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Najdrożsi Rodzice ! 

Już nie długo będziemy obchodzić Wasze święto- 

Dzień Mamy i Taty, dlatego też z tej okazji pragniemy życzyć Wam 

stu lat życia w uśmiechu  i radosnych oddechów, milion chwil bez 

złości i wszelkiej pomyślności!  

Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 
oraz Pracownicy Przedszkola 

Bukiecik dla mamy

Dziś dla ciebie mamo
Świeci słońce złote
Dla ciebie na oknie

Usiadł barwny motyl
Dziś dla ciebie mamo
Płyną białe chmurki

A wiatr je układa
            W świąteczne laurki

Dziś dla ciebie mamo
          Śpiewa ptak na klonie

I dla ciebie kwiaty
Pachną też w wazonie
Dzisiaj droga mamo

Masz twarz uśmiechniętą –
Niechaj przez rok cały
Trwa to twoje święto



  

26 maja – Dzień Matki
Choć raz w roku jest Święto Matki
- mamie co dzień należą się kwiatki

26 maja - tego dnia wszystkie dzieci - zarówno te malutkie, jak i już 

całkiem dorosłe składają życzenia swoim mamom, dają im kwiaty

 i prezenty.  Dzień Matki –  to święto na cześć wszystkich matek 

obchodzone w wielu krajach świata. Historia święta Matki sięga czasów 

starożytnych - obchodzono je już w starożytnej Grecji . W Polsce po raz 

pierwszy obchodzono Dzień Matki w 1923 roku, w Krakowie. Dzień 

ustalono po to, aby ludzie uprzytomnili sobie przynajmniej raz w roku 

jak ważna jest rola mamy w ich życiu.  Obecnie obchodzone jest 

corocznie jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. W tym dniu są one 

obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami 

przez własne dzieci. Ma  na celu okazanie matkom szacunku, miłości, 

podziękowania za trud włożony  w wychowanie dzieci.



  

Są takie jedyne dłonie na świecie,
 dłonie, które nigdy się nie męczą, 

 które w znoju nigdy nie ustają
 - dłonie matki.                             

Jest takie jedno, jedyne serce,
 serce które zawsze kocha,

 które kocha miłością najgłębszą
 - serce matki.

 Są takie jedyne oczy,
 oczy najszczersze,

 które wszystko wybaczą -
 oczy matki.

 Oddaję więc Tobie, Matko,
 hołd i cześć największą

 dziękując Ci za to, że jestem,
 za noce nieprzespane

 nad moją kołyską,
 dziękuję Ci za wszystko – MAMO.

Jedynie serce matki
uczuciem zawsze tchnie,
jedynie serce Matki
o wszystkim dobrze wie.
Dać trochę ciepła umie
i każdy ból zrozumie,
a gdy przestaje dla nas bić,
tak ciężko, ciężko żyć.

                                            Z. Karasiński



  

I coś dla Taty
Ojciec ma wielkie zadanie do wykonania w wychowaniu dziecka. Jest 
ideałem w oczach córki i wzorem do naśladowania dla syna. 
Wystarczy przez chwilę posłuchać rozmów dzieci, aby przekonać się, 
jak ważny w ich życiu jest tata. Na porządku dziennym wśród 
maluchów są przechwałki na temat umiejętności i siły swoich 
tatusiów, co dowodzi ogromnej roli ojca i potrzeby jego obecności 
każdego dnia. Na czym ta rola powinna polegać? Zdaniem wielu 
psychologów w głównej mierze to od ojca zależy, czyjego córka 
będzie osobą pewną siebie czy też przeciwnie, pełną kompleksów. 
Wyrażane w obecności córek negatywne opinie o kobietach, czy też 
dowcipy o blondynkach lub babach za kierownicą mogą kształtować 
w dziewczynkach przekonanie, że należą do gorszej płci. 
Według naukowców, dziewczynki, które dostały od ojców 
odpowiednią akceptację w dzieciństwie, wyrastały na kobiety silne 
wewnętrznie i przekonane o własnej wartości. Warto, aby tata nie 
tylko doceniał, jak ślicznie córka wygląda, lecz także np. jak szybko 
biega, wysoko skacze itp.- gdyż takich pochwał potrzebują one 
równie bardzo jak chłopcy. 
Ogromnie ważnym przykładem dla dzieci jest też stosunek ojca do ich 
mamy. Psycholog Piotr Mosak mówi, że każda dziewczynka powinna 
widzieć, że jej mama jest dla swojego męża królewną. Dzięki temu 
sama będzie w przyszłości oczekiwać szacunku od partnera. 
Psychologowie są zgodni co do twierdzenia, że to, czego dziecko 
nauczy się przez 
obserwację ,nie zmienimy żadnymi wychowawczymi pogadankami 
w późniejszym okresie jego dorastania. 
Ciekawe spostrzeżenia możemy poczynić, obserwując relacje 
pomiędzy ojcem i synem. Już dla cztero – , pięcioletnich chłopców 
tata staje się prawdziwą wyrocznią. Maluch naśladuje jego sposób 
mówienia, a nawet gesty.



  

Według P. Mosaka dorastający chłopiec musi mieć kontakt z męskim 
wzorcem- od niego uczy się, kim jest mężczyzna, jaka jest jego biologia. 
Ojciec przyjmuje chłopca w krąg męskiej wspólnoty, uczy np. budowania 
karmnika, łowienia ryb, gry w piłkę. Jednak z „wpajaniem” męskości 
należy też być ostrożnym. Ojcowie nie powinni uczyć stereotypów- np. 
mówić „ Faceci nie płaczą” lub „ Chłopcy nie bawią się lalkami”. Jeśli 
maluch w nie uwierzy, może przestać dawać sobie prawo do okazywania 
słabości, co może wywołać w przyszłości różne frustracje i zaburzenia. 
Rodzice nie zawsze muszą kierować się tymi samymi metodami 
wychowawczymi. Według psycholog Jolanty Bylickiej ojcowie inaczej niż 
matki reagują, gdy dziecko odczuwa frustrację lub lęk- głównie wspierają 
je. Matki natomiast wybierają strategię pocieszania. 
Ważne jest, aby te postawy i role rodziców wzajemnie się uzupełniały. 
Tylko wtedy będą mogły skutecznie wpłynąć na prawidłowy rozwój 
emocjonalny i społeczny malucha.

Dziękuję ci Tato za wszystko co robisz
Że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz

Dziękuję ci Tato i wiem to na pewno
Przez cały dzień czuwasz nade mną

Czasem się martwię, czegoś nie umiem
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz

Śmieję się głośno kiedy żartujesz
Bardzo cię kocham i potrzebuję.



  

Z przedszkolnego menu
Pierogi leniwe

Składniki (na 10 porcji):
- 1,2 kg sera
- 3 jajka
- 0,02 kg soli
- 0,1 kg cukru
- 1 p. cukru waniliowego
- 0,6 kg mąki
- 0,1 kg masła

Wykonanie:
Ser biały mielimy w maszynce, następnie dodajemy jajka, cukier, cukier 
waniliowy, sól i mąką, całość wyrabiamy i formujemy pierogi.
Gotujemy w osolonej wodzie i podajemy polane roztopionym masłem i 
posypujemy cukrem.

Kluski „szagówki”

Składniki (na 10 porcji):
- 2 kg ziemniaków
- 2 jajka
- sól
- 0,5 kg mąki ziemniaczanej
- 0,2 kg mąki pszennej

Wykonanie:
Ziemniaki umyć, obrać, opłukać i ugotować zalewając wrzącą wodą. Po 
ostudzeniu zemleć w maszynce. Do ziemniaków dodać przesianą mąkę 
pszenną i ziemniaczaną, wbić jajka, dodać sól i zagnieść. Formować kluski 
szagówki. Kluski wrzucać do wrzącej wody i ugotować pod przykryciem – 
kiedy wypłyną, chwilę pogotować i wyjmować cedzakiem.



  

Pół godzinki dla rodzinki



  

Kącik dla dzieci
Czego życzymy naszym mamom...
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