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POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO
„O lisku Urwisku” – bajka terapeutyczna

napady złości u dziecka, nad którymi nie potrafi zapanować
 
Dawno, dawno, temu, a może całkiem niedawno, daleko, daleko stąd, a może całkiem
blisko. W wielkim, ciemnym lesie, a może w całkiem małym lasku, mieszkał sobie mały lisek
z rodzicami. Mały lisek miał na imię Urwisek. Lisek Urwisek, wołały na niego wszystkie małe
zwierzątka. Lisek Urwisek wołały dorosłe zwierzęta. Lisek Urwisek, wołali do niego rodzice.
Urwisek chodził do przedszkola. Bardzo je lubił, gdyż w przedszkolu, można było się fajnie
bawić z innymi zwierzątkami, a zabawę Urwisek lubił najbardziej. W przedszkolu miał wielu
przyjaciół, z którymi chętnie spędzał czas. Byli to Myszka, Króliczek, Wilczek i Niedźwiadek.
Czasem ich zabawy przestawały jednak być zabawne, a robiły się niebezpieczne.
W takich sytuacjach do akcji wkraczała Pani Przedszkolanka Wiewióreczka. Z reguły
wszystkie zwierzątka szybko się uspokajały i przerywały niebezpieczną zabawę. Jedynie
Lisek Urwisek miał z tym problem. Czasem zdarzało mu się, że w takich sytuacjach, gdy
Pani przerywała mu najlepszą zabawę, wpadał w złość, nad którą nie potrafił zapanować.
W złości robił bardzo nieprzyjemne rzeczy. Mówił Pani Wiewióreczce brzydkie wyrazy, bił i
nawet rzucał różnymi przedmiotami. W końcu Pani Wiewióreczka nie wytrzymała i
wezwała rodziców Urwiska. Powiedziała im o wszystkim i poprosiła, żeby pomogli jej w tej
sytuacji. Rodzice Liska bardzo się zmartwili tą sytuacją. Tego wieczoru porozmawiali z
Urwiskiem bardzo poważnie. Wytłumaczyli mu jak należy się zachowywać, a jak nie, dali
mu do zrozumienia, jak jest im przykro, z powodu jego nieodpowiedniego zachowania w
przedszkolu. W końcu powiedzieli, że pomimo tych wybryków, kochają go bardzo i martwią
się o niego. Tej nocy Lisek Urwisek nie mógł zasnąć. Wciąż rozmyślał o tym, jak bardzo
smutni byli jego rodzice. Nie chciał aby się smucili, ale nie potrafił znaleźć rozwiązania z tej
trudnej dla niego sytuacji.
W końcu zasnął, jednak przyśnił mu się dziwny sen. Śniło mu się dziwne zwierzę, które
skakało po polanie. Nigdy w życiu nie widział takiego zwierzęcia i nie miał pojęcia skąd
takie zwierzę wkradło się do jego snu. Tak naprawdę zwierzęciem tym był kangur, o
którym kiedyś babcia czytała Liskowi książeczkę.
Kangur skakał sobie, aż dotarł do sporego drzewa. W jego cieniu spotkał swojego
młodszego kolegę, któremu często dokuczał. Zatrzymał się na jego widok. Na jego lewym
ramieniu pojawił się mały kangurek z rogami i szpiczastym ogonem i zaczął mu szeptać do
ucha: „zrób mu jakiegoś psikusa”. Jednak na prawym ramieniu kangura pojawił się drugi
ubrany na biało i z białymi skrzydełkami. Ten również zaczął mu szeptać do ucha: „wiesz,
że to nie ładnie robić psikusy innym, zwłaszcza młodszym i słabszym od ciebie.” Przez
chwilę obydwie zjawy szeptały kangurowi do uszu, a potem zniknęły. Wtedy kangur
podszedł do swojego młodszego kolegi i bez najmniejszego uprzedzenia wepchnął go w
pokrzywy.
Biedny mały kangurek, poparzył się cały pokrzywami. Wszędzie miał piekące bąble i
wszystko go swędziało. Tym czasem starszy kangurek poskikał przed siebie. 



W pewnym momencie zrobił duży skok i wylądował w błotnistej kałuży. Jak się jednak
okazało, nie była to zwykła błotnista kałuża. To raczej było grzęzawisko. Jego nogi ugrzęzły w
błocie i nie mógł ich oswobodzić. Im bardziej się szamotał, aby się uwolnić, tym głębiej się
zanurzał. W końcu błoto sięgało mu już do piersi. Zaczął więc krzyczeć o pomoc. Chwilę
później pojawił się jego młodszy kolega, z piekącymi krostami. Gdy zobaczył co się dzieje,
bez najmniejszego zawahania chwycił wielką gałąź i podał ją swemu koledze. Tamten złapał
się jej mocno i krok za krokiem, bardzo powoli wyszedł z grzęzawiska. Dopiero teraz
zobaczył, kto mu pomógł. Zrobiło mu się bardzo głupio. Zawstydził się, a następnie gorąco
podziękował młodszemu kangurkowi za uratowanie życia. Przeprosił także, za to, że był dla
niego niemiły. I od tej pory postanowił zawsze być koleżeńskim w stosunku do innych, a
zwłaszcza tych, którzy są od niego młodsi i słabsi. Wtedy sen się skończył, a Lisek Urwisek
obudził się. Dotychczas nigdy nie zdarzyło się, aby pamiętał jakikolwiek sen, a ten
zapamiętał i to z najdrobniejszymi szczegółami. Zastanawiał się, co ten sen mógł dla niego
znaczyć. Czy był on taki ważny, że go zapamiętał?
I wtedy Lisek postanowił, że on także zrobi dzisiaj w przedszkolu psikusa. Ale nie takiego jak
zwykle, że zabrał koledze krzesełko, gdy ten próbował usiąść i kolega się wywrócił, czy też
ten gdy wypił kompot koleżance. Nie tym razem miał to być psikus nad psikusy. Kiedy
rodzice odprowadzali Urwiska do przedszkola, zauważyli, ze ma on jakąś dziwną minę,
jakby planował coś dziwnego, jednak nie wnikali o co chodzi.
W końcu Urwisek dotarł do przedszkola i zaczął realizować swój plan. Kiedy Pani
Wiewióreczka powiedziała: „Odkładamy zabawki i idziemy myć rączki”. Lisek Urwisek jako
pierwszy odłożył wszystko na miejsce i pobiegł do łazienki. Kiedy Pani powiedziała: „Pora na
obiad”. Urwisek jako pierwszy czekał w kolejce, aby stanąć w parach w drodze na stołówkę.
Kiedy Pani Wiewióreczka powiedziała: „Odkładamy zabawki na miejsce i siadamy do
stoliczków. Teraz jest pora na rysowanie”. Kto jako pierwszy zrobił to o co poprosiła?
Oczywiście – Lisek Urwisek.
Pani wiewióreczka nie mogła uwierzyć własnym oczom. Przecierała je i przecierała, aż w
końcu zawołała Panią Sprzątaczkę i zapytała: „Czy Pani widzi to samo co ja?” „Tak. Chociaż,
ciężko w to uwierzyć” – powiedziała Pani Sprzątaczka.
Pani wiewióreczka przekręcała głowę to w prawo, to w lewo i bez ustanku przyglądała się
Liskowi. W końcu w myślach stwierdziła: „Uszy szpiczaste i zakończone białymi sterczącymi
włoskami, zupełnie jak u Urwiska. Ogon też jakby ten sam. Nosek bardzo podobny. Chyba
jednak nikt nam go nie podmienił. Jednak dlaczego zamiast jak Lisek Urwisek, zachowuje się
jak Lisek Grzeczniuszek?”
Od tej pory zachowanie Liska zmieniło się, a w całym lesie znany jest jako Lisek
Grzeczniuszek i jest z tego powodu bardzo zadowolony.
 
 
 

 



ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
 

Święto wszystkich Babć i Dziadków, są dniami szczególnymi, które
obchodzimy  21 i 22 stycznia. Wówczas wnukowie okazują dziadkom swoją
wdzięczność za to, co dla nich zrobili, robią, ale głównie za to, kim są. Te
ważne święto obchodzone jest w wielu krajach, z ta tylko różnicą, iż
obchodzone jest w odmiennych terminach. 
 W Polsce uroczystość ta ma ponad trzydziestoletnią tradycję. Dzień Babci 
i Dziadka to niezwykła okazja, by uzmysłowić dzieciom jak wiele znaczą w
naszym życiu dziadkowie, jak wielką miłością i cierpliwością potrafią nas
obdarować i jakimi przyjaciółmi potrafią być. To wyjątkowe święto
szczególnie obchodzone jest przez przedszkolaków. Powodów do
podziękowania naszym Dziadkom jest bardzo wiele. Wystarczy nadmienić o
ich trosce, jak również opiece nad nami, opowiadaniu o dziejach rodu,
przekazywaniu tradycji i wpajaniu zasad moralnych. Te wyjątkowe osoby są
przykładem obowiązkowości, pracowitości, a w wielu przypadkach
patriotyzmu. Obdarzają nas zawsze dobrym słowem i przygotowują ulubione
potrawy. Zawsze są przy nas, wspierają, pocieszają i kochają bezwarunkowo –
takich, jacy jesteśmy, przymykając oczy na wszystkie nasze wady, a na każdy
problem mają łatwe rozwiązania. Bezustannie możemy na nich liczyć. W te
niecodzienne dni możemy wyrazić im wdzięczność za trud, oddanie oraz za
wszystko, co otrzymujemy od niech na co dzień. Warto troszczyć się o to, by
Dzień Babci i Dziadka stały się wspaniałą okazją do pielęgnowania rodzinnych
uczuć. Nawet najbardziej nowoczesna babci powinna w tym dniu
zarezerwować sobie nieco czasu na wspólny podwieczorek 
 z wnukami. Warto też przy tej okazji pomyśleć, w jaki sposób można najlepiej
wykorzystać dla dobra najmłodszego pokolenia doświadczenie życiowe,
wiedzę i dystans do świata, jakim dysponują już dziadkowie, a jakiego brakuje
czasami rodzicom.
 
na podstawie artykułu Anny Hudyka

 
 



Zdrowy sen przedszkolaka
Przedszkolaki potrzebują od 10 do 12 godzin snu na dobę. Problem polega na tym, aby ustalić
standardowe godziny udawania się na spoczynek. Nie może się np. dziać w ten sposób, że
dziecko śpi od 13 do 23, a potem zaczyna rozrabiać. Jednym z zadań rodzica brzdąca w tym wieku
jest więc pomoc w wykształceniu prawidłowych nawyków dotyczących spania.
Jak to zrobić? Gdy zbliża się pora snu, uspokój zabawy dziecka. Jeśli będzie podekscytowane,
pojawią się problemy z zaśnięciem. Chcesz mu dać prezent? Nie rób tego wieczorem. Zadbaj o to,
by obejrzało niezbyt emocjonującą bajkę. Nie strasz opowieściami o duchach i potworach
czających się w szafie.
 Przyzwyczaj malucha do określonej godziny zasypiania. Ustal czas, np. 20 minut przed „godziną
zero”, kiedy będziesz mu przypominać, że to już niedługo.
 Ustal niezmienne pory snu, porannego wstawania i drzemek w ciągu dnia. Niezwykle ważne są
też posiłki podawane o stałych porach. Regularność pozwala uporządkować dzień. Dziecko wie,
kiedy przychodzi czas na daną czynność, w związku z tym czuje się po prostu bezpieczniej.
 Późnym popołudniem i wieczorem należy ograniczyć ilość podawanych płynów i pokarmów. 
 Nie proponujemy dziecku niczego o działaniu pobudzającym, np. mocnej herbaty czy coca-coli.
 Łóżko ma być kojarzone ze snem, a nie z oglądaniem telewizji lub zabawami. Sama sypialnia
powinna być spokojna, przytulna i skłaniająca do odpoczynku. Można włączyć kojącą, cichą
muzykę. Pozwól dziecku wybrać piżamkę/koszulę nocną oraz maskotki, z którymi chce spać. Jeśli
dziecko to lubi, można je dość szczelnie opatulać kołdrą. Daje mu to poczucie bezpieczeństwa.
Spróbuj przewidzieć i uwzględnić w rytuale łóżeczkowym wszystkie potencjalne „zachcianki”
malucha. Nie chcąc iść spać, będzie cię prosić o jeszcze jedną bajkę, ostatnią kołysankę albo
absolutnie niezbędny łyk soku na dobranoc. Dzięki temu ty nie wpadniesz w czarną rozpacz, a
wilk, czyli dziecko, też będzie syty. Pozwól pociesze na jedną ekstra prośbę (podkreślaj jednak, że
nie może mieć ich więcej).
 Przedszkolakowi, który nie przyzwyczaił się jeszcze w pełni do samotnego spania w dorosłym
łóżku, można obiecać dodatkowego całusa. Kiedy rodzice przychodzą za jakiś czas, dziecko już
zazwyczaj smacznie śpi. Uspokoiło się samym zapewnieniem mamy albo taty. Lęk separacyjny
dotyczący przemieszczania się ze świata dorosłych do nieznanego świata snu złagodzi zachęcanie
do myślenia o przyjemnych rzeczach: słonecznej plaży, wycieczce do zoo itp.
 Przedszkolaki bywają bardzo aktywne. Wszędzie ich pełno, są wszystkiego ciekawe. Prawdziwe
żywe srebro… Zazwyczaj jednak potrzebują jeszcze drzemki w ciągu dnia. Nawet jeśli nie zasną,
mogą się wyciszyć i doładować akumulatory. Jest im to niezbędne do dalszej zabawy i poznawania
świata.
 Mamy dobrze wiedzą, iż dziecko boi się, że straci coś ważnego, kiedy zamknie oczy, dlatego nie
zawsze łatwo je przekonać, by chwilę poleżało. Jeśli jest przyzwyczajone, że w planie dnia znajduje
się taki punkt, zadanie staje się nieco łatwiejsze.  Maluch powinien wiedzieć, iż nie musi tkwić bez
ruchu w łóżku, gdy nie może usnąć. Wolno mu wstać i cicho się pobawić. Ile czasu powinna trwać
drzemka? Mniej więcej godzinę, ale można i powinno się ją elastycznie skracać lub wydłużać, w
zależności od kondycji i potrzeb dziecka. Maluchy miewają niekiedy koszmary nocne. Dobrym
sposobem jest przygotowanie zestawu antystrachowego. Może to być ulubiona zabawka,
odtwarzacz płyt CD, radio, latarka i co tylko przyjdzie wam jeszcze do głowy. Warunek: przedmiot
pozytywnie wpływa na dziecko, uspokaja je. Na początku warto skorzystać z niego wspólnie,
potem brzdąc powinien go mieć w zasięgu ręki: na szafce nocnej, podpoduszką, na podłodze koło
łóżka. Dziecko, któremu przyśniło się coś strasznego, trzeba przytulić i mówić do niego
uspokajającym głosem. 



nie można go rano dobudzić, 
nie jest rannym ptaszkiem i śpi długo, gdy mu się na to pozwoli, 
zasypia w ciągu dnia i wczesnym wieczorem, 
jego wzorce snu kolidują z planem dnia rodziny, 
przed udaniem się wieczorem na spoczynek jest nadmiernie zmęczone czy nerwowe… sypia
za mało. 

rodzice przemęczeni, 
nadopiekuńczy i 
z poczuciem winy.

Gdy pociecha budzi się i zaczyna płakać czy wołać, warto dać jej chwilę na samodzielne zaśnięcie.
Jeśli jednak nic z tego nie wychodzi, pomóc może tylko obecność rodzica i jego zapewnienia, że
wszystko jest w porządku. Starając się pomóc, rodzice siedzą na czy obok łóżka, zanim milusiński
nie zaśnie. Chwilowo to działa, ale potem mogą pojawić się kłopoty. Pociecha powinna zapadać w
sen niezależnie od obecności/nieobecności rodziców.
 Przedszkolak budzi się w nocy częściej niż dorosły, ponieważ mniej więcej do wieku 4 lat dłużej
trwa u niego faza snu REM. Widać wtedy szybkie ruchy gałek ocznych, a maluchowi śnią się,
miejmy nadzieję, głównie przyjemne rzeczy. Częstsze przejścia do fazy NRM to częstsze
wybudzanie, dlatego dziecko powinno wiedzieć, co zrobić, by jak najszybciej znowu zapaść w
spokojny sen.
 Jak się upewnić, że dziecko śpi tyle, ile powinno? Jeśli: 

Badania wykazały, że dzieci w wieku 3-5 lat, które śpią mniej niż dziesięć godzin na dobę, częściej
ulegają wypadkom, ranią się. Dotyczy to zwłaszcza chłopców. Chrapanie jest jednym z
najpowszechniejszych objawów obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS). Opisywane
zaburzenie wiąże się z problemami w nauce, opóźnionym wzrostem, moczeniem i
podwyższonym ciśnieniem krwi. Wszelkie zmiany mogą wpłynąć na sen małego człowieka.
Problemy z zaśnięciem czy częstsze wybudzanie pojawią się np. po przeprowadzce, zmianie
łóżka, narodzinach rodzeństwa, śmierci bliskiej osoby, rozwodzie, pod nieobecność kogoś
ważnego (nie tylko członka rodziny, ale też zwierzęcia). Rada? Przeczekać i dać czas na
zaadaptowanie się do nowej sytuacji. 
Istnieją trzy typy rodziców, którzy nie umieją właściwie zadbać o regularny sen swojego dziecka: 

 
Pierwsi nie mają dość sił, by walczyć z maluchem, kiedy powinien się położyć do łóżka. Można ich
skłonić do takiego wysiłku, wskazując na niewątpliwy zysk: gdy brzdąc prędko zaśnie, będą mogli
w spokoju się zrelaksować.
 Rodzic nadopiekuńczy pozwoli uskarżającemu się na coś dziecku spać na kanapie i/lub ze sobą.
Z czasem maluchy zaczynają wierzyć w podawane wymówki i strachy. Tutaj ratunkiem dla obu
stron jest rutyna: zachęcanie do kładzenia się spać o stałej porze i w miarę niezmiennych
okolicznościach. Mama czy tata z ostatniej wymienionej grupy czują się winni, ponieważ sądzą, że
dziecko czuje się niekochane, gdy zostawia się je samo w łóżeczku. Temu również da się łatwo
zaradzić. Wystarczy wieczorem (przed porą snu) zarezerwować sobie czas tylko dla malucha.

Artykuł zaczerpnięty ze strony: http://www.radosc.com/dla-rodzicow/artykuly-dla-rodzicow

http://www.radosc.com/dla-rodzicow/artykuly-dla-rodzicow


Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu

 Pani w przedszkolu zwraca uwagę Krzysiowi:

- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?

Maluchy w przedszkolu:

Pani mówi do przedszkolaka:

A mój tata pracuje w straży! – oznajmia Maja

A my mamy w domu wszystko! – chwali się koleżankom mała Ala.

Ojciec czyta na dobranoc bajkę swojemu synowi. Po pół godzinie przychodzi mama i się pyta:

           - Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy.
           - A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.

            - Dlaczego używasz takich brzydkich słów? Kto Cię tego nauczył?
            - Tatuś.
            - Tatuś?! Ty nawet nie wiesz, co one oznaczają.
            - A właśnie, że wiem! To znaczy, że samochód nie chce zapalić.

            - Z tą dziurą w rajstopach?
            - Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.
 

            - A mój wujek jest biskupem, i wszyscy mówią do niego "ojcze"!
            - A mój wujek jest kardynałem, i wszyscy mówią do niego "eminencjo"!
            - A mój wujek jest bardzo gruby i wszyscy mówią do niego "O, Boże"!
 

           - Dlaczego się tak denerwujesz?
           - Boisz się moich pytań?
           - Nie, proszę Pani. Raczej swoich odpowiedzi

            -A co on robi w pracy? – pyta pani.
            -Czasami śpi...czasami trenuje...

             -Skąd wiesz?
             -Bo jak tata przywiózł z delegacji gitarę, to mama powiedziała, że tylko tego brakowało.
 

             - I co, śpi?
               Na to syn odpowiada:
             - Nareszcie śpi.
 

 

HUMOR PRZEDSZKOLAKA



KĄCIK
KULINARNY

Galaretka z owocami

2-3 jabłka
Cukier trzcinowy
Żelatyna Dr. Oetker
Owoce wg uznania (jabłko, gruszka,
pomarańcza, banan) 

 
Składniki:

 
Sposób przygotowania:

Z jabłek i cukru ugotować kompot
Dodać żelatynę wg przepisu na opakowaniu
Po przestudzeniu dodać owoce.

 
SMACZNEGO ! 

 



DROGI PRZEDSZKOLAKU
 

Rozwiąż krzyżówkę wspólnie z
rodzicami i odczytaj ukryte hasło. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Kolor śniegu.
2. W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam ćwierkaniem?
3. Ten śniegowy panicz garnek ma na głowie. W miejscu nosa marchew,
ulepił go człowiek.
4. Oczko w głowie dziadziusia.
5. Nie każdy jest siwy, nie każdy wąsaty, lecz każdy jest tatą mamy albo taty.
6. Choć nie mają kierownicy i kół też nie mają wcale, na nich zimą z wielkiej
góry dzieciom zjeżdża się wspaniale.



Zadania dla
przedszkolaka







Połącz kropki aby powstał obrazek.
Pokoloruj go.


