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Zabawy z rodzicami - jakie korzyści wynikają z nich dla dziecka?
Zabawy z rodzicami sprawiają, że :  

 dziecko czuje się słuchane, ważne i doceniane;

 pewność, że mama lub tata są wokół niego obecni,
      pomaga maluchowi czuć się pewniej;

 dziecko wie, że ma zawsze blisko siebie opiekunów, więc świat nie jest zły i groźny, nie
boi się go poznawać;

 skakanie po kałużach, wspólne zakupy, spacer, leniuchowanie na plaży - z każdej z tych
czynności wykonywanej razem z rodzicami dziecko wyniesie korzyści.

Znakomitym sposobem na nauczenie dziecka odpowiedzialności i zapoznania z pracami, jakimi
zajmują się dorośli, jest po prostu zaangażowanie go w ich wspólne wykonywanie. Bez obaw, że
jest  na to za wcześnie.  Mycie samochodu,  przygotowywanie  ulubionych potraw, ścieranie
kurzu -  dla  dziecka  to  najlepsza  forma  zabawy  z  rodzicami,  jaka  tylko  może  być.  Dorośli
również  powinni  być  zadowoleni:  przez  zabawę  przekażą  dziecku  wielu  praktycznych
umiejętności.  Bez  konieczności  wygłaszania  przed  nim  referatów  o  tym,  czym  jest
odpowiedzialność i pomaganie rodzicom w utrzymaniu domowego porządku.

Czas spędzony z dzieckiem przynosi również korzyści rodzicom. 

Mama i tata mogą cieszyć się z wpływu, jaki mają na swoje dzieci.

Zabawy z rodzicami :

 rozwijają społeczno-emocjonalne zdolności dziecka;

 uczą pierwszych zasad, jakie panują w stosunkach międzyludzkich.

Wspólne rodzinne spędzanie  czasu to nie tylko atrakcja dla dziecka - również dla dorosłego,
który  może porobić coś innego niż na co dzień w pracy.

Ważne, że jeśli już się dzieckiem zajmujemy, nie próbujemy skupiać się jednocześnie na czymś 
innym. Nie mamy w kieszeni telefonu, do którego co chwilę zaglądamy, nie zerkamy jednym 
okiem w telewizor. Zabawy z rodzicami to czas dziecka spędzony tylko i wyłącznie z nimi.
ZABAWY Z RODZICAMI TO DLA DZIECKA KLUCZ DO POZNANIA ŚWIATA.

www.mjakmama24.pl



                                                                                               Zasady bezpiecznego przedszkolaka na wesoło  

     Rymowanka na dzień dobry 

Witam wszystkich towarzyszy 

Czy mnie każdy dobrze słyszy ?

Maksiu Czyścioch Was zaprasza       

na poranną porcję zasad 

Kilka uwag i wskazówek 

Jak żyć zdrowo i być zuchem

Nasz bohater tęga głowa 

Wam przekaże mądre słowa :

Gdy kichamy to nie w dłonie

bardzo ważna to jest sprawa 

Bo zarazki i wiruski będą po niej chasać zaraz 

Więc  gdy w nosie kręci strasznie 

lub na kaszel nam się zbiera 

Weź husteczkę ,użyj łokcia

bo choroba nie wybiera

Potem ważne : szoruj ręce  !!!!

Pół minuty  ze stoperem 

nie chlap wkoło , spłucz i wysusz

będziesz superbohaterem !!!!!

autor : Małgorzata Brodziejewska



O zachowaniu przy stole....

Proszę pani , proszę pani  - krzyczy Ania na obiedzie

czemu muszę siedzieć sama , Kasia ze mną może siedzieć ..

Przy stoliku droga Aniu , odstęp trzeba zachowywać

by wiruska straszliwego kumplom  swym  nie przekazywać 

Wiem  , że smutno  kiedy  z dala nam machają przyjaciele

W porównaniu z rozmowami to na pewno jest niewiele

Nie rozpaczaj ,bo wiruski kiedyś miną i dlatego

Słuchaj pani ,nie lamentuj mój ty malutki kolego

A gdy bedziesz pałaszował obiad , ciastko czy śniadanie

nie rozchlapuj , nie pluj ,nie krzycz -  będziesz miał tu poważanie

Jeśli z buzi coś wyskoczy , zasłoń ręką usta szybko 

potem ręce umyj dobrze... i to chyba będzie wszystko!

autor: Małgorzata Brodziejewska







                                                                                               Mali   podróżnicy                

Der Muttertag - Dzień Matki

die Mutter - mama, 

ich bin froh, dass es dich gibt. 

Alles Gute zum Mu ertag! 

Ich bin so froh, dass ich dich hab'. 

Es ist so schön, dass es dich gibt. 

Mu , ich hab' dich lieb.



1 czerwca 2020

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 

 Dziecko oczami Janusza Korczaka  :

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do

popełniania błędów. Ma prawo do posiadania

własnego zdania. Ma prawo do szacunku. 

Nie ma dzieci – są ludzie.”

„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci

poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim

dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków.” 

„Dziecko nie może myśleć «jak dorosły», ale może dziecięco

zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych; brak wiedzy

i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało.” 
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