
chomiki! 

– Ale one nie jedzą dzieci? – upewniła się Ada. 

– Z tego co wiem, to nie! – uśmiechnął się dziadek. 

Dzieci usłyszały głośny dźwięk dochodzący znad podmokłych łąk. – Co tak hałasuje? – 
zdziwił się Olek. 

– To żuraw! Jego klangor niesie się na wiele kilometrów! 

– Żurawie przyleciały? 

– Już miesiąc temu! Zawsze przylatują, zanim zacznie się
wiosna! 

– O, bociany, bociany, bociany – zawołała Ada. 

Wysoko na niebie krążyły bociany. Wracały do swoich
gniazd. 

– No, to już możemy być pewni, że wiosna nadeszła! –
powiedział dziadek.



Kiedy twoja złość krzywdzi dziecko? Skąd się
bierze złość i jak jej zaradzić

Stwierdzono, że najsilniejszą motywacją dziecka jest chęć czucia się ważną częścią swojej rodziny. 
Żeby mogło ono to poczuć, jego wkład w życie rodzinne musi zostać dostrzeżony i doceniony.

Kiedy twoja złość krzywdzi dziecko

To poczucie  ważności  jest  dla  niego  podstawowym źródłem  bezpieczeństwa.  Dlatego
wszystko, co robi  również to, czego rodzice nie pochwalają  robi, żeby znaleźć swoje‒ ‒
miejsce  w  rodzinie  i  poczuć  się  w  niej  kimś  ważnym.  Już  od  najmłodszych  lat  dzieci
obserwują swoich bliskich, żeby odkryć, jak zdobyć ich akceptację, i rozwijają w tym celu
różne strategie.  Zależą  one  od  wielu  czynników,  miedzy  innymi  zdolności,  doświadczeń,
otoczenia i pozycji dziecka w rodzinie.

Dzieci  są  zazwyczaj  doskonałymi  obserwatorami.  Niestety,  ich  interpretacja  zdarzeń  nie
zawsze bywa właściwa, co może prowadzić do błędnych przekonań na temat tego, jak stać się
kimś ważnym dla bliskich.

Miejsce w rodzinie

Weźmy przykład Briana. Kiedy miał cztery lata, urodziła się jego młodsza siostra. Słusznie
zaobserwował, że najwięcej uwagi poświęcano jej wtedy, gdy płakała lub brudziła pieluchy.
Wiedział, że uwaga poświęcana siostrze kiedyś należała do niego, i sądził  błędnie  że po‒ ‒
jej  urodzeniu stracił  swoje miejsce w rodzinie.  Chciał  więc znaleźć sposób na odzyskanie
poczucia ważności dla bliskich. Wyciągnął wniosek, że tylko zachowując się jak mała siostra

 płacząc, jęcząc, mocząc się  może osiągnąć swój cel. Zaczął więc zachowywać się w ten‒ ‒
sposób   co  w  oczach  rodziców  wyglądało  na  ,,złe  zachowanie’’  albo  ,,cofnięcie  się  ‒
w rozwoju’’.

Duży  wpływ  na  dziecko,  które  walczy  o  swoją  pozycję,  ma  rodzina:  wartości  
i  przekonania jej członków. Rodzina Briana ceniła  wysoko wykształcenie   co w różny‒
sposób komunikowano  dziecku.  Po pewnym czasie  Brian  wyrobił  sobie  zdanie   znowu‒
błędne  że jedynym sposobem bycia kimś ważnym dla rodziców jest być we wszystkim‒
najlepszym.  Jego  myśli  i  obawy  zaczęły  krążyć  wokół  własnej  doskonałości  w  szkole  
i zabawie, co miało być dla niego drogą do uzyskania poczucia przynależności.

Z  kolei  kiedy  Becky,  młodsza  siostra  Briana,  podrosła,  jej  brat  grał  już  w  rodzinie
rolę ,,dobrego ucznia’’. Becky widząc jednak, ile go to kosztuje, postanowiła, że nie będzie
się aż tak trudzić. I skoro rola dobrego ucznia była już zajęta, jej pozostała jedynie rola złego

 takiego,  który  mimo  swej  inteligencji  nie  przynosi  dobrych  ocen  ze  szkoły.  Rola  ta‒
odpowiadała też jej temperamentowi, bowiem była dzieckiem łatwo tracącym koncentrację  
i niezbyt wytrwałym w działaniach. Być może gdyby miała inny temperament, spróbowałaby
prześcignąć starszego brata i pozbawić go jego pozycji w rodzinie.



Dzieci rozkwitają, gdy mogą czuć swoją ważność i przynależność do rodziny. Trzyletni
Artur ma właśnie takie poczucie. Gdy jego tata pracuje w ogrodzie, bierze swą małą łopatkę
 i pomaga mu kopać. Pomaga mamie wybierać warzywa na obiad i przynosi je do stołu,  
a mama podaje je do obiadu.  Kiedy kończy jedzenie,  dziękuje  i  odnosi talerz  do kuchni.
Rodzice doceniają pomoc Artura i otwarcie wyrażają przy nim swoje uznanie. Choć w domu
panują jasno ustalone reguły, Arturowi zdarza się kwestionować autorytet rodziców, jednak
rodzice traktują to jako normalny wyraz rosnącej autonomii syna. W takich warunkach Artur
może znakomicie się rozwijać.

Niestety,  dzieciom  bardzo  łatwo  przeszkodzić  w  próbach  znalezienia  ważnego  miejsca
rodzinie. Wtedy czują desperacką potrzebę bycia  kimś ważnym dla rodziców,  ale  nie
potrafią znaleźć sposobu na jej spełnienie. Trzyletnia Sara jest właśnie na najlepszej drodze
do tego. Zawsze kiedy chce pomóc swojej mamie w pracach domowych, słyszy: ,,Nie’’. Jest
za mała, żeby trzymać miotłę  twierdzi matka.  Potłucze zastawę, jeśli  weźmie się za jej‒
wycieranie. Narobi bałaganu w kuchni. Kiedy zaś sprawdza granice swoich rodziców, bywa
krytykowana i karana. Sprawia to, że czuje się złym dzieckiem. Sara zauważa, że jej wkład 
w życie rodzinne nie jest dostrzegany ani doceniany. W żaden sposób nie czuje się ważną
osobą dla rodziców ani nie ma poczucia silnego przynależenia do rodziny.

3 drogi alternatywne
Gdy zawodzą  starania  dziecka  o akceptację  rodziców poprzez  własny wkład  we wspólne
życie,  musi ono znaleźć alternatywną drogę zaspokojenia swych fundamentalnych potrzeb
bezpieczeństwa, pewności i poczucia własnej wartości.  Może się to zazwyczaj dziać na trzy
sposoby: sfrustrowane dziecko stara się przyciągnąć uwagę rodziców, próbuje zdobyć
pewną władzę w rodzinie albo  jako ostatnia deska ratunku  chce się na nich odegrać.‒ ‒

1. Uwaga rodziców
Kiedy Sara nie  jest  w stanie  zdobyć uznania  dla swoich wysiłków pozytywnego wkładu  
w życie rodzinne, może próbować drogi odwrotnej: złego zachowania jako skuteczniejszego
sposobu  zwrócenia  na  siebie  uwagi. Walka  o  uwagę  dla  samej  uwagi  zajmuje  wtedy
miejsce  pozytywnego  celu,  jakim  był  wkład  we  wspólne  życie.  Będąc  w  centrum
zainteresowania,  Sara  ma  poczucie,  że  zyskała  pewną  ważność.  To  błędne  przekonanie
zaczyna kierować całym jej  zachowaniem. Desperacko stara się ściągnąć na siebie uwagę
wszystkich i rozwija umiejętność wywoływania rodzinnych konfliktów.

2. Władza
Desperackie  usiłowania  dziecka,  by znaleźć  się  w centrum zainteresowania,  spotykają się
najczęściej  z ogólną dezaprobatą.  Rodzice z czasem uczą się udaremniać te próby, a więc
Sara  musi  znaleźć  inny  sposób  odzyskania  poczucia  ważności. Widząc,  że  zachowanie
rodziców nosi znamiona władzy, może wpaść na pomysł, że zdobycie takiej samej władzy
doda jej znaczenia.  Sara będzie wtedy próbowała zdobyć poczucie siły przez odrzucanie
rodzicielskich próśb i negowanie domowych zasad. Niebawem życie rodzinne zamieni się  
w śmiertelną walkę o władzę między nią i rodzicami.  Gdy Sara nie była w stanie zdobyć
uznania rodziców ani przez pozytywny wkład we wspólne  życie, ani ściąganie na siebie ich
uwagi, walka o władzę wydała się jej jedynym wyjściem.



3. Odwet
W obliczu  silnych prób podkopywania  swojego autorytetu  rodzice  często  uciekają  się  do
zdecydowanej  reakcji   nie cofając się nawet przed użyciem siły fizycznej.  Gdy sytuacja‒
rozwija się w tym kierunku, dziecko czuje się jeszcze bardziej zniechęcone. Nie powiodły się
próby zyskania na znaczeniu przez władzę, tak samo jak i przez skupianie na sobie uwagi
otoczenia  czy  wkład  we wspólne  życie. Zranione  i  złe,  że  udaremnia  mu się  wszelkie
próby działania, dziecko może uznać, że jedynym sposobem zostania zauważonym jest
oddać  otrzymywane  ciosy.  Odwet  staje  się  wtedy  dla  niego  sposobem  zyskania  na
znaczeniu. Zawsze kiedy czuje się zranione, próbuje sprawić ból swoim rodzicom.

https://dziecisawazne.pl/kiedy-twoja-zlosc-krzywdzi/



WIOSENNE ZAGADKI:

Przez śnieg się dzielnie przebijają 

i śnieżnobiałe płatki mają. 

Przysiadły na topoli. 

Stare gniazdo poznały! 

Dzieciom na powitanie o wiośnie klekotały.

Zobaczysz je wiosną, 

gdy na wierzbach rosną. 

Srebrne futra mają. 

Jak się nazywają?

Co buduje każdy ptak,
by chować pisklęta,

a tylko kukułka,
o tym nie pamięta?

MAŁE POGAUSZKI- dokończ zdanie:

Wiosna budzi…

Wiosna wyczarowuje kolorowe…

Wiosenna pogoda jest…

Podczas wiosennych spacerów można zobaczyć…

Dzięki wiośnie…

PROJEKT



Nasze Przedszkole bierze udział w kolejnej 
edycji ogólnopolskiego projektu „Co słonko
widziało- na dziecięce kłopoty… 
Brzechwa”

Zachęcamy Państwa do włączenia się w 
nasz projekt. Zapraszamy Rodziców do poczytania naszym przedszkolakom wierszy 
Brzechwy. W tym numerze Zachęcamy do zapoznania się z wierszem „Wiosenne porządki”

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:

- zaczynamy wiosenne porządki.

Skoczył wietrzyk zamaszyście,



Podkurzał mchy i liście.

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek

Powymiatał brudny śnieżek.

Krasnoludki wiadra niosą,

Myją ziemię ranną rosą.

Chmury, płynąc po błękicie,

Urządziły wielkie mycie,

A obłoki miękką szmatką

Polerują słońce gładko,

Aż się dziwią wszystkie dzieci,

Że tak w niebie ładnie świeci.

Bocian w górę poszybował,

 tęczę barwnie wymalował, 

a żurawie i skowronki

posypały kwieciem łąki,

posypały klomby grządki

i skończyły się porządki.

Porozmawiajmy  z dziećmi o tym, co czujemy wiosną, jak się czujemy, gdy przyroda budzi 
się do życia- jakie towarzyszą nam wtedy emocje. 



ZABAWY PALUSZKOWE DLA CAŁEJ  RODZINY

Wiosenna burza
Pada deszczyk, pada, pada, – uderzaj palcem o stolik lub podłogę,
coraz prędzej z nieba spada. – przebieraj palcami po podłodze albo stoliku,
Jak z konewki woda leci, – uderzaj wnętrzami dłoni o podłogę/stolik,
A tu błyskawica świeci... – klaśnij w dłonie nad głową,
Grzmot !!! – uderz pięściami o podłogę/stolik.

Grota misia

Tu jest grota (składamy palce w pięść)

W środku miś (Zginamy kciuk i wsuwamy po złożone palce.)

Proszę, misiu, na dwór wyjdź (Stukamy palcem drugiej ręki lub ręki dziecka w piąstkę.)

O! Wyszedł miś (Wysuwamy kciuk.)

Pada deszczyk

Deszczyk  pada, deszczyk pada- stukamy palcami o dywan

parasolka się rozkłada-tworzymy parasolkę z palca wskazującego oraz dłoni,

Chmurki małe się spotkały- kreślimy w powietrzu kształty chmur

i cichutko rozmawiały.- dłonie naśladują rozmowę,

Deszczyk pada, mały, wielki - naśladujemy palcami padający deszcz,

W kałuże zamienia kropelki- uderzamy całymi dłońmi o dywan.





KĄCIK URODZINOWY

Maciuś

Szymuś

Adaś

Eryczek

Helenka

Szymuś

Maja

Mikołaj

Franio

Daniel

Leonek

Zuzia S.

Natalka



CO NAS CZEKA W MARCU

08.08 (środa)- Dzień Dziewczynek

09.03 (czwartek) – wycieczka do Zamku Żupnego w Wieliczce Motylki i Króliczki

17. 03 (piątek) - wycieczka do Zamku Żupnego w Wieliczce Kaczuszki i Żyrafki

21.03 (wtorek)

 Dzień Zespołu Downa- w tym dniu ubieramy dwie różne skarpety
 Pierwszy Dzień Wiosny
 Teatrzyk: „Święto wiosny”

9:00- Stattlera

10:00- Czorsztyńska

22.03 (środa) Światowy Dzień Wody- zachęcamy dzieci do ubrania się na niebiesko. 
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