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Dajcie dzieciom słońce, 

Żeby łez nie było. 

Dajcie dzieciom słońce, 

Dajcie dzieciom miłość. 

       

Dajcie dzieciom słońce, 

Całe słońce z nieba, 

Żeby mogły tańczyć, 

Żeby mogły śpiewać.

 

A w tym numerze m. in. :   

 Być mądrym rodzicem 

 Poczytaj mi mamo… 

 Mamo, upieczmy ciasto 

 Kwiaty dla mamy     



Byc madrym rodzicem... 
 

1. Otaczaj dziecko nieustającą, konsekwentną, pełną miłości opieką – jest to 

tak samo istotne dla jego zdrowia psychicznego, jak pożywienie dla ciała. 

 

2. Szczodrze obdarzaj swoim czasem i zrozumieniem – zabawa z dzieckiem i 

czytanie mu książek znaczy dla niego więcej niż schludnie i sprawnie 

funkcjonujące gospodarstwo domowe. 

 

3. Od chwili narodzin dostarczaj swemu dziecku nowych doświadczeń i 

zanurzaj je w języku – wzbogaca to jego rozwijający się nieustannie umysł. 

 

4. Zachęcaj dziecko do wszelkiego rodzaju zabaw, zarówno samodzielnych, jak 

i wspólnie z innymi dziećmi – do eksplorowania, naśladowania, lepienia, 

budowania, rysowania, do bawienia się w dom, sklep, w strażaków i w smoka... 

 

5. Bardziej chwal wysiłek niż osiągnięcia. 

 

6. Wciąż poszerzaj zakres odpowiedzialności powierzanej dziecku – podobnie 

jak wszystkie umiejętności, wymaga ona ćwiczeń. 

 

7. Pamiętaj, że każde dziecko jest wyjątkowe – dlatego to, co jest 

odpowiednie dla jednego, może nie być właściwe dla innego. 

 

8. Dostosuj sposób okazywania dezaprobaty do temperamentu dziecka, jego 

wieku i możliwości rozumienia. 

 

9. Nigdy nie groź swojemu dziecku, że przestaniesz je kochać lub je komuś 

oddasz. Możesz odrzucać jego zachowanie, ale nie tak, żeby ono samo czuło 

się odrzucone. 

 

10. Nie oczekuj wdzięczności, Twoje dziecko nie prosiło się na świat – to był 

Twój wybór. 

 

Martin Herbart, „Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy” 

 

Opracowała Karolina Gawlak 

 



Poczytaj mi mamo… 
 

Wpadł uczony bocian na pomysł, 

żeby otworzyć leśna szkółkę. A skoro 

już to sobie umyślił, od razu zabrał się 

do dzieła. Zwołał bociek maluchy na 

pierwsza lekcję. Usiadły dzieci w 

ławkach i patrzy na surowego 

nauczyciela. Napisał bociek słowa 

kreda na tablicy. 

- A teraz – powiada- przeczytajcie to 

krótkie słowo literka po literce. 

Powtarzajcie za mną: MA-MA… 

 Maluchy milczały, jakby nabrały wody w usta. 

Podszedł bocian do jagniątka:  

- No, ty przeczytaj! 

Dokładał jagniątko wszelkich starań, ale wciąż tylko powtarzało: 

- Me - me! 

Podszedł więc bociek do szarego koziołka, lecz ten zabeczał: 

- Be - be! 

Poprawił bocian okulary na dziobie i mówi rozgniewany do wystraszonego 

szczeniaczka: 

- Teraz ty spróbuj! 

Otworzył szczeniaczek pyszczek: 

- Hau - hau! 

Nachmurzył się nauczyciel: 

- Masz tobie, to już ani be, ani me! 

Przyszła kolej na kurczątko i kurczątko pisnęło: 

- Pi - pi! 

A wróbelek ćwierknął: Ćwir - ćwir! 

A cielątko zamuczało: Mu - mu! 

A gąsiątko zagęgało: Gęgu - gęgu! 

A kotek miauknął: Miau! 

A prosiątko zakwiczało: Kwi - kwi! 

 Podrapał się uczony bociek po głowie, 

zastanowił się chwilę i postawił zwierzątkom 

piątki, bo właściwie wszystkie dobrze przeczytały wyraz „mama”, tyle tylko, że 

każde w swoim własnym języku! 
Opracowała Ałła Pasek 



MAMO, upieczemy ciasto! 
 
Dzieci uwielbiają pomagać w kuchni. 

A że wkrótce Dzień Matki, a potem Dzień Dziecka 

Warto zaprosić je do wspólnego pieczenia i przygotować 

jakieś łatwe i zarazem pyszne ciasto. 

 

 

BANANOWIEC 

 

 Gotowy cienki blat biszkoptowy lub opakowanie(25- 30 dag) 

biszkoptów 

 Pół szklanki cukru 

 15 dag. Masła 

 Żółtko 

 2 galaretki cytrynowe 

 Galaretka bananowa 

 5 dojrzałych bananów 

 Ewentualnie sok z połowy cytryny 

 

Galaretki cytrynowe rozpuścić w połowie zalecanej w przepisie 

przegotowanej gorącej wody, wystudzić. Banany( jeden odłożyć) rozgnieść 

widelcem na piure. Masło starannie utrzeć z żółtkiem i cukrem, dokładnie 

wymieszać z masą bananową i tężejącymi galaretkami cytrynowymi, 

doprawić do smaku sokiem z cytryny. Blat biszkoptowy umieścić w 

tortownicy( lub wyłożyć dno tortownicy biszkoptami). Na tę warstwę 

przełożyć przygotowaną masę bananową, przykryć i wstawić do lodówki, by 

stężałą. Gdy całkiem zakrzepnie, rozprowadzić na jej powierzchni 

zastygającą galaretkę bananową, udekorować pokrojonym w plastry 

pozostałym bananem( lekko wcisnąć plastry w galaretkę) i pozostawić całe 

ciasto w lodówce. Kroić jak tort.     

      

      Smacznego 
 

Opracowała Danuta Maksymiuk - Trompka 

 

 



 

Kwiaty dla mamy 
 

Przygotujcie kółka: 

 8 zielonych (2 o średnicy 57mm i 6 o średnicy 30 mm) 

 4 czerwone (2 o średnicy 57mm i 2 o średnicy 47 mm) 

 2 pomarańczowe o średnicy 57mm  

 2 żółte o średnicy 47mm  

 1 czarne o średnicy 100mm 

 

 
 

 

 

 

 

1. Doniczka, łodygi i liście to 

koła zgięte raz wzdłuż średnicy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kielich tulipana składa się z dwóch kół. 
Opracowała Ewa Grodzińska 

 

 

POKOLORUJ ILUSTRACJE, WYTNIJ I WYKONAJ 

WAKACYJNY OBRAZEK. 
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UDANYCH WAKACJI! 
 


