Gazetka dla rodziców na miesiąc styczeń 2017
Drodzy rodzice !
Przywitaliśmy nowy 2017 rok i właśnie z tej
okazji pragniemy złożyć Wam wszystkiego
najlepszego w nowym roku, zdrowia, szczęścia,
pomyślności, spełnienia najskrytszych marzeń,
realizacji planów, sukcesów na polu zawodowym oraz w życiu
osobistym. Radości, którą warto się dzielić, przyjaciół,
z
którymi warto być i nadziei, bez której nie da się żyć.
Życzy Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy Przedszkola

„ Nowy Rok ”
O północy w każdym domu,
Jak zwyczaje nakazują.
Stary rok żegnają wszyscy,
A nowego oczekują.
Już petardy odpalają
I muzyka głośno gra.
Już życzenia swe składają,
Życząc wciąż dobrego dnia.
Nowy Rok przychodzi nocą,
Idzie zawsze równym krokiem.
My corocznie go witamy
I tak mija rok za rokiem.
Każdy z nas jest o rok starszy,
O rok starsze są wspomnienia.
I natura o rok starsza,
O rok starsza nasza Ziemia.

(Jolanta Wybieralska)

Mimo, że styczeń jest zimowym
miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa
dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi
się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto
naszych kochanych babć i dziadków. 21 stycznia
świętujemy Dzień Babci a zaraz po nim, 22
stycznia Dzień Dziadka.
Babcia to ukochana osoba, która potrafi nas zrozumieć, przytuli, jeśli mamy
kłopoty, i wytłumaczy, że nie ma się czym martwić. Babcia nigdy się nie gniewa,
nawet gdy coś porządnie przeskrobiemy. To ona wciska w małą rączkę, to co
najsmaczniejsze, ona potrafi najlepiej wysłuchać cierpliwie zwierzeń i marzeń
rodzących się w małych główkach. To Babcia najskuteczniej ukoi łzy.
Dziadziuś także daje nam swoją miłość. Jesteśmy zasłuchani, kiedy zaczyna
snuć opowieści o dawnych latach. Cieszymy się, gdy uczy nas, jak postępować w
życiu. Zawsze cieszy się z naszych sukcesów i pomaga, gdy coś nam się nie udaje.

„Babcia to są miłe ręce,
Książka, herbatka słodka,
Śmieszne słowa w dawnej piosence,
Suknia dla lalki i szarlotka.
Babcia to bajka, której nie znamy.
Pudełeczka, perfumy, włóczka,
Babcia to mama mojej mamy,
A ja jestem jej wnuczka.”

„Mój Dziadzio jest dobry.
Mój Dziadzio wszystko naprawia:
Gdy się zepsuje światło albo maszyna do
szycia
albo dzwonek przy drzwiach.
Mój Dziadzio umie zrobić latawca, a nawet
łuk i strzały.
- Patrz, Dziadziu, zepsuł się księżyc!
Niedawno był okrągły,
a dziś jest cały wyszczerbiony.
Napraw księżyc, Dziadziu!”

KĄCIK RODZICA…
Każdy człowiek w swoim życiu pełni rozmaite role społeczne. Najważniejsze
z nich realizuje w rodzinie. Jedną z nich, którą przyjdzie każdemu z nas kiedyś pełnić
jest rola babci lub dziadka.
Maria Tyszkowa wyróżniła pięć charakterystycznych stylów odgrywania społecznej
roli babci i dziadka w rodzinie:
1. Babcia i dziadek w roli rodziców, przejmujący wszystkie obowiązki związane z
opieką i wychowaniem dziecka. W takim modelu rodziny rodzice mają
z
konieczności lub z wyboru niewielki wpływ na wychowanie i rozwój swojego dziecka.
2. Babcia i dziadek jako osoby wspierające rodziców, dyskretnie i ze zrozumieniem
uzupełniający proces wychowywania dziecka.
3. Babcia i dziadek jako osoby stwarzające problem dla rodziny, której członkowie
skupieni są na realizacji własnych celów. W takich rodzinach osoby starsze są
postrzegane jako swoiste obciążenie (czasami ze względu na chorobę lub ograniczona
sprawność wynikającą z wieku)
4. Babcia i dziadek izolujący się od rodzin swoich dzieci. Tacy dziadkowie nie dążą do
częstych kontaktów, żyją własnym życiem i własnymi sprawami.
Nie
nadają roli babci i dziadka większego znaczenia.
5.Babcia i dziadek „wakacyjni”. Tacy dziadkowie najczęściej mieszkają daleko od
swoich dzieci i w związku z tym ich kontakty z wnukami są sporadyczne.
Bycie dziadkiem lub babcią to spełnianie kolejnej roli rodzinnej i społecznej,
niezwykle ważnej i wymagającej, ale również niosącej pozytywne emocje i wyjątkowe
doświadczenia. Trzeba umieć się w tej roli odnaleźć, przyjąć określoną postawę
względem siebie samego i wnuków, nauczyć funkcjonować w rodzinie i
społeczeństwie jako babcia czy dziadek i dostrzegać w tej sytuacji pozytywne strony.
Dziadkowie są rodzicami rodziców i ta relacja jest najważniejsza po rodzicielskiej.
Dziecko poprzez obserwację zachowania swoich rodziców względem ich rodziców
uczy się szacunku wobec ojca i matki, sposobów okazywania uczuć starszym od
siebie, pomagania i wspierania, poznaje rodzinne tradycje, sposoby obchodzenia
rodzinnych uroczystości. Dziadkowie są źródłem wsparcia dla rodziców, osobami,
którym z pełnym zaufaniem mogą powierzyć swoje dziecko, bez obaw o jego
bezpieczeństwo. Dla wnuków są często wspaniałymi towarzyszami zabaw,
cierpliwymi słuchaczami, powiernikami tajemnic, pocieszycielami, wzorami do
naśladowania. Dziadkowie także otrzymują wiele od swoich wnuków. Często to
właśnie oni pomagają odnaleźć się im we współczesnym świecie, towarzyszą podczas
codziennych obowiązków, mobilizują do aktywności, odkrywania nowinek,
nawiązywania relacji.
Relacja z wnukami jest wyjątkowa, dziadkowie, dzięki zebranym w ciągu życia
doświadczeniom, służą dzieciom nie tylko opieką, ale przede wszystkim są źródłem
mądrości, przekazicielami tradycji. Powinni zatem wspierać rodziców w wychowaniu
dziecka, towarzyszyć, służyć radą, ale nie wyręczać.
To, jaki będzie charakter kontaktów dziadkowie – wnuki, zależy w głównej mierze od
dziadków, od tego jak będą chcieli je kształtować, jak pojmują swoją rolę w rodzinie i

jak będą chcieli ją pełnić. Dużo zależy jednak także od ich dzieci, czy pozwolą na
kontakty dziecka z dziadkami i czy będą potrafili widzieć w nich pozytywne aspekty.
Zarówno dziadkowie jak i ich dzieci powinni odpowiedzieć sobie na pytanie, jak w ich
rodzinie wygląda relacja dziadkowie – wnuki. Czy jest to związek bliski, oparty na
pozytywnych, ciepłych emocjach, gdzie dziadkowie, świadomi swojej roli, nie starają
się zastępować czy wyręczać rodziców w ich obowiązkach, ale są dla nich oparciem i
służą im swoim doświadczeniem, wtedy kiedy o to proszą. Tylko w takim wypadku
relacje wewnątrzrodzinne będę układać się prawidłowo, a dziecko będzie się
prawidłowo rozwijać, zwłaszcza w sferach emocjonalnej i społecznej.
Obecnie coraz częściej obserwujemy model rodziny, w której to dziecko jest najwyżej
w hierarchii rodziny: wokół dziecka skupia się cała uwaga wszystkich jej członków.
Mało tego: to potrzeby dziecka są zaspokajane w pierwszym rzędzie, nawet kosztem
innych członków rodziny. W dalszej kolejności są rodzice, a dziadkowie...na samym
końcu.
A przecież to oni stanowią fundament rodziny. Tylko oni mogą dzielić się z wnukami
swoim doświadczeniem, życiową mądrością, wspomnieniami i obrazami świata,
którego młodzi rodzice nie pamiętają a wnuki nie znają. Babcia i dziadek to inny
wymiar bliskości i porozumienia niezależnego od różnicy wieku. Ich obecność w
życiu rodziny zapewnia nie tylko poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i miłości, ale
stanowi dopełnienie obrazu rodziny, w której buduje się osobowość dziecka.
Oni są osobami, które najlepiej w rodzinie rozumieją znaczenie upływu czasu, mają
całe mnóstwo cierpliwości i gotowych, sprawdzonych sposobów na radzenie sobie z
trudnościami.
Dlatego tak ważne jest aby współcześni, młodzi rodzice o tym nie zapominali. W
pędzie, w troskach dnia codziennego, w nieustannym zabieganiu, choć na chwilę
pomyśleli o swoich rodzicach, jak o osobach, których rola w rodzinie jest nie do
przecenienia.
I to nie tylko ze względu na to, że babcia lub dziadek odbierają wnuki z przedszkola,
ze szkoły lub opiekują się nimi podczas wakacji. Z babcią
i
dziadkiem dzieciństwo naszych dzieci jest pełniejsze, bogatsze, wypełnione
wspólnymi spacerami, czytaniem bajek, pieczeniem szarlotki, majsterkowaniem, a
przede wszystkim bezwarunkową akceptacją naszego dziecka takim jakie jest.
Warto więc w obecności dziecka przytulić swoją mamę, tatę, powiedzieć coś miłego,
wspólnie zrobić niespodziankę, zakupy, pomóc w sprzątaniu itd. Niech wnuki widzą,
jak ich rodzice dbają o swoich rodziców. Po to by nie tylko wzmacniać więzi rodzinne,
ale także po to, by nasze dzieci wiedziały, jak postępować wobec nas, gdy... sami
będziemy dziadkami.

„Nikt nie jest w stanie zapewnić dzieciom tego,
co mogą im dostarczyć dziadkowie:
to Oni obsypują pyłem gwiazd życie swoich wnucząt”.
A. Haley

KACIK PRZEDSZKOLAKA
Pokoloruj.

Znajdź 4 różnice w obrazkach.

WAŻNE WYDARZENIA W TYM MIESIĄCU!!!

Nowy Rok zapoczątkujemy wielkim balem i w przebraniach
karnawałowych będziemy się bawić w dniu
16 stycznia br. (poniedziałek)
od godz.9.00 do 12.00.


21 stycznia Dzień Babci
22 stycznia Dzień Dziadka

Zapraszamy Babcie i Dziadków na
uroczyste spotkania z wnuczętami:

Starszaki - 23 stycznia (poniedziałek) - godz.12.00
Maluchy – 24 stycznia ( wtorek) – godz.12.00
O/ Żużela – 25 stycznia ( środa) – godz.12.00

