
MALUSZKOWE

RADYNIEODPARADY

B I U L E T Y N  Ż Ł O B K A  G M I N N E G O  " M A L U S Z K O W O "  W  U L A N I E - M A J O R A C I E

DZIAŁY W NUMERZE 

I     S łowo  od Dyrektora
II    P sycho log ia  rozwo jowa w p igu łce
III  Warto wiedzieć
IV    Dz ia ło  s i ę !
V     Neuro logopedyczne  info
VI    Kreatywne  zabawy d la  dz i ec i  i  rodz iców w domu
VII   Z  życ ia  wz i ęte
VII I  Wier s zyk  kwarta łu

- kroki milowe w rozwoju dziecka
- pożegnanie ze smoczkiem
- rozwój mowy (jak powinien
 porozumiewać się dwulatek)
- poranne rozstania z dzieckiem
 w żłobku

 

STYCZEŃ-MARZEC 2022, WYDANIE 1



Słowo od Dyrektora

         Z wielką radością oddaję w Wasze ręce pierwszy numer żłobkowego
kwartalnika „Maluszkowe Radynieodparady”, który z założenia ma być
poradnikiem dla rodziców. Chciałabym, żebyście czerpali Państwo z niego
jak najwięcej. Jesteśmy bowiem po to, by na każdym kroku wspierać Was
w wychowaniu dzieci; dzieci, które powierzyliście naszej opiece. Każdego
dnia z całych sił staramy się, by mądrze i bezpiecznie przeprowadzić
maluszki przez pierwszy etap edukacji przedszkolnej i jak najlepiej
przygotować je do etapu kolejnego.    

          W pierwszym numerze biuletynu przygotowałam dla Państwa cztery artykuły, dotyczące istotnych
kwestii psychologii rozwojowej i wychowania, mianowicie: kroków milowych w rozwoju dziecka, zaburzeń
rozwoju mowy, sposobów na „odsmoczkowanie” malucha i porannych rozstań z dzieckiem w żłobku,
które niejednego rodzica przyprawiają o zawrót głowy. W naszym poradniku znajdziecie również
przykłady na kreatywne zabawy z dzieckiem w domu i – w telegraficznym skrócie – zobaczycie, co
robiliśmy przez ostatnie trzy miesiące w żłobku. Pamiętajcie jednakże, że życie w „Maluszkowie” to nie
tylko to, co widać na naszym facebookowym profilu. To codzienne zajęcia edukacyjne, sensoryczne,
plastyczne, ruchowe, umuzykalniające. Pracujemy również metodą ruchu rozwijającego Weroniki
Sherborne i inwestujemy w dobre książki. 
           Mamy też dla Was pracę domową: każdy numer naszego biuletynu kończył się będzie „wierszykiem
kwartału”. Uczcie się go razem z dzieckiem w domu. Nic tak nie łączy, jak zwyczajne wspólne bycie razem.             

Drodzy Czytelnicy!
 

         Ale nic nie działoby się bez Was. Współpraca na linii opiekun – rodzic jest niezwykle istotna w procesie
wychowania. Przecież wspólnie działamy dla dobra każdego dziecka a – jak mówi nasza misja – KAŻDE
DZIECKO JEST NAJWAŻNIEJSZE! Pamiętajcie, że zawsze jesteśmy gotowi Wam pomóc, doradzić, rozwiać
potencjalne wątpliwości. Zawsze możecie do nas przyjść, zadzwonić, napisać.

          Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzę Państwu jak najwięcej czasu właśnie –
spędzonego w rodzinnym gronie, w spokoju i pokoju. Bądźcie dla siebie dobrzy.
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Dzień Popcornu

 

Eksperymenty z mydłem

 Mobilne Oceanarium
 
 

 



Psychologia rozwojowa w pigułce

KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU DZIECKA
 

          Okres rozwoju dziecka od narodzin do ukończenia 3 roku życia jest jednym z najbardziej dynamicznych.            
Z maluszka wymagającego całodobowej opieki, całkowicie zależnego od osoby dorosłej, dziecko przechodzi
bowiem do rozgadanego i elokwentnego przedszkolaka.
          Pojęcie „Kamieni milowych” jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi diagnostycznych w przypadku
rozwoju psychoruchowego dziecka. Kamienie milowe to umiejętności typowe dla poszczególnych etapów rozwoju
dziecka, występujących w określonej sekwencji oraz mniej więcej określonym czasie. Wyraźne odchylenia w tym
względzie są natomiast traktowane jako nieprawidłowości świadczące o różnego stopnia zaburzeniach
funkcjonowania OUN – jak pisze M. Domagalska. 
          Kamienie milowe obejmują pięć sfer rozwoju: dużą motorykę, małą motorykę, komunikację (mowę, język),
funkcje poznawcze (umysłowe, intelektualne) oraz funkcje społeczno – emocjonalne. Każdy rodzic powinien
wiedzieć, na co zwracać uwagę, wychowując i obserwując swojego malucha, dlatego też poniżej krótka ściągawka
w tej materii:

11-12 mies. życia:
•Dziecko bada otoczenie metodą prób i błędów;
•Chwyta kredkę i bazgrze po wcześniejszym pokazaniu mu jak to zrobić;
•Robi pierwsze samodzielne kroki; pewnie raczkuje;
•Reaguje na proste polecenia i rozumie proste komunikaty;
•Wypowiada pojedyncze słowa ze zrozumieniem.

 1–2 rok życia:
•Dziecko wypowiada od kilku do kilkunastu słów;
•Okazuje przywiązanie do osób mu bliskich i wyraża swoje uczucia gestami;
•Nazywa i wskazuje przedmioty na obrazkach, a także umie rozpoznać siebie na zdjęciu;
•Umie ułożyć wieżę z kilku klocków; Zaczyna je segregować;
•Pewnie biega; Samodzielnie wchodzi i schodzi po schodach (przytrzymując się poręczy);
•Bawi się wśród innych dzieci, ale bez współdziałania z nimi;
•Rozwija się jego samodzielność – pomaga w ubieraniu, podejmuje próby samodzielnego jedzenia (sztućcami) 
 oraz zaczyna zgłaszać potrzeby fizjologiczne;
•Rozpoczyna zabawy naśladowcze.



2–3 rok życia:
•Dziecko utożsamia siebie z „Ja” i posiada podstawową wiedzę o sobie;
•Wrasta rozwój umiejętności manualnych – nawleka koraliki na sznurek, rysuje pionowe i poziome kreski, buduje
wieże z klocków, układa klocki poprzez dopasowanie kształtów do otworu;
•Zapamiętuje proste piosenki i wierszyki i umie je odtworzyć;
•Zna i prawidłowo wskazuje części ciała;
•Rozpoczyna zabawy tematyczne z udziałem innych dzieci.
           
3 rok życia:
•Wykazuje dużą sprawność ruchową (stoi na jednej nodze, umie podskoczyć lub przeskoczyć przeszkodę);
•Zaczyna u dziecka dominować jedna ręka (lateralizacja);
•Maluch wypowiada zdania wielokrotnie złożone; swobodnie komunikuje się z otoczeniem;
•Posiada wiedzę o sobie i członkach rodziny;
•Samodzielnie ubiera się, korzysta z toalety i spożywa posiłki;
•Przejawia uczucia wyższe;
•Rozumie pojęcia przestrzenne (pod, nad, obok, za), a także określenia mało/dużo, mały/duży etc.;
•Bawi się z wykorzystaniem wyobraźni;
•Nawiązuje relacje z rówieśnikami.

Rodzicu! Jeżeli cokolwiek Cię niepokoi, zapraszamy – odpowiemy na wszystkie pytania, pomożemy
w kontakcie ze specjalistami.

Psychologia rozwojowa w pigułce
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Szkolenie wszystkich pracowników żłobka  w ramach
podnoszenia kompetencji w opiece dziennej nad
dziećmi do lat 3

 (pięć bardzo owocnych dni świątecznych, a jednak
„roboczych”)

Udział najstarszych grup żłobkowych w XV Gminnym
Konkursie Kolęd i Pastorałek pod patronatem Wójta
Gminy Ulan-Majorat – wyróżnienie dla grupy
„Pszczółki” i Weroniki Wierzchowskiej

 

Dzień Kubusia Puchatka

 



Warto wiedzieć

JAK SKUTECZNIE "ODSMOCZKOWAĆ" DZIECKO?

            Problemy związane ze smoczkiem dotyczą większości rodziców i ich pociech. Trudno jest sobie poradzić z jego
odstawieniem bez zbędnego krzyku i płaczu dziecka. Kiedy można podawać dziecku smoczek, a kiedy tego nie robić?
Jaką rolę pełni funkcja ssania?

          Potrzeba ssania przez dziecko wychodzi z braku poczucia bezpieczeństwa. Niekiedy tylko za pomocą tego
odruchu dziecko jest w stanie się wyciszyć. Smoczek potrzebny jest zazwyczaj do przywrócenia stabilności
emocjonalnej, kiedy dziecko się boi i płacze. Trwałe ssanie smoczka powinno mieć jednak miejsce maksymalnie do
12 miesiąca życia, ponieważ zbyt długie jego podawanie, powyżej 6 miesiąca życia dziecka, podnosi częstotliwość
zachorowań i przynosi inne, negatywne skutki. Badania mówią, że od 75 proc. do 85 proc. rodziców podaje dzieciom
smoczek bez żadnej kontroli. Nie zdają sobie sprawy (lub wolą o tym nie myśleć dla „świętego spokoju”), że długie
trzymanie smoczka w buzi może powodować wadę zgryzu, seplenienia międzyzębowe czy dysfunkcje oddychania. 

          Aby stopniowo odstawiać smoczek powinniśmy czujnie obserwować dziecko: w jakim momencie go
potrzebuje i czy przypadkiem nie domaga się bardziej naszej uwagi lub przytulenia. Z dzieckiem należy przede
wszystkim utrzymywać bliskość.

          Jeżeli maluch skończył pierwszy rok życia, a wciąż używa smoczka przez kilka godzin dziennie, to istnieje duże
prawdopodobieństwo, że pojawi się u niego wspomniana wada zgryzu (zgryz otwarty). Dziecko bowiem,
przytrzymując smoczek, stale odruchowo zaciska szczęki. Poza tym maluch, kiedy ma smoczek w buzi, mniej
chętnie mówi. Jego wymowa zazwyczaj jest mało wyraźna, a pełne zdania pojawiają się znacznie później - dlatego
warto w końcu smoczek odstawić. Jak to zrobić?

          Pierwszą próbę odzwyczajania dziecka od smoczka można podjąć, gdy dziecko jest jeszcze małe, a jednak już
zaczyna interesować się otaczającym światem, czyli w 3–6 miesiącu życia. Właśnie w tym czasie potrzeba ssania
przestaje być tak znacząca, a smoczek zaczyna być „pocieszycielem”. Kolejny dobry moment na oduczenie dziecka
od smoczka to okolice pierwszych urodzin. Samodzielność dziecka wyraźnie wtedy wzrasta, większość dzieci
zaczyna chodzić i intensywnie eksploruje świat. 
Przy tylu atrakcjach życia codziennego można zapomnieć o smoczku na dobre. 

https://www.mjakmama24.pl/niemowle/rozwoj-niemowlaka/prawidlowy-wzrost-i-waga-dziecka-w-1-roku-zycia-aa-P73a-goa7-HosV.html
https://www.mjakmama24.pl/kalendarz-rozwoju-dziecka/6-miesieczne-dziecko-polroczne-niemowle-aa-sFnz-sPXs-p3AJ.html
https://www.mjakmama24.pl/niemowle/rozwoj-niemowlaka/prawidlowy-wzrost-i-waga-dziecka-w-1-roku-zycia-aa-P73a-goa7-HosV.html


Warto wiedzieć

Zaoferuj coś zamiast. Podczas wieczornego usypiania zastąp smoczek ulubioną przytulanką, pieluszką
tetrową lub miękkim kocykiem, do którego można się mocno przytulić. Systematyczne stosowanie
alternatywnej metody po pewnym czasie przyniesie spodziewane efekty, choć początki oduczania dziecka            
od smoczka mogą być trudne, bo dziecko z pewnością będzie go szukać (bo ze smoczkiem mogło usnąć znacznie
szybciej).

Zaangażuj do pomocy „autorytet”. Autorytet naprawdę ma moc, musisz tylko zastanowić się, kto na twoim
dziecku robi duże wrażenie, np. jakaś księżniczka z ulubionej bajki, dzielny rycerz, mądry król czy np. Święty
Mikołaj. Wieczorem, przed położeniem dziecka do łóżeczka powiedz, że ulubiony bohater przyszedł i zabrał
smoczek, bo uznał, że w tym domu nie ma małych dzieci, które by go potrzebowałyby.

Pozwól, aby smoczek się „zgubił”. Udaj, że zgubił się gdzieś w domu. 

Odetnij koniuszek smoczka. To sprytny, lecz również wymagający twojej wzmożonej uwagi trik, który
zadziałał już w przypadku niejednego miłośnika ssania. Cała magia smoczka tkwi w tym, że można go ssać.
Gdy odetniesz końcówkę, jest bezużyteczny, traci swą moc. Wytłumacz dziecku, że smoczek się zepsuł i nie
można go używać. Ale uwaga: zwróć szczególną uwagę, żeby dziecko nie zaczęło odgryzać kawałków smoczka,
bo może się zakrztusić.

           Co zrobić, kiedy dziecko nie jest już niemowlakiem, a nadal nie chce rozstawać się ze smoczkiem? Oto kilka
podpowiedzi, które mogą pomóc w odzwyczajaniu twojego malucha od smoczka.

Drogi Rodzicu!

         Pamiętaj również: najważniejsze przy odzwyczajaniu dziecka od smoczka są wytrwałość, spokój, opanowanie,
konsekwencja rodziców i wszystkich z najbliższego otoczenia. Nie można się poddawać, bo dziecko tylko czeka,
kiedy pozwolisz mu znów choć na chwilę possać to genialne, uzależniające gumowe cudo. 

Opracowano na podstawie wywiadu z dr Mirą Rządzką.

Szukajcie razem, udawaj, że bardzo zależy ci na znalezieniu smoczka, wysil się, pokaż swoje aktorskie
zdolności. Ten trik działa, ale przygotuj się, że dziecko zniechęcone długimi poszukiwaniami zacznie płakać,            
a nawet wpadnie w prawdziwą histerię. Uspokój je i spokojnie wytłumacz, że przeszukaliście już całe
mieszkanie i niestety smoczek przepadł na dobre. Od tej pory trzeba będzie radzić sobie bez smoczka.
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 Dzień Babci i Dziadka

 

Międzynarodowy Dzień Pizzy
 

 

Udział w II edycji Ogólnopolskiej Akcji 
"WIELKIE PRZYTULANIE"

Światowy Dzień Kota 
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Bal Karnawałowy w klimacie Frozen - Kraina Lodu
Żłobkowe Walentynki

 

Światowy Dzień Wieloryba

 

Żłobkowe „pączkowanie” - Tłusty Czwartek
 

 



Neurologopedyczne info

MOWA DWULATKA 
- CO POWINNO NAS ZANIEPOKOIĆ?

 
          Maluszek, który skończył 24 miesiące potrafi już robić wiele rzeczy i w miarę dobrze się komunikuje.
Wskazuje paluszkiem, reaguje na imię. Potrafi też powiedzieć całkiem sporo słów, łączy słowa w proste zdania.
Czasami słowa te są przekręcane, brzmią często bardzo śmiesznie, ale jest to całkiem normalne. Każdego dnia
mowa dwulatka jest bogatsza i bardziej zrozumiała. 
          Badania pokazują, że u siedmiorga dzieci na sto występują zaburzenia rozwoju mowy, zwane SLI. W taki
właśnie sposób określa się opóźnienie mowy u dzieci, które poza tym problemem dobrze słyszą, rozumieją, nie są
autystyczne, ani nie posiadają zaburzeń neurologicznych. Połowa z nich z czasem nadrabia straty i dogania
rówieśników. 
 
          Zanim dziecko zacznie mówić, musi zdobyć wiele umiejętności. Już od urodzenia ćwiczy swój aparat mowy -
zaczyna się od płaczu, potem jest gruchanie, głużenie. W drugim półroczu dziecko zaczyna gaworzyć, czyli
świadomie powtarzać zasłyszane zbitki sylab. Pierwszy rok życia malucha określa się czasem melodii, kiedy
dziecko zapoznaje się z pierwszymi dźwiękami i słowami, drugi rok życia z kolei to czas poznawania nowych
wyrazów; czas, kiedy dziecko intensywnie poznaje nowe słowa. Okres między drugim a trzecim rokiem życia
określany jest natomiast czasem zdań, kiedy dziecko uczy się budować bardziej skomplikowane struktury
słowne. 

          Rodzicu, pamiętaj: rozwój mowy to kwestia indywidualna, warunkowana genetycznie. Nie musi przebiegać
tak samo u każdego brzdąca. Mowa dziecka odzwierciedla bowiem jego osobowość oraz środowisko w jakim
przebywa, jego kontakty z otoczeniem. Jednak jeśli dziecko odbiega od rówieśników pod tym względem, nie
czekaj! 
          W rozwoju mowy bardzo ważna jest jedna zasada, mianowicie rozumienie wyprzedza mówienie. Oznacza to,
że dziecko zanim zacznie mówić, rozumie, co mówi się do niego. Najczęściej podstawowe komunikaty rozumie już
niemowlę w drugim półroczu życia; pierwsze słowa pojawiają się zaś około pierwszego roku. 
          Nie muszą brzmieć jak słowa dorosłych i zazwyczaj takie nie są. Uważane są jednak za początek aktywnej
mowy - dlatego, że dziecko dany przedmiot lub czynność nazywa zawsze tak samo. Jego słowa opierają się na
onomatopejach („hau”, „bam”, „miau”) i są to proste jednosylabowce. 

 



Neurologopedyczne info

          Mowa dwulatka jest zabawna dla ucha. Często dziecko tworzy własne słowa, urywa końcówki wyrazów
lub na określenie danego przedmiotu używa jedynie jednej z jego sylab. Dziecko, które ukończyło dwa lata
zazwyczaj umie już łączyć pojedyncze słowa, tworząc zdania. To kolejny kamień milowy po nauce pojedynczych
słów. Zazwyczaj poprzedza go bardzo intensywne zadawanie pytań i oczekiwania nazywania wszystkiego
wokoło. 
         Pod koniec drugiego roku życia dziecko może znać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset słów. W trzecim roku życia
powstają proste konstrukcje: „mama am” lub „tata idź”, z czasem dziecko zaczyna je rozbudowywać - „mama
jedzie autem do klepu”. Kolejnym krokiem są zdania pojedyncze, ale złożone z dwóch czasowników: „Mama myju
jąćki, mama am”, potem zdania współrzędne „mama śpi, tata śpi, dzidzia śpi”. 
          W wieku dwóch i pół lat dzieci znają już zazwyczaj całą gramatykę, jednak nie potrafią zastosować jeszcze
wszystkich trybów, mylą końcówki, kolejność i mają trudność z odmianą. „Błędy dziecka” świadczą na tym
etapie, że zna ono język i poprawia go, zgodnie z regularnością - omijając wszelkie wyjątki, które nie pasują do
znanych zasad. Na żadnym etapie rozwoju mowy dziecka nie należy wytykać jego błędów, wymagać
powtórzenia poprawnej wersji. Nie należy wprowadzać nerwowej atmosfery, bo to niekorzystnie odbije się na
rozwoju maluszka. Wystarczy naturalnie w trakcie rozmowy wprowadzić poprawną formę wypowiedzi, by
dziecko się z nią osłuchało. Przykładowo maluch mówi „dzidzia płaka”, na co rodzic powinien odpowiedzieć „tak,
dziecko płacze”.  I to wystarczy.

         Drogi Rodzicu, obserwuj maluszka. Bądź blisko, wspieraj i pozwól doświadczać. Baw się z dzieckiem. Wyłącz
ekrany. Jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko nie łączy słów w zdania, nie wskazuje palcem, nie reaguje na imię,
jego mowa jest bełkotliwa, dziecko ma słabą koncentrację, siada w literę W, nie pije z kubeczka otwartego,
chodzi na paluszkach lub coś innego w jego rozwoju Cię zaniepokoi, warto zasięgnąć porady specjalisty. Może
dziecko nie słyszy prawidłowo lub ma inne problemy, które przeszkadzają w prawidłowym rozwoju mowy? Nie
czekaj, bo jakoś to będzie. Działaj, bo to ułatwi mu funkcjonowanie. Wcześnie wyłapane nieprawidłowości
pozwolą na szybszą i bardziej skuteczną pomoc Twojemu maluszkowi. 

Opracowano na podstawie: Mły nar ska M., Sme reka T., Psy cho sty mu la cyjna metoda kształ to wa nia i roz woju mowy oraz myśle nia, War szawa 2000 Zale ski
T., Opóź nie nia w roz woju mowy, War szawa 2002
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 Dzień Dinozaura

Dzień Piegów Dzień Kobiet
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 Akcja Solidarni z Ukrainą 

– baloniki do nieba w geście jedności z ukraińskimi dziećmi
Zajęcia plastyczne, sensoryczne,ruchowe,
umuzykalniające, czytelnicze oraz edukacyjne



Kreatywne zabawy dla dzieci i rodziców w domu

Kochani Rodzice! 

          Na początek proponujemy Wam prościutki wierszyk gimnastyczny, dzięki któremu możecie razem ze swoimi
dziećmi poćwiczyć trochę w domu. Wymachy rąk, pajacyki, przysiady, podskakiwanie na jednej nodze, a na koniec –
ćwiczenia oddechowe, rozluźniające.
Proste? No pewnie ;)

Ręce do góry, nóżki prościutkie
Tak ładnie ćwiczą dzieci malutkie.
Teraz ramiona w dół opuszczamy

I kilka razy tak powtarzamy.
 

Teraz się każdy robi malutki –
To, proszę państwa, są krasnoludki.

 
Następnie na jednej nodze stajemy,

Bo jak bociany chodzić umiemy.
W górę wysoko piłeczki skaczą

Takie piłeczki chyba coś znaczą?
 

Powoli powietrze noskiem wdychamy
I delikatnie ustami wypuszczamy.

 

WIERSZYK GIMNASTYCZNY

 



Działo się!

SKRÓT WYDARZEŃ Z I KWARTAŁU c.d.

 Dzień Pandy

Światowy Dzień Zespołu Downa - Dzień Kolorowej Skarpetki



Z życia wzięte

PORANNE ROZSTANIA Z DZIECKIEM

W ŻŁOBKU

 
           Na pewno każdemu z Was zdarzyły się trudne poranne pożegnania z córeczką czy synkiem w żłobku. Co robić,
kiedy czas nagli, praca czeka a maluszek wciąż płacze, bo nie chce rozstać się z mamą lub tatą? Problem ten
niejednego rodzica przyprawia o delikatny ból głowy… Mamy zatem dla Was kilka małych rad.

         Przede wszystkim polecamy rozmowę z dzieckiem – bezwzględnie każdym. Niemowlę co prawda nie odpowie,
ale ciepły monolog mamy nie zaszkodzi mu w tej trudnej sytuacji. Starsze dziecko z kolei koniecznie trzeba
poinformować, że idzie do żłobka czy do cioci, że będą tam inne dzieci, fajne zajęcia i zabawki. No i najważniejsze –
maluchowi trzeba powtarzać, że na pewno się po niego wróci. Bardzo ważne: nie mówmy „Mamusia zaraz po ciebie
przyjdzie”, jeśli to nieprawda. Proponujemy natomiast: „Mama idzie do pracy, ty się będziesz bawić, zjesz obiadek,
a później przyjdę po ciebie i wrócimy do domu”. 

          Zbyt skomplikowane? Nieprawda. Już roczne dziecko doskonale zrozumie taki komunikat. No i prosimy - nie
wymykajcie się chyłkiem i na paluszkach, dajcie buziaka, pomachajcie. Co jednak niezwykle istotne - pożegnania
nie można przedłużać, bo i rodzic, i dziecko może się niepotrzebnie rozkleić, a to tylko pogorszy sytuację. Maluchy
doskonale odbierają emocje – jeśli więc rodzic przy rozstaniu jest smutny, niepewny, rozchwiany, trudno, żeby 
i dziecko zachowywało się inaczej. Pamiętajcie więc o opanowaniu, spokoju i ciepłym uśmiechu.

         Najgorsze, co rodzic zostawiający dziecko w żłobku może zrobić, to wrócić od drzwi i pocieszać maluszka.
Każdy brzdąc jest mądry i szybko odkryje prawidłowość: „Krzyczę – jest efekt”. Uwierzcie, że będzie tę broń
stosować bez umiaru. Doskonale wiemy, że to dla rodziców trudne przeżycie, ale nigdy nie zapominajcie, że dziecko
zostaje w żłobku pod dobrą, fachową opieką. Pracuje tu sztab ludzi w pełni oddanych swoim małym podopiecznym.
Wiemy, co robić, by maluch poczuł się bezpiecznie, wiemy, czym go zainteresować i do każdego mamy absolutnie
indywidualne podejście.

 



          Rodzice dzieci, które płaczą przy rozstaniu często myślą, że ich pociechy zalewają się łzami przez cały dzień.
Tymczasem – drzwi się zamykają, mija kilka lub kilkanaście minut i po łzach nie ma ani śladu a maluch świetnie się
bawi. Uwierzcie, dotychczas nie mieliśmy do czynienia z maluszkiem, którego nie dałoby się przyzwyczaić do żłobka.
Każde dziecko adaptuje się inaczej – jedno nie płacze nigdy i z uśmiechem na buzi mówi mamie „pa,pa”, drugie –
płacze kilka lub kilkanaście dni, jeszcze inne – bywa, że nawet i kilka tygodni. Wszystkie jednak dość szybko
osiągają ten etap, że żłobek staje się ich przysłowiowym drugim domem.

          W żłobku dzieci znacznie szybciej się uczą i zdobywają nowe, cenne umiejętności – już roczne maluszki
potrafią posługiwać się łyżką, trochę starsze – podejmują próby ubierania się i nakładania butów. Łatwiej też
przychodzi im nauka korzystania z nocnika, bo mniej doświadczone podpatrują i naśladują bardziej
zaawansowanych w tej kwestii. Co więcej, dzieci zaczynają wcześniej mówić. Bardzo szybko wchodzą w interakcje
z rówieśnikami i opiekunami, ucząc się życia w społeczeństwie. Kiedy więc rodzic opanuje już sztukę rozstań,
zaczyna się miły okres zdziwień: że dziecko takie małe, a takie samodzielne. 

          Bądźcie zatem konsekwentni i w pełni przekonani, że wszystko jest dobrze. Ani Wy, ani nikt inny nie robi – i nie
zrobi - dziecku w żłobku krzywdy. A z pobytu u nas mogą płynąć tylko same korzyści.

 
Lidia Wierzchowska

 

Z życia wzięte



Działo się!

SKRÓT WYDARZEŃ Z I KWARTAŁU c.d.

 Pierwszy Dzień Wiosny



Wierszyk kwartału

Pokaż (w tym miejscu wymieniamy imię), gdzie masz oko,
Gdzie masz ucho a gdzie nos.

Gdzie masz rękę, gdzie masz nogę,
Gdzie na głowie rośnie włos.

 
Daj mi rękę, tupnij nogą,

Kiwnij głową "tak” i „nie”.
Klaśnij w ręce, hop do góry,

Razem zabawimy się!
 

Daj mi rączkę, dam ci ja –
Zatańczymy raz i dwa.
Dookoła na paluszkach

Leciuteńko tak, jak muszka.
 

Teraz nóżką przytupniemy i rączkami zaklaszczemy.
Jeszcze tylko skoki dwa -

Klaszczesz ty i klaszczę ja!

 

 
POKAŻ…
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