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Witamy w kolejnym numerze naszej

internetowej gazetki.
Drogie Babcie, drodzy Dziadkowie, z okazji

Waszego święta życzymy Wam wiele radości
każdego dnia. Życzymy byście byli szczęśliwi 
wraz z  waszymi wnukami. To wy dajecie im

szczęście, radość i ciepło. Życzymy Wam
wszystkiego dobrego, byście nigdy nie czuli się

samotni. Wszystkiego najlepszego.
 
 
 

Od Redakcji



Mogą być niejako swoistymi "kotwicami", punktami
odniesienia, które są szczególnie ważne  w chwilach,
kiedy rodzinę dosięgaj problemy albo kiedy rodzina
doświadcza zmian. Są świadectwem trwałości i kładą
szczególny nacisk na dbałość o kontakty rodzinne.

Rola babci i dziadka na przestrzeni lat uległa znacznej
zmianie. Kiedyś była ważniejsza i nieco bardziej doniosła,
ponieważ to właśnie dziadkowie byli zaraz po rodzicach
najbliższymi opiekunami dzieci. Teraz w dobie żłobków,

pogoni za pogoni za pracą i rzadko występujących rodzin
wielopokoleniowych, jej znaczenie się zmieniło. 

W dzisiejszych czasach babcia i dziadek często jeszcze
pracują i nie mogą poświęcić wnukom tyle czasu, ile by

chcieli. Równie często odległość jest czynnikiem, który nie
pozwala na częste wizyty, czy wspólne spędzanie czasu z

wnukami. Jednak mimo tych zmian, dziadkowie nadal
odgrywają bardzo ważną rolę w ich życiu.

                   Rola dziadków w rodzinie                    
Bengston opisuje cztery role, które babcia i dziadek mogą

pełnić w rodzinie:
1.

 2. Dziadkowie mogą być rodzinnymi "ochroniarzami",           
którzy bronią trwałości rodziny, zapewniając ochronę 

i opiekę w niebezpieczeństwie. Zapewniają także wsparcie
w.

Babcia i Dziadek w życiu
dziecka



 
 czasie problemów finansowych lub tych, związanych 

z  pracą zawodową. 
3. Babcia i dziadek często są arbitrami, sprawiedliwymi
sędziami w sporach między rodzicami a dziećmi i pełnią

rolę negocjatorów trakcie konfliktów. W takich sytuacjach
pomagają wnukom zrozumieć, że rodzice chcą dla nich

dobrze.
4. ze względu na swoją rolę społeczną są często

historykami, pomagającymi rodzinie zobaczyć ciągłość
między przeszłością a teraźniejszością. Pełnią ważną rolę
scalającą rodzinę dzięki czemu zarówno wnuki, jak i cała

rodzina ma silniejsze poczucie więzi i wspierania się
wzajemnie.

Babcia i dziadek stanowią ogniwo łączące rodzinę jako
całość . To oni przekazują wiedzę z pokolenia na
pokolenie, opowiadają o swoich przodkach, kultywują
tradycje rodzinne. Dzieci chętnie słuchaja tych opowieści.
To podstawa do nawiązania nici porozumienia, której nie
można nawiązać z inną osobą z rodziny. To właśnie
dziadkowie stanowią źródło inspiracji, pasji, historii, którą
mogą zarazić młodsze pokolenie. Któż inny niż babcia i
dziadek tak pięknie opowiada o dawnych czasach? Dzięki
pradziadkom i dziadkom dziecko zyskuje również
poczucie zakorzenienia, które jest niezmiernie ważne,
ponieważ maluch dopiero kształtuje swoją tożsamość. 



To właśnie dziadkowie stanowią korzenie i są elementem
wspólnoty, której dzieci także są integralną częścią. Stąd też
stosunek dziecka do tej wspólnoty, jego poczucie
bezpieczeństwa i przynależności w dużej mierze zależy od
relacji z dziadkami. To babcia i dziadek gromadzą oraz
przechowują rodzinne pamiątki i potrafią najpiękniej o nich
opowiadać. 
Dziadkowie w przeciwieństwie do zapracowanych 
i zagonionych rodziców mają więcej cierpliwości dla
wnuków.  Dzięki zdobytym doświadczeniom, ponieważ juz
wychowali swoje dzieci, nie popełniają tyle błędów co
młodzi, są najlepszymi pocieszycielami, opiekunami i
powiernikami. Babcia i dziadek posiadają niesamowitą
umiejętność słuchania i to słuchania o wszystkim: 
o kamieniach na spacerze, o problemach w szkole czy 
z rodzicami, o nadziejach i wątpliwościach. Każdy temat jest
wyjątkowo ważny.Są otwarci i zawsze chętni do pomocy, nie
krytykują jak zdarza się rodzicom, nie wyśmiewają jak
koledzy - są i towarzyszą wnukom w ich radościach i
smutkach. Nie można również zapomnieć o tym , że babcia i
dziadek to najlepsi kompani do zabaw, bo kto będzie
pozwalał na wszystko swoim wnukom, jeśli nie oni? Kto
zabierze do cukierni przed obiadem i do parku kiedy
rodzice są w pracy? Dziadkowie mają czas i mogą dać
wnukom to, czego tak bardzo potrzebują: siebie.  

Źródło:  https://www.tatento.pl/a/433/babcia-i-dziadek-w-zyciu-dziecka           



Moja babcia jest kochana i robi pyszne obiady.
Moja babcia ma psa, który zwie się Nero.
Moja babcia zna się na roślinkach.
Moja babcia jest uśmiechnięta i ma koty.
Moja babcia chciałaby mieć kota.

Mój dziadek jest super.
Mój dziadek jest kochany.
Mój dziadek zna się na budownictwie i lubi się ze mną bawić.
Mój dziadek robi ze mną prace w książce.
Mój dziadek gotuje zupę ogórkową.
Mój dziadek kocha mnie.

Moja babcia ma choinkę.
Moja babcia ma dużo zabawek.
Moja babcia ma książki, które mi czyta.
Moja babcia ma zabawki i robi mi drożdżówkę.
Moja babcia ma rybkę.

Babcia i dziadek są mili, dają swoim wnukom niespodzianki.
Babcia i dziadek są kochani, bo nas przytulają i babcia wypieka uwielbianą przeze mnie babkę proszkową.
Babcia i dziadek są kochani, bo na pożegnanie zawsze dają pieniążki, chociaż rodzice się na to nie
zgadzają.
Babcia i dziadek są kochani, bo latem zabierają nas na lody i plac zabaw.

Babcia i dziadek są  mili, bo pozwalają na to czego rodzice zabraniają i babcia robi pyszne gołąbki.
Babcia jest kochana, bo zabiera mnie na plac zabaw, razem się bawimy i babcia  z dziadkiem mają dla nas
niespodzianki.
Babcia jest wspaniała, piecze dla mnie pyszne ciasta.
Babcia i dziadek są kochani, bo mają dla nas więcej czasu niż rodzice.

Moja babcia jest fajna, bardzo ją lubię i kocham.
Moja babcia ładnie się mną opiekuje i mogę u niej czasem nocować.
Moja babcia ma długi, czarny warkoczyk i jest w barze, gdzie gotuje kotlety i placki.
Moja babcia jest kochana, zawsze gotuje mi od rana. Kiedy jestem u niej to się fajnie razem bawimy.
Moja babcia jest dobra i mnie kocha.
Moja babcia jest kochana i lubię się z nią bawić.
Moja babcia ma na imię Gienia i robi mi pyszne śniadanka.
 

"Motyle"
MOJA BABCIA JEST...

 

MÓJ DZIADEK JEST...
 

"Krasnale"
MOJA BABCIA ...

 

"Tygryski"
"MOJA BABCIA I DZIADEK SĄ"

 

 
"Jeżyki"

 

 
"Biedronki"

"MOJA BABCIA ..."
 

Babcia i Dziadek oczami przedszkolaków



Moja babcia Wiesia i Ela palą papierosy i piją kawę.
Moja babcia ma na imię Gienia, lubię z nią tańczyć. Babcia przygotowuje mi śniadanie.
Moja babcia ma kurki, zajączki, jednego pieska i kotka.
Moja babcia jest kochana, lubi ze mną iść na spacerek i lepić bałwana. Bardzo lubię z babcią śpiewać piosenkę
"Mama ostrzegała..."

Mój dziadek jest bardzo miły, tak jak babcia.
Mój dziadek ma okulary i pieska o imieniu Bono, który mnie gryzie.
Mój dziadek ciężko pracuje. Gdy pali w kominku to, aż jest zmęczony.
Mój dziadek włącza mi telewizję i bardzo mnie kocha.
Mój dziadek jest kochany, lubię chodzić z nim na ryby i się z nim bawić.
Mój dziadek Marek słucha muzyki, pracuje na komputerze i razem z babcią ogląda wiadomości w telewizji.
Mój dziadek Andrzej ma dwa pieski Nuke i Borysa.
Mój dziadek ma na imię Dyzio, lubię się z nim bawić.
Mój dziadek jeździ do pracy busem. Dziadek jest rolnikiem i ma traktor z przyczepą. Dziadek Tomek ma jeszcze
przyczepę do busa.
Mój dziadek ma zielony napój, żeby się chronić przed gorącem. Ja i mój dziadek lubimy jeść lody. Razem
bawimy się klockami lego. Chętnie jemy cukierki, ale nie za dużo, żeby nie bolały nas brzuszki.

Kocham moją babcię, bo jest miła.
Kocham moją babcię, bo wymyśla różne fajne zabawy.
Kocham moją babcię, bo się ze mną bawi.
Kocham moją babcię, bo mnie kocha.
Kocham moją babcię, bo robi naleśniki.

Kocham mojego dziadka, bo kiedyś przywiózł mi kombajn.
Kocham mojego dziadka, bo ma dobre serduszko.

Kocham moich dziadków, bo mnie odwiedzają.
Kocham moich dziadków, bo wychodzą ze mną na dwór.

 
 

 
 
 

"Biedronki"
"MÓJ DZIADEK..."

 

"Pszczółki"
"KOCHAM MOJĄ BABCIE, BO...

 

 
"KOCHAM MOJEGO DZIADKA, BO...

 

KOCHAM MOICH DZIADKÓW, BO...
 

 

 



"TO MÓJ MIŚ" - bajka terapeutyczna
Anna Mikita

Mamo! Tato! Nauczcie mnie życzliwości!

     Dziś w przedszkolu jest dzień zabawek. Tak dzieci nazwały jeden dzień w tygodniu, w którym każdy
przynosi ulubioną zabawkę z domu, by pokazać ją kolegom i koleżankom. Fafinka bez zastanowienia
pakuje do plecaka swojego nowego misia Całusia. Dostała go od cioci. Jest różowy, puchaty i potrafi
dawać buziaki! 
    - A ja mam zajączka, który skacze! - mówi Lusia.
    - Kto chce pooglądać moją książkę o dinozaurach? - pyta Kubuś
     Kilku chłopców bawi się na dywanie samochodami. Wymieniają się nimi co jakiś czas. Bawią się
ostrożnie. Trzeba uważa, żeby nie popsuć zabawki należącej do kolegi. 
Fafinka chodzi po sali otoczona koleżankami. Gdy któraś chce pogłaskać misia, mocno go przytula. To
nowa zabawka i dziewczynka nie chce jej nikomu dawać.
    - Całuś nie lubi, kiedy się go głaszcze - mówi.
     Dziewczynki odchodzą i zajmują się zabawą. Tylko Misia siada przy swojej przyjaciółce. Dopiero teraz
Fafinka dostrzega śliczną lalkę w jej rękach.
    - Ojej! Przyniosłaś swoją Elfinkę! - zachwyca się zabawką koleżanki.
    - Przyniosłam, bo wiem, jak ją lubisz - uśmiecha się Misiai kładzie lalkę na kolanach swojej przyjaciółki,
która chwyta lalkę i woła:
    - Królowa elfów urządza bal!
Po czym zwraca się do przyjaciółki:
    - Możesz zanieść Całusia na półkę, jeśli chcesz.
Zachwycona dziewczynka bierze różowego pluszaka.
    - A może ona także pójdzie na bal? - zagaja z nadzieją, że chociaż przez chwilę będzie mogła się nim
pobawić.
    - Nie! On jest zmęczony i musi odpoczywać! Posadź go na półce - mówi stanowczo Fafinka i zaczyna
tańczyć  z lalką.
Misia prze chwilę przygląda się koleżance, po czym bierze kredki i siada przy stoliku.
    - Spójrz, Misi, jaki wspaniały bal! - woła Fafinka, ale Misia nie podnosi głowy. Rysuje portret Całusia. Tak
bardzo podoba się jej ten niedźwiadek.
Po południu Fafinka wraca do domu smutna.
    - Co się stało? - pyta tata.
    - Nie wiem, tatusiu! Misia nie chciała się ze mną bawić przez cały dzień - wzdycha dziewczynka
naprawdę przygnębiona dziwnym zachowaniem swojej przyjaciółki.
    - A w co się bawiłaś?
    - Urządziłam bal. Misia dała mi swoją lalkę. Wiesz, tę królową elfów.
    - Bardzo ją lubisz, prawda? - wtrąca tata.
    - Tak. Misia przyniosła ją dla mnie - wyjaśnia i humor jej się na chwilę poprawia. Elfinka jest
najpiękniejszą lalką na świecie, a Misia najlepszą koleżanką.
    - I Całuś też był na balu? - interesuje się tatuś.
    - Nie. Jego nie było.
    - Nie spodobał się Misi?
    - Ależ spodobał! I to jak! Przez cały dzień rysowała jego portret - opowiada ożywiona Fafinka
    - Nic nie rozumiem> Misia nie chciała się bawić Całusiem, tylko go rysować? - dziwi się tata.
    - Chciała, ale ja się bałam, że go zepsuje.
    - A Misia nie bała się, że zepsujesz Elfinkę?
    - Nie. Ona przyniosła ją dla mnie. Tatusiu! Ty nic nie rozumiesz! - niecierpliwi się. - Przecież ci tłumaczę,
że ona mi dała swoją lalkę...



    - A ty nie dałaś jej swojego misia - dodaje tata i zapada cisza.
    Przez całą drogę milczą. Tata widzi, jak Fafinka ociera ukradkiem łzy i kiedy dochodzą do domu,
zatrzymuje się.
    - Jesteś bardzo przygnębiona. Myślę, że powinnaś odwiedzić dziś wieczorem swoją przyjaciółkę i
wszystko jej wyjaśnić.
    - Ale co mam powiedzieć?
    - A chciałabyś coś powiedzieć? - tata przysiada z córeczką na ławce.
    - Nie wiem co, tatusiu...- szepcze dziewczynką i za chwilę wybucha płaczem.
    - Może powiedz, o tym jak było ci smutno, jak płakałaś tu na ławce i dlaczego płakałaś...
    - Bo jest mi tak przykro, że nie dałam Misi Całusia! - szlocha przytulona do taty.
    - I to jej powiesz.
    Wieczorem cała rodzina idzie w odwiedziny do przyjaciółki. Fafinka niesie swojego niedźwiadka.
Kiedy wchodzą do domu, okazuje się, że Misia wcale się nie gniewa. Przeciwnie, bardzo się cieszy z
odwiedzin. Fafinka szybko podaje jej misia.
    - Już odpoczął. Chce się z tobą pobawić - mówi szybko, jakby bała się, że nie zdąży, zanim
przyjaciółka przestanie ją lubić.
    - Naprawdę?! - wykrzykuje Misia i tuląc niedźwiadka, dodaje: Jesteś kochana, Fafinko!
    - Ty też jesteś kochana. Przepraszam, że nie dałam ci Całusia... Już nigdy więcej...- szepcze
zawstydzona, ale Misia już nie słyszy. Podskakuje radośnie wokół stołu, wołając:
    - Zrobimy bal, Fafinko! Zrobimy wielki bal!



150 g płatków owsianych
150 g cukru trzcinowego
1/2 łyżeczki sody
60 g mąki pszennej, tortowej
2 szczypty grubej soli
150 g miękkiego masła
1 opakowanie cukru wanilinowego
50 g czekolady deserowej, drobno posiekanej
1 jajko, rozmiar L
150 g kolorowych cukierków z czekoladą

Składniki:

Przygotowanie:

Do miski wsypujemy płatki owsiane, cukier trzcinowy, sodę, mąkę, 2 szczypty soli,
miękkie masło, cukier wanilinowy, drobno posiekaną czekoladę. 
Mieszamy, następnie dodajemy jajko. Wszystkie składniki zagniatamy do uzyskania
jednolitej konsystencji.
Z ciasta formujemy wałek i tniemy go nożem na 15-16 równych kawałków. Z każdego
kawałka formujemy płaskie ciasteczka, rozgniatamy je w dłoniach i odkładamy na
blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. 
Ciastka układamy w dość dużych odstępach, 7-8 sztuk na blaszce.Każde ciastko
dekorujemy kolorowymi cukierkami. 
Pieczemy w temperaturze 180°C przez 10-12 minut.
Upieczone ciasteczka na blaszce odstawiamy na bok, mniej więcej na 10 minut.
Następnie ciasteczka przekładamy na talerz.

 

Kącik kulinarny

KOLOROWE CIASTECZKA OWSIANO - CZEKOLADOWE

kuchnialidla.pl



Zupa Skrzat

 

1 ćwiartka z kurczaka
1 pęczek włoszczyzny (marchewka, seler, pietruszka)
1 brokuł
2 łyżki płatków ryżowych błyskawicznych
sól, pieprz i cukier

Składniki:

Dekoracja: ogórek, kulki ptysiowe

Przygotowanie:

Kurczaka wraz z włoszczyzną, szczyptą soli i pieprzu gotujemy na
małym ogniu, aż mięso będzie miękkie, po czym odcedzamy
wywar. Następnie kurczaka oddzielamy od kości, jedną
marchewkę oraz część mięsa dodajemy do rosołu, a z pozostałej
części mięsa wraz z włoszczyzną robimy blenderem pastę np. do
naleśników :) i powracamy do naszej zupy ;). Do rosołu dodajemy
pokrojonego w mniejsze kawałki brokuła, szczyptę cukru oraz
płatki ryżowe. Po 15 minutach gotowania, miksujemy
blenderem,tworząc pyszną zupę krem. Podajemy z ogórkową
dekoracją i wytrawnymi kulkami ptysiowymi.

SMACZNEGOwww.dziecijedza.com



WESOŁA GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA

 
Ćwiczenia oddechowe i słuchowe:

 
„FRUWAJĄCE PAPIERKI”

 
Dziecko

otrzymuje plastikową słomkę do napojów i za jej pomocą ma zdmuchnąć około 10 papierków
z gładkiej powierzchni: blat stołu, kartka papieru.

 
ZABAWY Z WATKĄ LUB PIÓRKIEM”

 
Zabawę przeprowadzamy w formie konkursu, według zasady: czyja watka, piórko wzniesie

się wyżej i nie opadnie na podłogę.
 

„MECZ PIŁKI PING – PONGOWEJ”
 

Mecz ten można rozgrywać się po dwóch stronach stołu lub leżąc na brzuchu na podłodze.
Zadanie polega na wdmuchnięciu piłeczki do bramki przeciwnika. Zwycięzcą jest ten, kto

uzyska więcej bramek. Odległość między bramkami powinna wynosić 50 – 100 cm, w
zależności od stopnia zaawansowania ćwiczenia.

 
„ROZPOZNAWANIE GŁOSÓW ZWIERZĄT”

 
Rodzic naśladuje głosy zwierząt: kura, kaczka, gęś, kot, pies, krowa itp. a dziecko musi
odgadnąć jakie to zwierzę. Można połączyć tę zabawę  z wyszukiwaniem zwierząt na

obrazkach.

Ćwiczenia języka:
 

„ZMĘCZONY PIES”
 

Dziecko wysuwa język jak najdalej na brodę, naśladując zmęczonego psa.
 

„KTO SIĘGNIE WYŻEJ?”
 

Dziecko unosi język w kierunku nosa, starając się wysunąć język jak najdalej.
 

„LICZYMY ZĄBKI”
 

Dziecko stara się dotknąć czubkiem języka każdego zęba u góry i na dole. Należy pamiętać, że
usta muszą być otwarte, żeby język z łatwością mógł dotykać zębów.

 
„CUKIEREK”

 
Dziecko wyobraża sobie, że zjada pysznego cukierka – landrynkę, którą przyciska do

podniebienia i ssie, przesuwając leciutko język w przód i tył.



„PARSKANIE ŹREBACZKA”
 

Dziecko wsuwa
czubek języka między ściśnięte wargi. W czasie wydmuchiwania strumienia

powietrza, czubek języka będzie drgał jak u parskającego źrebaczka. 
 

„MALOWANIE GWIAZD”
 

Dziecko
czubkiem języka dotyka różnych miejsc na podniebieniu.

 
„MALOWANIE SUFITU”

 
Dziecko dotyka

językiem do podniebienia i prowadzi go wzdłuż podniebienia twardego do
miękkiego, czyli od zębów do gardła.

 
„CHOMIK”

 
Dziecko wypycha

policzki językiem raz z prawej, raz z lewej strony.

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA Z SZARYMI MYSZKAMI
 Bliżej Przedszkola nr. 2.221/2020



W jakiej stołówce za każde danie,
goście dziękują nam ćwierkaniem. 

Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. 
Zgadnij, kto to taki. Ja wiem,lecz nie powiem! 

Nosi je na rękach nawet słaby malec. 
Mogą mieć pięć palców albo jeden palec.

Powieś jej na sznurku, kawałek słoniny, 
a będzie ją dziobać w czasie śnieżnej zimy.

Co to za gwiazdeczki odpowiedzcie śmiało, 
które stroją ziemię w sukieneczkę białą?

Zima wiszą pod dachami długie, zaostrzone. 
Te ozdoby z zamarzniętej wody są zrobione.

Choć nie mają kierownicy i kół też nie mają wcale, 
na nich zimą z wielkiej góry dzieciom zjeżdża się wspaniale.

Gdy te cienkie deski do nóg przypinamy, 
z ośnieżonej góry w mig zjeżdżamy. 

Puszysty, bialutki zimą z nieba leci.
Wielkiego bałwana lepią z niego dzieci.

ZIMOWE ZAGADKI
Drogie dzieci zapraszamy was do bardzo przyjemnej i pożytecznej formy zabawy, 

jak i edukacji, jaką są zagadki
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