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Od ladnych slow 

robi nam sIE 

przyjemnie i cieplo 
Są jak słoneczne zajączki na ścianie. Zajączki z magicznego lusterka. 

Brzydkie słowa są jak ciemne chmury. Robi się od nich ciemno i smutno - 

mówiła dalej pani - Ale Marcelek też mnie przezywał... - próbowała bronić  

się Julka. 

  - Bo brzydkie słowa mnożą się szybko jak chwasty - wyjaśniła pani.  

  - Wystarczy jedno, a już po chwili jest ich całe mnóstwo. Jeśli ktoś rzuca w 

nas brzydkim słowem, my mu natychmiast je odrzucamy. Na szczęście z 

dobrymi słowami jest dokładnie tak samo. Jeśli ktoś jest dla nas miły, 

odpłacamy się tym samym i wokół nas od razu robi się jaśniej, jakby 

zaświeciło słońce. Zresztą sami zobaczycie. Julko, Marcelku podajcie sobie 

ręce. 

- Ale… - spróbowała zaprotestować Julka. 

- Przepraszam - powiedziała w końcu i wyciągnęła rękę do Marcelka. 

- Ja też przepraszam - odpowiedział Marcelek i uśmiechnął się. 
opracowała A. Pasek 

 

 

 Marcin Przewoźniak 

 

Czy ktoś wierzy, czy nie wierzy miałem w domu małe zwierzę. 

Bardzo psotne, bardzo młode, nazywało się Mamodaj. 

 

I to zwierzę, powiem skrycie zatruwało mamie życie. 

Bo od czerwca, aż do maja słychać było Mamodaja. 

 

Gdy pragnąłem wziąć zabawkę albo atlas z górnej szafki, 

kiedy mi się pić zachciało, kiedy cukru było mało,   

kiedy zjeść banana chciałem, gdy apetyt wielki miałem, 

na kanapkę, jabłko, loda - ciągle skrzeczał ten Mamodaj! 

 

Nagle widzę, a tu mama patrzy na mnie zapłakana. 

Cichutko mi się zwierza: „Proszę, wyrzuć tego zwierza!”  

I tak na początku maja wypędziłem Mamodaja. 

Teraz mam zwierzątko drugie, które mama bardzo lubi. 

I codziennie z sobą noszę takie małe, śliczne PROSZĘ. 
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Zachecamy tatusiów i mamy  

do odkrywania przyjemnosci płynacej  

z czytania ksiazeczek. 
 

 

 

Wspólne czytanie powinno 

być czasem rozrywki, spotkań, 

komunikacji,  

a przede 

wszystkim 

tworzenia 

wspólnej więzi 

z dzieckiem. 
Często dzieci 

"wyłączają się", 

kiedy im się czyta, 

podobnie jak 

wtedy, gdy 

oglądają 

telewizję. Dzieje 

się tak, ponieważ 

nie oczekuje się od 

nich żadnej 

aktywności. 

Zastanówmy się jednak, czy 

chodzi tutaj jedynie o bierną 

postawę naszych dzieci? 

Chyba nie. 

 

Kto wybiera? 
•Pozwólcie swoim dzieciom 

dokonać wyboru.  

•Nie bądźcie znudzeni czytaniem 

na okrągło tej samej książki.  

•To dzieciom pomaga zapamiętać 

akcję, postacie, a także da im 

poczucie bezpieczeństwa. 

 

 

 

Co trzeba mieć na uwadze 

dobierając literaturę dla 

dziecka? 
 

•Indywidualne 

zainteresowania 

czytelnicze dziecka. 

•Bogate, barwne  

i „przemawiające" do 

dziecka ilustracje.  

•Ciekawa struktura 

książki, np. 

przestrzenna, 

trójwymiarowa.  

•Miła atmosfera 

podczas czytania, 

własny " kącik" 

czytelniczy, wygodne 

miejsce. 

•Bliski kontakt dziecka z osobą, która 

czyta tekst. 

 

Co możesz zrobić, aby dziecko 

się zaangażowało? 
•Czytaj wyraźnie, zrozumiale, 

zmieniając intonację głosu. 

•Analizuj z dzieckiem przeczytany 

tekst książki, zadając pytania.  

•Czytaj tekst, pokazując ilustracje. 

•Czytaj i odwołuj się do jego 

doświadczeń.  
 

 

 

 

 

opracowała Joanna Ostrowska
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PRZEMOC WOBEC DZIECKA W RODZINIE 

 
Głęboko zakorzenione jest przekonanie, że dziecko karze się biciem dla jego 

dobra. Wiele osób uważa, że zjawisko to jest marginalne i że występuje tylko w 

rodzinach patologicznych, a w porządnych domach zdarza się rzadko... Okazuje 

się jednak, że biją wszyscy. 

Dziecko krzywdzone to takie, które cierpi z powodu niewłaściwego 

zachowania innych osób - głównie rodziców i opiekunów - w stosunku do niego, a 

przy tym doznaje poczucia niesprawiedliwości i bezsilności. Proces ten to zarówno 

zamierzone, jak i niezamierzone działanie osoby dorosłej, ujemnie wpływające na 

zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka. /J.Brągiel/ 

Różne są przyczyny stosowania przemocy wobec dziecka w rodzinie. 

Generalnie wyróżnia się trzy grupy przyczyn występowania tego zjawiska. Mogą 

one tkwić w samych dzieciach, na przykład dzieci niechciane, upośledzone, trudne, 

przewlekle chore czy kalekie. Bardziej powszechne są jednak przyczyny tkwiące w 

rodzicach. Do takich w pierwszej kolejności należy zaliczyć ich niedojrzałość i 

młody wiek, brak wiedzy i umiejętności wychowawczych, doznanie maltretowania 

we własnym dzieciństwie, niski poziom wykształcenia, bezrobocie, wszelkiego 

rodzaju uzależnienia oraz socjopatia i choroba umysłowa. W drugiej grupie należy 

wymienić izolację społeczną rodziny, kłopoty małżeńskie, zbyt duże wymagania 

stawiane dziecku, a także maltretowanie żony przez męża, gdyż zazwyczaj wiąże 

się to także ze znęcaniem się nad dzieckiem. Trzeba tu podkreślić również wpływ 

braku stabilności mogący wynikać z częstej zmiany miejsca zamieszkania oraz z 

życia w rodzinie, w której tylko jedno z rodziców jest rodzicem naturalnym. 

Współwystępowanie wymienionych czynników i okoliczności zwiększa 

prawdopodobieństwo ryzyka występowania przestępczych zachowań rodziców 

wobec dzieci. 

Istnieje umowny podział przemocy ze względu na rodzaj stosowanego 

działania. 

Przemoc to nie tylko maltretowanie - bicie w wyniku którego powstają 

złamania, pęknięcia, obrażenia wewnętrzne, prowadzące do utraty przytomności.  

Za najłagodniejszą formę przemocy uważa się zaniedbanie dziecka, jest to 

niezaspokajanie potrzeb dziecka niezbędnych do jego prawidłowego rozwoju  

i obejmuje jego sferę psychiczną jak i fizyczną. 

Kolejnymi klasami są : przemoc fizyczna, psychiczna (emocjonalna) oraz przemoc 

seksualna. 

Przemoc fizyczna to każde zachowanie, które powoduje u dziecka znaczny 

ból fizyczny, bez względu na to czy na jego ciele pozostają ślady czy nie. 

Przemoc psychiczna jest to rozmyślne niszczenie lub znaczące obniżanie 

możliwości prawidłowego rozwoju dziecka, od wyzwisk poczynając przez 

emocjonalne odrzucenie po nadmierne wymagania i nie liczenie się z 

rozwojowymi możliwościami dziecka. Inaczej mówiąc, jest to wszelkie 

dokuczanie dziecku bez użycia narzędzi, które jest przyczyną występowania u 

niego negatywnych przeżyć, „moralnej udręki”.  

Każda przemoc wyrządza dziecku ogromną krzywdę! Lista skutków 

przemocy fizycznej i psychicznej jest długa. Oprócz dostrzegalnych fizycznych 
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uszkodzeń ciała jest jeszcze wiele innych rzadziej dostrzeganych. Są to np.: brak 

poczucia bezpieczeństwa, poczucie niesprawiedliwości i bezsensu, świadomość 

braku miłości rodzicielskiej, brak przynależności uczuciowej do osób najbliższych, 

obniżona samoocena, nieakceptowanie siebie, poczucie zagrożenia, krzywdy, 

winy, a także trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem. Dzieci 

przeżywają stany depresyjne i lęki;  są egocentryczne, bierne i zależne lub 

agresywne i nadpobudliwe, ze skłonnościami do autodestrukcji. U dzieci bitych 

obserwuje się również zaburzenia pamięci, koncentracji uwagi, zaburzenia 

zachowania i zaburzenia emocjonalne! 

Bezpośrednie następstwa przemocy to tylko część zła. Wiele lat później 

mogą się odezwać odległe skutki stosowania wobec dziecka przemocy w 

dzieciństwie - są to: alkoholizm, narkomania, skłonność do depresji, zaburzenia 

nerwicowe i nerwice, a także zachowania agresywne i - co może najbardziej 

dziwić - stosowanie przemocy fizycznej w życiu dorosłym, w tym także wobec 

swoich dzieci! Częstym następstwem doznanej w dzieciństwie „moralnej udręki” 

są zachowania przestępcze a także stosowanie przemocy emocjonalnej w dorosłym 

życiu. 

Najbardziej odrażającą i szkodliwą formą przemocy jest przemoc 

seksualna. Dziecko jest w takich przypadkach jako obiekt seksualny, którym 

dorosły posługuje się w celu zaspokojenia własnych potrzeb. 

Także w tym rodzaju przemocy wyróżniamy zarówno następstwa bezpośrednie, 

jak i odległe w czasie. Ofiara przemocy seksualnej jest psychicznie okaleczona na 

całe życie! Choć wielu z nas nie może uwierzyć, że ktokolwiek jest w stanie tak 

krzywdzić dziecko to niestety akty przemocy stosowane wobec najmłodszych są 

niezaprzeczalnym faktem. Sytuacja jest tym bardziej dramatyczna, że dotyczy 

rodziny. 

Dziecko jest całkowicie uzależnione od rodziców, nie wybiera ich samo, jest 

zdane na warunki, jakie stworzą dla jego rozwoju. Spoczywa na rodzicach 

ogromna odpowiedzialność za losy jednostki, którą  powołali do życia. /I. Jundził/ 

Rodzice powinni zdać sobie sprawę, że moje dziecko nie oznacza moja własność. 

Muszą uświadomić sobie, że dziecko to indywidualna, rozumna osoba z 

ogromnym potencjałem, którego rozwój leży w ich rękach. Od sposobu 

postępowania rodziców zależy całe późniejsze życie ich dzieci. Pamiętając, że 

przemoc rodzi przemoc, należy szukać innych metod wychowania. Zmiana metod 

wychowania wymaga jednak wiele odwagi od rodziców. Musieli by zrezygnować 

z uprzywilejowanej pozycji pana i władcy i dostrzec w swoim dziecku drugiego, 

wartościowego człowieka. Rodzice musieli by otworzyć się na jego potrzeby i 

kłopoty, wykazać się zrozumieniem, cierpliwością i przede wszystkim 

życzliwością. 

Jeżeli w rodzinie będą panowały tego typu relacje jej członkowie staną się 

sobie bliżsi. Dziecko  stanowi sedno naszego życia, musi więc wiedzieć i czuć, że 

jest kochane, i ze zawsze znajdzie w nas oparcie. Gdy dorośli będą stosowali tę 

zasadę w życiu, powstanie silna wewnętrznie rodzina, która potrafi sama sobie 

radzić ze swoimi problemami bez użycia przemocy. Dlatego należy stworzyć dom 

pełen miłości i życzliwości - bezpieczną przystań, azyl! 
               

Na podstawie materiałów wydanych 

 przez Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m. St. Warszawy opracowała Anna Mińska 
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CZERWONE  
jABlUSZKO  

…czyli kilka sposobów na jabłka. 
 

Po pierwsze - upiec 

Pieczone jabłka z odrobiną konfitury, polane miodem i posypane orzechami 

są doskonałe na jesienny podwieczorek. Wystarczy wydrążyć gniazda 

nasienne, napełnić owoce konfiturą i włożyć je do piekarnika. 

Po drugie - usmażyć 

Gorące racuchy z jabłkami, posypane cukrem pudrem uwielbia chyba każde 

dziecko.  Albo dla odmiany naleśnikowe mieszki z Masa jabłkową. Owoce 

należy zetrzeć na tarce, dodać cynamon i cukier waniliowy, a następnie dusić na 

wolnym ogniu przez ok. 20 min. Gotową masę przekładaj naleśniki i formuj je          

w mieszki, które trzeba przewiązać paseczkiem skórki pomarańczowej. Na koniec 

posyp cukrem pudrem lub cynamonem. 

 

Po trzecie - zapiec z ryżem lub makaronem. 

Nie masz pomysłu na szybki obiad dla dzieci? Wystarczy ugotować ryż, 

zmieszać go z musem jabłkowym, dodać cukier i śmietanę i zapiec w 

piekarniku. Możesz też ugotować makaron i wymieszać go z masłem. Obrać jabłka, 

pokroić je w plasterki i dodać 2 łyżki cukru z cynamonem. Utrzeć trzy żółtka z 

cukrem, ubić białka, a następnie jedno i drugie wymieszać z makaronem. Połowę 

masy makaronowej włóż do żaroodpornego naczynia, przykryj jabłkami, a następnie 

pozostałym makaronem. Zapiecz tak, by danie było na wierzchu rumiane. 

 

 Po czwarte - dodać do mięs 

Jabłka doskonale komponują się z najróżniejszymi mięsami. Idealnie 

pasują np. do wątróbki drobiowej. Najpierw podsmaż wątróbkę,                       

a następnie dodaj do niej pokrojone na plasterki jabłka, cebulę w piórkach i całość 

dobrze przesmaż. Jabłka smakują równie wyśmienicie z duszonym kurczakiem w 

sosie ze śmietany z dodatkiem curry, no i naturalnie z kaczką. Nie bój się łączyć 

słodkich owoców z mięsem. 

 

 Po piąte- upiec ciasto. Tutaj masz niema1 nieograniczone pole do popisu. 

Tradycyjny jabłecznik, szarlotka, placek z jabłkami itd. Możesz też upiec 

ciasto czekoladowe z jabłkami. 

 

Po szóste- Jeśli wykorzystałeś już wszystkie przepisy i nadal masz spory 

zapas jabłek, spróbuj je ususzyć. Będzie doskonała przegryzka na długie 

jesienne wieczory. Jabłka najlepiej jest suszyć pokrojone w plastry( razem 

ze skórką, ale bez gniazd nasiennych). Żeby owoce nie sczerniały, możesz każdy 

plaster zanurzyć w roztworze kwasku cytrynowego ( 5 g kwasku na litr wody). Jabłka 

suszy się w piekarniku, w temperaturze około 50 stopni C rozłożone na blasze. 

Możesz też nawlec je na nitkę i powiesić w przewiewnym miejscu. 

 
SMACZNEGO JABLUSZKA  

 
opracowała Danuta Maksymiuk 
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Pomóż ogrodnikowi dojść do jabłoni. Pamiętaj, aby ominąć 
pszczoły, pokoloruj rysunek. 
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Gimnastyka buzi i jezyka. 
 

Jak możemy wpłynąć na prawidłowy rozwój mowy dziecka? 

 
     1. Dbajmy o słuch dziecka. Leczmy infekcje uszu i na bieżąco wyjaśniajmy wszelkie 

wątpliwości dotyczące słyszenia. Prawidłowy słuch jest przepustką do świata mowy. 

Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do niedosłuchu, a tym samym do zaburzeń 

mowy. 

 
2. Dbajmy o górne drogi oddechowe. Nos dziecka powinien być czyszczony i zawsze 

drożny. Dziecko powinno oddychać nosem przy zwartych szczękach. Dzięki takiemu 

oddychaniu będzie prawidłowo rozwijał się aparat artykulacyjny. W przypadku 

oddychania przez usta może dojść do osłabienia mięśni warg, języka oraz żuchwy, co 

może być przyczyną międzyzębowej wymowy głosek. 

 
3. Wyeliminujmy smoczek, picie z butelki, ssanie palca. 

Ma to istotny wpływ na wykształcenie się u dziecka prawidłowego połykania. Do 2 roku 

życia dzieci mogą połykać niemowlęco tzn. czubek języka układa się przy dolnych 

zębach. Po tym okresie czubek języka powinien się pionizować tzn. układać za górnymi 

zębami na wałku dziąsłowym. Ssanie smoczka lub palca oraz długotrwałe picie z butelki 

uniemożliwia ten proces, co w rezultacie doprowadza do międzyzębowej wymowy głosek 

np. s z c dz oraz do opóźnienia w & wykształcaniu się np. głosek sz ż cz dż . 

 
4. Rozmawiajmy dużo z dzieckiem. Cierpliwie i wyczerpująco odpowiadajmy na zadawane 

przez niego pytania. Dzięki temu wzbogacamy słownik dziecka i poszerzamy jego wiedzę 

o otaczającym nas świecie. 

 
5. W rozmowie z dzieckiem nie naśladujmy jego dziecięcej, spieszczonej wymowy. Dziecko 

powinno się osłuchiwać z prawidłowymi wzorcami mowy, gdyż od 2 roku życia pojawia 

się u niego zdolność różnicowania dźwięków mowy tzn. dziecko wie jak dana głoska 

powinna brzmieć, choć samo nie może 

jej wypowiedzieć. 

 
6. Opowiadajmy i czytajmy bajki, uczmy krótkich wierszyków oraz piosenek, oglądajmy i 

słownie opisujmy różne ilustracje. To tylko przykłady świadomej pracy rozwijającej mowę 

dziecka. 

 
7. Dbajmy o rozwój ruchowy dziecka. Sprawność ruchowa dziecka ma ogromny wpływ na 

sprawność aparatu artykulacyjnego, a tym samym na prawidłowość wypowiadania 

dźwięków mowy. 
 

 opracowała Anna Kupczyk 
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opracowała Beata Ostrowska 
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Terapia pedagogiczna jest to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych na 

przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się dzieci, zmierzające do spowodowania okre-

ślonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz 

wiedzy i umiejętności dziecka. 

 

Głównym celem zajęć terapii pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym jest 

ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania 

i pisania poprzez:  

 ćwiczenie koncentracji uwagi, 

 rozwijanie percepcji wzrokowej, 

 usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, t rozwijanie percepcji słuchowej, 

 ćwiczenie manualne i grafomotoryczne, t podnoszenie poziomu czytania, 

 budowanie wiary we własne siły, 

 podniesienie efektywności uczenia się, 

 wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu 

nauczania, 

 eliminowanie przyczyn i przejawów trudności dziecka 

 

 
 

Rodziców powinno zaniepokoić, gdy dziecko: 

o ma trudności z odróżnieniem prawej i lewej strony ciała,  
o z trudem zapamiętuje nawet krótkie wierszyki, piosenki, rymowanki, 

o przekręca słowa,  
o nie umie wskazać różnic w dwu pozornie identycznych obrazkach 

o nie jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych, 

o przechodząc przez ławeczkę traci równowagę, 

o pisze zwierciadlanie litery i cyfry, 

o myli litery podobne, 

o rozpoczyna pisanie od strony prawej itp.
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-             

„ ” 
Ważnym jest, aby uświadomić sobie, że Pan Bóg stworzył człowieka  

w określony sposób i mechanizmy naturalnych reakcji są niezmienne. Jeśli chodzi  

o dzieci to potrzebują dwóch rzeczy: równowagi i dyscypliny. Chodzi tu o pełną, 

bezwarunkową miłość i zdecydowany autorytet rodziców. Rodzice są pierwszymi, 

którzy odpowiadają za prawidłowe wychowanie swoich pociech. Dla ludzi 

wierzących ma znaczenia jaka panuje teraz moda, gdyż trendy zmieniają się wraz  

z epokami. To nie człowiek stoi w centrum, bo siebie nie stworzył, ale Bóg, który 

jest mądry, miłosierny, kochający nas.  

 

Ważne też, abyśmy zrozumieli, że małe dziecko 

trzeba nauczyć posłuszeństwa w życiu- najpierw wobec 

rodziców, potem Prawu Bożemu. „…a wy ojcowie 

wychowujcie dzieci stosując karcenie  

i napominanie Boskie” (Ef 6,4). Wychowanie dzieci 

jest naszym obowiązkiem, a mamy to czynić na wzór 

Boży. Wzorem tym jest Święta Rodzina: Maryja, Józef 

i Jezus. Poznając ich codzienne życie, szacunek  

i miłość, jaką się obdarzali możemy czerpać siłę i 

mądrość w wychowanie dzieci. Maryja- pełna ciepła, 

cierpliwości, Józef- troskliwy opiekun, Jezus- 

posłuszny i mądry chłopiec. Bardzo ważne jest, aby 

dziecko czuło naszą bezwarunkową miłość. Kocham 

cię za to, że jesteś moim dzieckiem. karcimy ze 

względu na czyn i to czyn oceniamy. Również dyscyplina, obok miłości, jest 

ważnym ogniwem wychowania. Nasza reakcja na czyny dziecka jest istotna, ale 

karcenie w złości jest niedopuszczalne. W razie nieposłuszeństwa należy 

zastosować odpowiednie kary, dziecko potrzebuje pouczenia, miłościwego i 

mądrego podejścia do wychowania.

opracowała Katarzyna Tuszyńska- nauczyciel religii 
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