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"Styczeń mrozi, lipiec skwarem grozi.”
 "Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.” ,
"Gdy styczeń z mgłą chodzi, mokrą i wczesną wiosnę zrodzi.” 
"Miesiąc styczeń – czas do życzeń.” 
"Gdy styczeń zamglony, marzec zaśnieżony.”
"Styczeń, styczeń, wszystko studzi – rośliny, zwierzęta i ludzi.”

"Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima."
"W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały."
"Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi."
"Luty bywa w lód okuty."
"Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty."
"Czasem luty ostro kuty, czasem w luty same pluty."
"Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale czasem tak się zżyma, że
człek prawie nie wytrzyma."

LUDOWE PRZYSŁOWIA 
na miesiąc styczeń i luty

Mówi się, że przysłowia są mądrością narodu. Jest w tym zapewne wiele prawdy.
Poniżej umieściliśmy zbiór wybranych przysłów dotyczących miesiąca stycznia i  lutego.

 
STYCZEŃ jest pierwszym miesiącem roku kalendarzowego. Miesiąc ten ma 31 dni. Jego
nazwa pochodzi od słowa ,,stykać”. Styka się przecież, czyli ,,łączy”, stary rok z nowym

rokiem. Styczeń jest przeważnie lodowaty, a z mrozu lubi rzeźbić białe kwiaty. 

PRZYSŁOWIA NA STYCZEŃ:

Luty to drugi miesiąc w roku, według kalendarza gregoriańskiego ma 28 dni, a w latach
przestępnych 29. Nazwa miesiąca  pochodzi od określenia srogich mrozów.  

PRZYSŁOWIA NA LUTY:

Źródło: www.kalendarzswiat.pl 



"MOC PŁYNĄCA Z PRZYTULANIA" - Anna Jankowska

Dotyk jest jednym z najbardziej wspierających elementów relacji między dzieckiem a
rodzicami, ale też po prostu potrzebą każdego człowieka. Kiedyś nie mówiło się o tym tak
wiele, dziś wręcz zalani jesteśmy badaniami na temat potrzeby dotyku, odczuwanej już od
pierwszych chwil życia. 

Chodzi oczywiście o dobry, przyjazny dotyk, który nie tylko pokazuje przywiązanie, mówi „zależy mi”, ale też daje – przede
wszystkim dzieciom – poczucie bezpieczeństwa. Bliskość mamy tuż po narodzinach jest jednym z najważniejszych elementów
związanych z prawidłowym rozwojem dziecka. Dlatego dawniejsze porady typu: „nie nosić”, „nie przytulać”, „nie brać na ręce” nie
mają współcześnie racji bytu. Nie stoją za nimi żadne argumenty naukowe. Dysponujemy za to całą masą informacji o tym, jak
wspierająco działa dotyk na nasz mózg i układ nerwowy. 

Dotyk ważny od początku 
Już w siódmym tygodniu ciąży dziecko w łonie mamy zaczyna poznawać, czym jest dotyk, bo to jedyny zmysł, który rozwija się tak
wcześnie. Kobiety w ciąży nieustannie dotykają z czułością brzucha. Trochę dlatego, że nie mogą się doczekać, aż będą mogły
wziąć bobasa na ręce. A trochę dlatego, że oprócz mówienia, to jedna z form kontaktu z dzieckiem „jeszcze po drugiej stronie”.
Już w czasach starożytnych ludzie zdawali sobie sprawę z tego, jak ważny jest dotyk, bliskość drugiego człowieka. Obserwowano
chore dzieci odseparowane od matek. Właśnie one najgorzej radziły sobie z chorobą, a konkretnie z powrotem do zdrowia.
Powodem był brak dotyku, możliwości przytulenia się. Potrzeba dotyku jest bardzo uniwersalna, nie dotyczy wyłącznie ludzi, ale
też zwierząt. Badania Harry’ego Harlowa z Uniwersytetu w Wisconsin przeprowadzone na małpach pokazały, że małe małpy
pozostawione bez dotyku i czułości ze strony mamy (lub opiekunów – kompletna izolacja) przez pierwszy rok życia wykazywały
zachowania autystyczne i nieumiejętność nawiązania prawidłowych relacji z innymi w późniejszym okresie życia. Kołysanie,
przytulanie są dla niemowlaków niemal tak ważne jak oddychanie. Ten pierwszy etap rzutuje na dalsze życie choćby w sprawie
wspomnianego wcześniej poczucia bezpieczeństwa. I oczywiście, że jest cała rzesza ludzi, którzy nie zaznali czułości, nie byli
przytulani w dzieciństwie. W ten sposób da się przeżyć, tylko właśnie to życie będzie miało gorszą jakość.

Dotyk wspiera zdrowie
Joanna Gutral, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Warszawie zauważa: „Dotyk, wyzwalając oksytocynę, serotoninę, czy endorfiny,
powoduje reakcje chemiczne, które zmniejszają ciśnienie krwi, a to z kolei zmniejsza ryzyko chorób serca. Może też sprawić, że
poczujemy się podobnie, jak po wysiłku fizycznym, czy zjedzeniu tabliczki czekolady. – To pierwszy zmysł, rozwija się jeszcze w okresie
płodowym człowieka, więc bardzo wcześnie. Dlatego przez długi okres życia jest nam bardzo potrzebny, a wręcz niezbędny”2 . Dzięki
oksytocynie wytwarza się więź między bliskimi, niekoniecznie z rodziny. Przytulanie w gronie przyjaciół jest tak samo ważne, choć
oczywiście rzadziej je praktykujemy. Warto jednak przyjrzeć się na początek najbliższym. Często jest tak, że więź dziecka z mamą jest
oczywista, bliskość i przytulanie są wpisane w nową rolę. Z kolei wielu ojców w czasie, gdy dziecko jest maleńkie, odsuwa się na dalszy
plan. Powody są bardzo różne – praca, wycofanie, lęk przed nową sytuacją. Czasem i wszystko naraz. A to właśnie ważny moment, w
którym dziecko i ojciec powinni także budować więź właśnie dzięki przytulaniu. Zamiast więc unikać tego kontaktu lub ograniczać do
niezbędnego minimum pielęgnacyjnego, powinno nam zależeć na jak najczęstszym byciu blisko – całą rodziną.

Brak dotyku nie sprzyja rozwojowi społecznemu
Dzisiaj już trochę to się zmienia, ale chyba wciąż jest normą, że częściej i chętniej przytulamy dziewczynki, a chłopców mniej i rzadziej.
Pokutujące przekonanie o tym, że bliskość sprawi, iż z chłopca wyrośnie ciamajda, jest bardzo krzywdzące. Widać to po całej rzeszy
mężczyzn wychowywanych „chłodno”, nie tylko bez dotyku, lecz wręcz bez możliwości okazywania emocji. Czasem bójki w grupach
przedszkolnych, podczas których widać, że najczęściej zaczynają je konkretne dzieci, mogą być odpowiedzią na zbyt małą porcję
przytulania każdego dnia. Dzieci rzadko przytulane bywają sfrustrowane, niepewne, brakuje im poczucia, że są dla kogoś ważne.
Zdecydowanie gorzej radzą sobie z emocjami, tym samym z wszelkimi sytuacjami konfliktowymi. I to nie tylko takimi, w których
dochodzi do rękoczynów, ale też z momentami, gdy potrzebna jest wrażliwość, okazanie empatii lub po prostu socjalizacja. Zdarza się
też, że dzieci z deficytem przytulania uciekają w różne zachowania (od śmieszności po agresję) także w sytuacjach wzruszających.
Takich, które w żaden sposób nie powinny prowokować agresji czy śmiechu. Tak maskują niepewność związaną z poczuciem bliskości. 
W zasadzie można dosłownie mówić o dotyku podnoszącym jakość życia. W książce The Happiness Project, napisanej przez
Gretchen Rubin, autorka przytacza badania dokumentujące fakt, że przytulenie powinno trwać minimum 6 sekund3 . Dopiero
po tym czasie uwalnia się w organizmie oksytocyna (hormon szczęścia, który – według DePauw University – wzbudza w człowieku
poczucie zaufania). Co jeszcze daje takie jakościowe przytulenie? Obniża ciśnienie krwi, łagodzi objawy depresji (smutku),
zmniejsza ryzyko zapadalności na choroby serca, wzmacnia odporność na choroby, redukuje poziom stresu, wyzwala pozytywne
emocje, uspokaja układ nerwowy. Dodatkowo przytulanie wpływa na wydzielanie hormonów wzrostu i pozytywnie wpływa na
pracę (rozwój) mózgu (kora okołooczodołowa). Jakościowy uścisk wytwarza więcej oksytocyny w twoim or ganizmie (i
przytulanego) niż taki zwykły, przelotny, krótszy niż 6 sekund uścisk. Ten porządny, łagodzi stres i pomaga zaspokoić jedną z
podstawowych potrzeb z piramidy Maslowa – przynależność.



Jest jednak haczyk, dość oczywisty, ale wspomnę o nim. Przytulenie musi być chciane i akceptowane przez obie strony. Zbyt
długie przytulanie prowadzi do dyskomfortu. I oczywiście, to nie działa na obcych, więc przytulanie przypadkowych osób dla
poprawienia sobie nastroju niekoniecznie jest dobrym pomysłem, muszą one tego chcieć.

Dotyk buduje relacje
Świadome budowanie relacji z dzieckiem przez przytulanie jest czymś, co można ćwiczyć i czego można się uczyć, jeśli nie
wynieśliśmy tego z domu rodzinnego. Wiele dorosłych osób ma z tym dzisiaj problem. A warto wiedzieć, że brak przytulania
zostawia ogromne dziury emocjonalne. Dotyk, przytulanie otrzymane od rodziców, kojarzą się z poczuciem, że jesteśmy
kochani i potrzebni, chciani. Ma to nierozerwalny związek z samooceną: „Jestem potrzebna i kochana, bo rodzice mnie
przytulają. To nasz dobry czas i sprawia mi to przyjemność”. Łatwo sobie wyobrazić, na jakiego dorosłego wyrasta dziecko bez
tego emocjonalnego zabezpieczenia. I jak trudno mu potem okazywać czułość własnym dzieciom. Przytulanie może czasem
dosłownie być lekarstwem, choćby podczas trudnych sytuacji, na przykład śmierci bliskiej osoby. O wiele lepiej radzą sobie w
takich momentach ludzie otoczeni bliskimi, mogący liczyć na wsparcie, przytulenie czy choćby poklepanie po plecach. Bliskość.
Bez tego czujemy się wyobcowani, pozostawieni sami sobie. Jeśli w dodatku jesteśmy dziećmi, w trudnych sytuacjach raczej
nerwy puszczają. Bez poczucia, że zawsze mogę skryć się w ramionach rodziców, trudno o spokojne podejście do wielu spraw. I
nie mówię już o tak skrajnych sytuacjach, jak pogrzeb, ale po prostu o sytuacjach stresujących, których przecież jest tak wiele
każdego dnia.

 Przytulanie uczy empatii
Przytulenie jest też małą lekcją empatii, bo przecież nie chodzi tylko o to, żeby oczekiwać od innych gotowości do przytulania i
wspierania. Sami też powinniśmy uczyć się już od wczesnych lat, kiedy są momenty do okazania czułości. Wspieranie innych
dotykiem jest lekiem także dla przytulających. Odciąga nasze myśli od własnych problemów i uczy skupienia na drugiej osobie.
Świadomie, z jakościowym przytuleniem możemy już od wczesnych lat nieść innym pomoc i wsparcie. Jest to zresztą zupełnie
naturalne, jeśli w domu rodzinnym dziecko widzi na co dzień takie zachowania dorosłych. Gorzej, jeśli nie ma takiego wzorca,
samo na to nie wpadnie, czyli już na starcie będzie to temat do nadrobienia. Warto się przytulać, nawet gdy jesteśmy z kimś w
konflikcie. Takie zdarzają się przecież często w rodzinach. Zamiast zostawiać sprawy do zapomnienia czy czekać, aż rozejdą się
po kościach, warto zadbać o przytulenie. To trudne, bo w chwilach kłótni nie bardzo mamy ochotę to robić, jednak
prawdopodobieństwo, że będzie nam lepiej i szybciej się dogadamy, jest bardzo wysokie. To ważna informacja z punktu
widzenia budowania relacji w rodzinie. Zamiast się na siebie obrażać i zamykać w pokojach, warto się przemóc i choć na chwilę
przytulić – z informacją, że ten konkretny problem jest po prostu do przepracowania. Oczywiście, że przytulenie nie załatwia
sprawy, jednak zdecydowanie wzmacnia emocjonalnie obie strony.

Przytulanie wspiera społeczność
Jak widać, przytulanie ma całą masę zalet. Od poprawy zdrowia, przez samopoczucie, do odporności psychicznej. Po prostu
mamy wrodzoną potrzebę przytulania. Jeśli więc wiemy, jak to robić jakościowo, kiedy nie rezygnować z tej formy bliskości,
wtedy możemy mówić o poprawie życia. Dosłownie o lepszym życiu. Zresztą przytulanie i bliskość mają znaczenie nie tylko w
rodzinach, ale też w większych społecznościach. W przypadku przedszkolaków zawsze powinno być to poparte zgodą na
przytulanie, bo też nie zawsze mają na to ochotę. Zwłaszcza gdy dziecko wie, że przytulanie ma „zapewnione” w domu,
niekoniecznie musi mieć ochotę przytulać się do koleżanek i kolegów w przedszkolu. Co więcej, koleżanki i koledzy
niekoniecznie muszą się zgadzać na taką formę bliskości z rówieśnikiem. Zgoda na przytulanie jest kluczowa także ze względów
bezpieczeństwa dziecka. Przecież nie zawsze i nie z każdym się przytulamy. To zupełnie osobny temat do przerobienia.
Jednak duże społeczności z wypracowanym poczuciem bliskości, w których poszczególne jednostki wiedzą, że mogą liczyć na
wsparcie innych i w razie potrzeby też na przytulenie, są – ogólnie rzecz biorąc – spokojniejsze. W skali miasta jest to na
przykład niższy wskaźnik przestępczości wśród ludzi, których łączy coś więcej niż ten sam budynek czy kamienica. Jak to
przełożyć na salę przedszkolną? Bardzo łatwo, choćby w przypadku kłótni między dziećmi. Jest spore prawdopodobieństwo, że
agresor przestanie atakować, widząc, że druga strona jest otoczona opieką. Jeśli ktoś z boku podchodzi, otacza ramieniem,
okazuje wsparcie dotykiem. Warto więc uczyć dzieci, by okazywały wsparcie w sytuacjach konfliktowych. Ostatecznie też
przytulanie ma moc redukowania stresu i to jest jedna z największych wartości codziennego przytulania. Choćby nie wiem jak
trudny dzień czy stresująca sytuacja były za nami, właśnie przytulenie może dać oddech i pozwolić spojrzeć na sprawy z nieco
innej perspektywy. Takiej, w której nie jesteśmy sami, a to bardzo duża zmiana w reakcjach i zachowaniach. 

Artykuł  zaczerpnięty z miesięcznika "Bliżej przedszkola" nr12.243/2021





Samodzielność dzieci w wieku przedszkolnym – jak ją rozwijać?
 

„Do życia przygotowuje się przez życie”– to zdanie najlepiej obrazuje istotę rozwijania u dzieci
samodzielności. 
Rozwój samodzielności u dzieci zawarty jest w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
gdzie wskazane jest głównie kształtowanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych, ważne jest
jednak wdrażanie ich do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach życiowych i przewidywania
skutków swoich zachowań. Wspieranie rozwoju dziecka ku samodzielności to kształtowanie jego
odporności psychicznej, uczenie pokonywania trudności – działania te powinny doprowadzić do
samodzielności i niezależności w życiu dorosłym. 
Bardzo ważnym elementem życia przedszkolaka, podstawą jego całego przyszłego życia jest zabawa,
poprzez którą dziecko odkrywa świat. Jest ona najważniejszą aktywnością na tym etapie życia, dzięki
niej uczy się i rozwija, dlatego bardzo ważne jest zapewnienie mu w ciągu dnia dużej ilości czasu na
swobodną zabawę. Oczywiście zabawy organizowane przez rodzica czy nauczyciela są równie ważne,
ale to zabawa dowolnie organizowana przez przedszkolaka daje mu możliwość eksperymentowania i
badania otoczenia. Dziecko, mając czas wolny, musi wykazać się kreatywnością i samodzielnością
podczas organizowania sobie zabawy. To nie rodzic czy nauczyciel wymyśla, w co dziecko będzie się
bawić, ale ono samo. Bardzo ważny jest tutaj wybór odpowiednich zabawek – muszą to być przedmioty
kształcące rozwijające, a nie przypadkowe i niesłużące jego rozwojowi. Zabawki powinny pobudzać
kreatywność i aktywność, dlatego wszelkiego rodzaju klocki, farby, plastelina sprawdzą się dużo lepiej
niż gry na telefonie lub tablecie czy bajki w TV.
Dziecko w wieku przedszkolnym w sposób naturalny wykazuje zainteresowanie samodzielnym
wykonywaniem czynności. Czasami jednak wątpią w swoje możliwości, nie chcą pokonywać nawet
najmniejszych przeszkód, zbyt łatwo odpuszczają. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej przyczyną są dorośli,
którzy nie pozwalają dzieciom na samodzielność, kierując do nich komunikaty, które mogą blokować
podejmowanie aktywności, np.: „Jesteś jeszcze za mały, żeby sobie poradzić”; „To trudne, chodź, pomogę ci”;
„Pomogę ci, bardzo się śpieszymy”; „Jak będziesz starszy, to ci się uda”; „Ale marudzisz, nie mam czasu
czekać” itp. Często dzieci nie mają też możliwości pomagać w kuchni lub przy sprzątaniu, bo słyszą: Zostaw,
ubrudzisz się! Uważaj, bo zepsujesz. Nie chodzi tutaj tylko o czynności ściśle samoobsługowe.
Niejednokrotnie dziecko znajduje się w centrum zainteresowania rodziców, którzy chcą mu przychylić
nieba. Nadopiekuńcza postawa rodziców blokuje samodzielność dziecka.
Skutki wyręczania dziecka mogą być następujące:
—nadmierne uzależnienie od dorosłych;
—gorsze funkcjonowanie wśród rówieśników, trudności w nawiązywaniu prawidłowych
relacji społecznych;
—słaba adaptacja do nowych warunków;
—niskie poczucie własnej wartości;
—trudności w samodzielnym podejmowaniu działań, decydowaniu;
—mniejsza odwaga, zaradność, ciekawość i dociekliwość;
—postawa wyuczonej bierności, stałe szukanie oparcia i pomocy wśród innych.
Spełniając zachcianki dziecka, wyręczając je we wszystkim, rodzice nie chcą, by napotykało jakiekolwiek
przeszkody czy trudności. Zabierają mu tym samym możliwość bycia samodzielnymi aktywnym. Zdarza się,
że dopiero w przedszkolu dziecko spotyka się z sytuacją, gdy wymaga się od niego radzenia sobie w różnych
sytuacjach (nie tylko samoobsługowych), np. podczas wymyślania swobodnej zabawy, kłótni z
rówieśnikiem, wykonywania różnych zadań czy podczas zajęć dydaktycznych.
Kompetencje społeczne i samoobsługowe rozwijają się u dzieci od samego początku ich życia, natomiast
rozkwit tych umiejętności następuje między 3. a 6. r.ż. Dziecko zaczyna w tym czasie realizować własne cele
i pomysły, stara się być niezależne od innych przynajmniej w sferze praktycznych działań .Ogromny wpływ
na nabywanie kompetencji związanych z szeroko pojętą samodzielnością mają przede wszystkim:
– otoczenie wychowawcze (wzory proponowane przez najbliższych, ich stosunek do dziecka, relacje
panujące w rodzinie, modele wychowawcze itp.);
– kompetencje motoryczne (szeroko rozumiana sprawność na poziomie motoryki małej i dużej);
– kompetencje poznawczo-emocjonalne (czyli poziom inteligencji, percepcja, integracja sensoryczna,
odporność emocjonalna, umiejętność radzenia sobie z trudnościami);



– liczba zgromadzonych doświadczeń w każdej sferze związanej z samodzielnością .
Dzieci uczą się samodzielności, podpatrując dorosłych, podejmują próby w taki sposób, jaki zaobserwowały
u najbliższych. Już M. Montessori pisała: „czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić, musimy mu to
dokładnie pokazać. Nie możemy dawać zbytecznej pomocy, ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”.
Zadaniem dorosłych „nie jest usuwanie wszystkich przeszkód pojawiających się na drodze małego
człowieka, ale raczej pozwolenie, aby dziecko, pod czujnym okiem dorosłego, samodzielnie mogło zmagać
się z przeszkodą, by mogło czerpać satysfakcję z własnej samodzielności i doświadczać poczucia sprawstwa”.
Dziecko powinno obserwować przykłady samodzielnych działań i „zarażać się” samodzielnością w swoim
środowisku (zwłaszcza od osób znaczących). Edukacja ku samodzielności to wspieranie działań dziecka, to
stopniowe wycofywanie się z pomocy dorosłego, to zachęcanie do własnych, śmiałych poczynań. Nie
oznacza to pozostawiania dziecka bez opieki i wsparcia. Wręcz przeciwnie — dziecko musi mieć świadomość,
że zawsze i w każdej sytuacji może liczyć na pomoc dorosłego.
Założenia pedagogiczne Marii Montessori, w myśl których „każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w
rozwoju”, kładą nacisk na indywidualizm w rozwoju, samodzielność, wolność i swobodę działania,
stwarzając szansę na uniezależnienie się dziecka od otoczenia. Aby wspomóc proces rozwijania się
samodzielności u dziecka rodzic może podjąć konkretne działania, wśród których znajdują się:

1.Pomoc tylko wtedy, kiedy to konieczne (dziecko wyręczane szybko uczy się tego, że ktoś zrobi coś lepiej i
szybciej, dlatego przestaje wykazywać inicjatywę).

2.Zapewnienie dziecku czasu (każde potrzebuje innego), cierpliwości (dziecko potrzebuje wielu prób),
tolerancji przejściowego bałaganu.

3.Pozwolenie na popełnianie błędów, pozwolenie dziecku na poznanie swoich możliwości i ograniczeń.
Wspieranie w razie porażki, namawianie do kolejnych prób, nie odbieranie nadziei, przypominanie dziecku
jego sukcesów i emocji z nimi związanych.

4.Zauważanie i docenianie wysiłków dziecka, chwalenie każdego przejawu jego samodzielności i inicjatywy.
Unikanie ogólnikowych ocen i pouczania, udzielanie konkretnych informacji, proponowanie dziecku wyboru
i zaakceptowanie go.

5.Dodatkowe zachęcanie dzieci nieśmiałych, z zahamowaniami do kolejnych prób, czasem wykonanie
zadania wspólnie z dzieckiem.

6.Rozumienie, że dziecko ma prawo do niezdarności, błędów, pomyłek (tak jak dorośli).

7.Współpraca z nauczycielami przedszkola. To ważne, gdyż osiągnięcia wypracowane przez nauczycieli
powinny być kontynuowane w domu – można wtedy liczyć na szybsze efekty.

8.Wprowadzenie jasnych zasad bezpieczeństwa.

Wielu dorosłych obawia się dziecięcej samodzielności, upatrując w tego typu zachowaniach sytuacji
niebezpiecznych. Obawiają się, że dziecko np. połknie pastę podczas mycia zębów, zamydli sobie oczy
szamponem, zaplącze w elementy odzieży, wrzuci do toalety wartościowy przedmiot itp. Z tego powodu
wyręczają coraz starsze dzieci, wręcz straszą wypadkiem, starają się tworzyć aurę przeszkody nie do
pokonania. Tak naprawdę wystarczy nadzorować poczynania dziecka, być przy nim lub instruować słownie.
Oczywiście musi ono wiedzieć, że są czynności, których pod żadnym pozorem wykonywać mu nie wolno, lecz
w rzeczywistości jest ich stosunkowo niewiele. Świadomość tego, że samodzielność dla dziecka musi stać się
nawykiem. Najistotniejsze zatem staje się wdrukowanie jej w umysł dziecka, jako sytuacji nawykowej, czyli
automatycznie powtarzanej często kilka razy codziennie w ściśle określonych sytuacjach.



Bajka o Złości i Spokoju – edukacyjna bajka o emocjach
 

W pewien letni poranek chłopiec, który lubił być spokojny, wyszedł z domu prosto na taras. Usiadł przy stole, dosunął bliżej pudełko z
kredkami i sięgnął po kartkę. Najpierw zrobił delikatny szkic ołówkiem, potem zaczął zapełniać kartkę kolorami. Pracował w skupieniu,
starannie wypełniając kolorem całą przestrzeń. Był tak pochłonięty pracą, że nie zwracał uwagi na to, co dzieje się dookoła. Ani na owady,
fruwające ponad kwiatami, ani na ptaki, przelatujące tuż nad jego głową. Nawet wietrzyk, który od czasu do czasu wpadał na taras, żeby
pobawić się jego włosami i zaszeleścić kartkami papieru, w niczym mu nie przeszkadzał. Chwilę później w ogrodzie pojawiła się ciotka
Nadzieja. Uśmiechnęła się i z daleka pomachała do chłopca, bo nie chciała mu przeszkadzać. Wzięła do ręki niewielkie krzesełko, do
drugiej wiaderko i zajęła się zbieraniem porzeczek. Drzwi prowadzące na taras zamknęły się z hukiem. Zaraz potem rozległ się tupot,
stopy odbijały się od podłogi z głuchym pogłosem. „Łup, łup, łup!” ktoś przybliżył się do chłopca, który lubił spokój.
– Rysujesz? – zapytała nerwowo jego siostra. – Co rysujesz? Ja też chcę! Zrób dla mnie miejsce!
Chłopiec przesunął się na sam koniec stołu, ale dziewczynka i tak go potrąciła. Szarpnęła kartkę, sięgnęła energicznie po pudełko z
kredkami.
– Będę rysować! – rzuciła przez zaciśnięte zęby, zaciskając dłoń na kredce. Ale nic jej nie wychodziło.
Ręka nie chciała jej słuchać, a rysunek nie wyglądał tak, jakby chciała. Przez te wszystkie zmagania, pogięła jej się kartka, a kiedy mocniej
docisnęła kredkę, złamała rysik.
– Co jeszcze się wydarzy? – syknęła Złość.
– Pomóc ci? – Spokój podniósł głowę, a siostra na niego fuknęła:
– Przecież sobie poradzę! Szkoda tylko, że kredka wciąż nie chciała jej słuchać. Wyślizgnęła się z dłoni i potoczyła z tarasu na trawę.
– Pewnie! Bo nie mam nic innego do roboty, tylko szukać głupiej kredki! – zdenerwowała się Złość.
Z impetem zeskoczyła z krzesła, aż zatrzęsła całym tarasem i pochyliła się nad trawnikiem. Udało jej się odnaleźć zgubę, ale kiedy chciała
już z powrotem usiąść potknęła się i wpadła na stół, a wtedy wszystkie kredki poturlały się aż do krawędzi… I spadły na ziemię.
– Ojej! – zmartwił się Spokój. – Musimy je pozbierać….
– Sam sobie zbieraj! – burknęła Złość. – Ja już nie będę rysować! Była bardzo zdenerwowana. Tak bardzo, że musiała coś zrobić, żeby
poczuć się
lepiej. Zmrużyła oczy i rozejrzała się. I zaraz wykrzywiła usta w złośliwym uśmiechu. Całkiem niedaleko, pod rozłożystym drzewem, leżała
kotka Łusia. Może uda się pociągnąć ją za ogon? Złość koniecznie chciała się na kimś wyżyć.
Ale kotka była czujna. Obserwowała każdy ruch dziewczynki, a kiedy Złość podeszła całkiem blisko, Łusia zjeżyła sierść. Syknęła
ostrzegawczo, pokazując przy tym zęby i raz-dwa! Uciekła na drzewo.
– Głupi kot! – fuknęła Złość.
– Wcale nie głupi, tylko wystraszony – Spokój pokręcił głową. – Czemu ją straszysz?
– Bo mam ochotę! – dziewczynka znów się skrzywiła, bo właśnie podszedł do niej pies Zenek, ocierając się o jej rękę. Jakby chciał, żeby
się z nim pobawiła. Albo chociaż podrapała za uszkiem.
– Idź sobie! – Złość tupnęła nogą, co bardzo zasmuciło jej brata:
– Przecież nic ci nie zrobił…
– I co z tego? – dziewczynka szybkim krokiem wróciła na taras, uszczypnęła brata w ramię i wyburczała:
– Będę robiła to, na co mam ochotę!
– Ała! Czemu mnie szczypiesz? – Spokój roztarł bolące miejsce.
Ciotka podniosła głowę znad krzaczka porzeczek. Zaniepokojona, przyjrzała się siostrzeńcowi.
– Co się tam dzieje? Wszystko w porządku?
– Nie… Nic się nie stało! Moja siostra trochę się zdenerwowała – odpowiedział Spokój, a Złość, dokładnie w tej samej chwili, ruszyła
prosto przed siebie.
– Nie byłabym taka pewna… – pokręciła głową Nadzieja, kiedy rozpędzona dziewczynka przebiegła tuż obok, przewracając wiaderko z
porzeczką.
– Jestem zła! – powtarzała, zaciskając dłonie w pięści. – Zła, zła, zła! Zaraz potem wzięła duży zamach, jakby chciała wymierzyć kopniaka w
kretowisko, kiedy nagle…
Straciła równowagę.
– Uważaj! – zawołała ciotka.
– Uważaj! – powtórzył Spokój, biegnąc jej z pomocą.
Ale nie zdążył. Złość zachwiała się, tracąc równowagę, a kiedy brat do niej dobiegł, uderzyła go łokciem. Prosto w brzuch.
Chłopiec się pochylił, kolana się pod nim ugięły… A Złość?
Zamiast przeprosić, zerwała garść trawy i rzuciła ją bratu na głowę.
– Nie prosiłam cię o pomoc! – wrzasnęła, zanim rozpędzona, wpadła w krzaki malin.
– Niedobrze! – szepnęła ciotka.
Podeszła do siostrzeńca, otrzepała go z trawy i zaprowadziła go na taras. Usiedli na krzesłach, a Nadzieja zapytała z troską:
– Bardzo boli? – bo chłopiec wciąż trzymał się za brzuch.
– Uhm! – kiwnął głową, a cioteczka pogłaskała go po ramieniu:
– Nie podoba mi się, że twoja siostra tak się zachowuje.
– Coś ją musiało zdenerwować – odpowiedział Spokój. – Nie zawsze jest taka.
– Wiem. Potrafi być bardzo miła. Ale jestem pewna, że nie chciałaby, żeby ktoś ją tak potraktował…
Krzak malin poruszył się gwałtownie. Nadzieja wzięła głęboki oddech i dodała nieco głośniej:



-  Bo jak by to było, gdyby każdy, kiedy jest zły, wyżywał się na innych?
A wtedy Złość wyskoczyła z krzaków i przybiegła pod taras. W zabłoconych sandałkach. Z podrapanymi nogami i rękami. Z brudną buzią i
rozczochranymi włosami. Przeskoczyła przez krzesło i zatrzymała się przed ciotką i bratem.
– Jak jestem zła, to jestem! I nic nie mogę z tym zrobić! – wykrzyczała, zaciskając mocno dłonie w pięści.
– Ale twoja złość nie może krzywdzić innych! – cioteczka zerwała się na równe nogi. – Nie możesz wszystkiego rozwalać i niszczyć! Ani
psuć!
– Ani mnie bić – chłopiec nagle zrozumiał. Ciotka miała rację. Nie powinien pozwalać na to, żeby siostra tak go traktowała.
Wstał z krzesła i stanął przy Nadziei. A potem zrobił kilka kroków w kierunku Złości.
I nagle Złość się wystraszyła. Przeraziła ją jego mina. Zrobiło jej się głupio. Uświadomiła sobie, jak źle go potraktowała. Zrozumiała to w
jednej chwili.
Nabrała powietrza do płuc, jakby chciała coś powiedzieć, ale milczała. Nie czuła już złości. Ale to, co czuła, wcale nie było przyjemne.
Pochyliła nisko głowę, a na jej policzki wypłynął rumieniec. Teraz było jej okropnie wstyd.
– Co teraz? – chłopiec pociągnął ciotkę za rękę, ale ciotka milczała.
Znów ją pociągnął. Bez odpowiedzi.
Wtedy się odezwał:
– Czuję się bardzo dziwnie. Ogarnia mnie… złość! Czuję złość na moją siostrę! Była dla mnie niemiła. Przeszkadzała mi. Nie chciała mi
pomóc. Uszczypnęła mnie i uderzyła! Jestem bardzo, bardzo zły!
– Wcale się nie dziwię! – Nadzieja spojrzała na niego z uwagą. – Masz prawo być zły. Pytanie jednak, co z tą złością zrobisz.
– Ty? Ty jesteś zły? – jego siostra na chwilę zapomniała o sobie. – Myślałam, że tylko ja potrafię się złościć.
– Każdy może odczuwać złość. Nawet najbardziej spokojna osoba – wyjaśniła ciotka.
– Ale ta złość… Wcale nie jest przyjemna! – chłopiec zaczął się wiercić.
Przestąpił z nogi na nogę, podrapał się po głowie. – Co mam z nią zrobić? Z tą złością? Którą czuję?
– Są sposoby na to, żeby przestać odczuwać złość. I wcale nie trzeba przy tym nikogo krzywdzić – wyjaśniła Nadzieja, patrząc z uwagą na
siostrzenicę. – Można na przykład zrobić coś, co nas zmęczy. Wyżyć się, stracić trochę energii. Można na przykład pobiegać.
– Pobiegać? – powtórzył niepewnie Spokój, ale po krótkim namyśle, zerwał się do biegu.
Obiegł cały ogródek, raz i drugi. A potem jeszcze raz, tym razem w drugą stronę. Zmachany, wrócił na taras i zatrzymał się przed
cioteczką. I z niechęcią spojrzał na siostrę.
– Wciąż jestem zły!
– To znaczy, że naprawdę się zdenerwowałeś. Może teraz spróbujesz czegoś innego? – zaproponowała Nadzieja. – Zrobisz kilka
przysiadów? To też powinno pomóc.
– Pięć… dziesięć… piętnaście… dwadzieścia! – liczył na głos chłopiec, ćwicząc na trawniku.
Wreszcie, padł na trawę.
– Zmęczyła mnie ta złość! – wysapał.
– To dobrze! Teraz możesz spróbować nazwać to, co czujesz. Zastanowić się, co dokładnie cię wkurzyło. A potem możemy o tym
porozmawiać.
– A jeśli ktoś… – dziewczynka odezwała się niepewnie. – …A jeśli ktoś nawet nie wie, dlaczego jest zły?
– Ja wiem. Zezłościło mnie to, co zrobiłaś! – odpowiedział Spokój, a jego siostra wyprostowała się i powiedziała:
– Wiem. Przepraszam. Nie chciałam zrobić ci krzywdy. Tylko że ja… sama nie wiem, co mi się stało!
– Może się tak czasem zdarzyć – zgodziła się Nadzieja, siadając na trawie obok siostrzeńca. – Może pojawić się w nas uczucie, z którym
trudno nam sobie poradzić.
– Tak jak u mnie…
– Nawet jeśli to uczucie jest bardzo silne, nie wolno nam wyżywać się na innych. Krzywdzić ich. Nawet jeśli sami nie potrafimy sobie z nim
poradzić.
– To co zrobić, żeby się uspokoić? – siostrzenica usiadła przy ciotce.
– Ważne jest, żeby nazwać to, co czujemy. To pierwszy krok, żeby nauczyć się panować nad swoimi emocjami.
Powoli. Bardzo powoli Łusia przybliżyła się do nich. Dziewczynka uśmiechnęła się do niej nieśmiało.
– Przepraszam – powiedziała. – Przepraszam, że chciałam cię pociągnąć za ogon. Chwilę później Zenek przeciągnął się i ziewnął, drapiąc
się za uchem.
– Ciebie też przepraszam. Byłam dla ciebie bardzo niemiła. Przepraszam was wszystkich!
– Przeprosiny przyjęte! – ucieszyła się ciotka i dodała, przytulając siostrzeńców do siebie:
– Pamiętajcie: uczucia są dla nas! To my mamy nimi rządzić, nigdy odwrotnie!
– Będziemy pamiętać! – obiecali.
– A teraz posprzątamy! Bo przez tą złość…
– I nerwy…
– Zrobił się tu straszny bałagan!
– Zgadzam się! – przytaknęła Nadzieja.
– Trzeba tu posprzątać, zanim ktoś się na ten nieporządek zdenerwuje!

Bajka powstała we współpracy Alei Bielany z Fundacją PozyTYwka, Stowarzyszeniem Iskierka oraz autorką Magdaleną Zarębską.
https://miastodzieci.pl/bajki/bajka-o-zlosci-i-spokoju-edukacyjna-bajka-o-emocjach/



1 i 3/4 szklanki mąki pszennej 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 
2 łyżki kakao dobrej jakości 
3/4 szklanki cukru pudru 
3/4 szklanki posiekanej czekolady (można pomieszać białą, mleczną, deserową) 
1 szklanka mleka 
 1/2 szklanki oleju 
1 jajko 
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego 

Mufinki dla babci i dziadka 
 

Składniki: 

Sposób przyrządzenia: 
W misce wymieszać: mąkę z proszkiem i sodą oczyszczoną, dodać kakao, cukier puder i
czekoladę. 
W drugiej misce wymieszać: mleko, roztrzepane jajko, olej i ekstrakt waniliowy. 
Połączyć zawartość dwóch misek (mogą być grudki). 
Gotowe ciasto przełożyć do foremki mufinkowej wyłożonej papilotkami do 2/3 wysokości.
Na górę każdej mufinki można dodatkowo dorzucić kilka kawałków czekolady. 

Piec ok. 20 minut w temperaturze 200°C.

Źródło: www.nigella.com
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