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KARTA PRAW DZ|ADKÓW

r Dziadkowie mogą, ale nie rnusza pomagać dzieciom przy wychowaniu wnuków.

r Dziadkowie mają prawo odmówić opieki nad wnukami

o Dziadkowie oraz rodzice wspólnie i precyzyjnie ustalają zasady pomocy przy

wnukach.
o Dziadkowie nie są tanią siłą robaczą.

r Dziadkowie nie muszą ponosić kosztów opieki nad wnukami.

o Dziadkowie, zwłaszcza gdy rezygnują z pracy zarobkowej, by zajmować się

wnukami, mają prawo do zapłaĘ.
o opieka nad wnuka nie może wywracać do góry nogami życia dziadków.

o Dziadkowie mają prawo rozpieszczać wnuki.

e Dziadkowie mogą radzić rodzicom, jak wychowr/wać dzieci, ale nie wolno im

dyktować zasad wychowawczych, Nawet jeśli nie podobają im się te, które stosują

rodzice.

o Dziadkowie musza uwzględniać zasady nowoczesnej diety i dbania o zdrowie

dzieci.

o Dziadkom nie wolno bić czy karać klapsem dzieci, nawet jeśli w ich młodości

takie zasady uważane były za dobre.

r Dziadkowie mają prawo wiedzieć, jak dzieci oceniają ich opiekę nad wnukami.

o Dziadkowie nigdy nie krytykują swoich dzieci przy wnukach.

e Dziadkowie nie mogą być przeciążeni obowiązkami związanymi opieką nad

wnuka.rni. Mają obowiązek dbać o swoje zdrowie i samopoczucie.

o Dziadkowie nie mogą dać się zamknąć w domu z wnukami.

r Dziadkowie mają prawo wiedzieć, dlaczego dzieci chcą, żeby to oni zajmowali się

wnukami.

o Rozwód rodziców nie jest rozwodem między wnukami a dziadkami.

Kartd praw Dziadków to efekt akcji dziennika ,,Polska The Times" - stworzono jq z wypowiedzi

psychologow, lekarzy, prawników oraz osób, które szczerze pisaĘ o swoich doświadczeniach i
problemach zwiqzanyclt z opiekq nad wnukami.



Święto Babci i Dziadka
Po co jest Babcia? Po co jest Dziadek?

Nikt nie wie tak dobrze jak
przedszkolaki dlaczego babcie i dziadkowie są tak bardzo
potrzebni?

- Jeśli rodzice idą na imprezę babcia i dziadek przyjmą nas do domu, mogą się nami
zając, mogą z siostrą pogodzić.

Karina K.

- Mogą pomagać namuczyć się i odbierać zprzedszkola
Piotruś Ł

- Może nas zaprowadzic na zajęcia. moze pomóc zbięrac zabawki.

- Zeby było ich święto.

Szymon Z.

Emilka B.

- Jak mnie nie ma w przedszkolu potrzeba mi babci, przychodzi i się mną opiekuje a

jak będzie chora dam jej serduszko z papieru i będę się nią opiekować.

Adaś B.

- Żeby pomagać jej z siostrą robić jedzenie a jak płacze to mnie przytula.

Wiktoria B.

- Bo jak nie ma mamy to się mną opiekuje, kupuje zabawki.

Maks B.

- Mozemy pomagać jej przy pracy w ogródku, zakładac ozdoby na choinkę.

Pola J.

- Jak rodzice nie mogą się nami ząąć to babcia z dziadkiem się nami zaopiekują.

Alek K.

Franek P.- Zeby kupować ubrania .
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Kartka z kalendarza - tłusty czrłartek i ostatki

Tfu§ry czw*rtek ta starcpolskł zuryłzaj itraśy*japiełzeńai zjaśańapąezkótł i frworków
{zul arry łh też chr*sf ami}.
§V rcku 2§t6 tłesŁy ęzwartekyzypńaw cztdłańęk{}4 luteg*.

Tfustv C,Zw*rtekr§Zwezy§aastatrri ĘózieĄkarcavłafui jest święterrr zl*yezaj*ułym,'W Pclsce w tł.łsry tnuarź*kprawie wszys§y p*cż*aniaią duię zlłsłi pąszków z uńeienięm
róŻarryltrz{inie tYlka}. ąredługjedrrego zprzesąćów,jeśtiktośwtłusty czwa*ęknie zjeani
jedłega pączkąt* ćzLszej *ąści rckc 

''ie @óziernu się wiodło.

TłusĘ czwartękto Święto ruchome wypadając e zawszew ostatni czwartek karnawału i zaleĘ
od daĘ WielkanocY. Inne święto zilązaneze świętami wielkanocnymi to ostatki.

Ostatkami naz.lwa się ostatni tydńeń trwający od tfustego czwartku do środy
PoPielcowej. Jest to, zatem okres ruchomy, które§o ramy czasowe wy7nacza data
Wielkanocy.

w 2016 roku ostatki będą wypadać międąy 4 lrrtego a 9 lutego.

Czas ten wiąze się ze szczególnie zabawami poprzedzającymi V/ielki Post.
Towarzyszy mu również wiele interesujących lokalnych nvyczĄów i obrzędów.

Geneza ostatków ńrye się Ściśle z historią samego karnawału, ostatki pojawiły się zatem jaż
w Średniowieczu- Jak sama nazwa wskazuje, ostatki to ,,ostatni ,r* prr"dWielkim postem,,.
Inaczej zwarro ostatki ,,kusyfiri dniami", ,,mięsopustem", ,,kusaliami" czy ,,diabelskimi
dniami". Najwięcej obrzędów mtiązanych z Ęm czasem wyksźałciło się w obrębie kultury
ludowej. Na wsiach organizowanę byŁy maskarady, w których brali udział fuk nvani
PrzebierńcY. Ponadto znanym zvvyczajem na Śląsku były tance kobiet i mężczazn, mające
zaPewńÓ wadzĄ - Pląsy kobiece zwiastowĄ obfitość lnu i konopi, zaś męskie Żbozi ziemniaków. V/ karcmtac,h organizowano natomiast tak mvane podkoziołki , cĄi tńce,
7a}s6re dziewczętamusiaĘ zapłacić (wrrucić pieńąńzepod specjainie przygotowaną figurę
koziołka), co miało zapewńć im rychłe zamąĘójścii.

Ostatki **9Yą najbardziej gorący okres karnawafu. To w tym czasie, pomiędąr piątkiem
a Srodą PoPielcową, odbywa się słynny karnawał w Rio De Janeiro oraz w s/enecji. Zkolęi
w HiszPanii interesującYm mvyezĄem ostatkowym jest tak zvłany pagrzeb sardyni<i. polega
on na uroczYstYm sPaleniu Papierowej sardynki, często nad btzegiem morza. WcześnĘ
organizowanY jest marsz żńobny, w którym - zakatafalkjem z kukłą-- idą zawodzące płacrJ<l
iludzie w czamYchstrojach. Po pogrzebie sardynki Hiszpanie Uiorą uaziai w wesołe; ,"auńi
uż do rana.
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WalenĘnki

Walentynki {ang.I/alentine's Day) - corocme święto zakochanychprzypńające 14 lutego.

Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele

katolickim obchodzone jest równieżtego dnla.

Do Polski obchody walentynkowe trafiĘ wraz z ku]tęm świętego Walentego z Bawańi
i Tyrolu. Popularność uzyskały jednak dopiero w latach 90. )O( wieku.

Stałym niemalze elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walenĘnkolvych
ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w ksźałcie sercą opatrzone walentynkowym

wierszykiem, a często i miłosnym wyzraniem. Ze świętem łączy się również zwyczaj

obdarowywania parfirera walentynkom/mi upominkami w postaci kwiatów, słodycry,
pluszowych maskotek.



Wspo maganię tozwoj u intelektualnego dzięct
wr az z eduk acj ą matem aty czną

Kiedy powinno rozpocząó się wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci?

Tak naprawdę wspomaganie rozwoju rozpocizyna się juz w okresie noworodkowym.
Przytulanie dziecka, zapewnianie mu poczlcia bezpieczeństwa, zaspokajanie jego

podstawowych potrzeb, na pewno ma duzy oupływ na jego rozwój nie §lko ftzyczny, ale
także umysłowy i emocjonalny.

Tak z;wana właściwa edukacją rozpoczyna się w wieku przedszkolnym. Warto jest

zattoszczyó się o rozwój i edukację dzieci, zan7m rozpoczfią one naukę w szkole. Jest

to jedyny sposób uchronienia ich przed niepowodzeniami i wprowadzenie na ściezkę
szkolnych sukcesów. Aby się to udało, dorosły musi przede wszystkim wiedzieć,
co konkretnie trzeba i warto ksźahować w dziecięcych umysłach otaz dążyó do zrozumienia
tego, co dziecko czyni i mówi. Oprócz dobrej woli potrzebna jest tu wiedza psychologiczna
i czas, który moZemy poświęcić dziecku na wspólną zabawę.

Pani profesor E. Grus zczyk-Kolczyńska, twierdzi, że intensyrłme wspomaganie rozwoju jest

potrzebne nie tylko dzieciom wolniej rorwijającym się, ale wszystkim. Wedfug niej ,,wieie
bowiem wskazuje na to, że dzieci rcdzą się utalentowane, ale są to zadatki, l<tore trzeba
umiejętnie rozwtjać. Im wcześniej, tym lepiej". W wyniku tych poczynań dzieci, l<tórę

rorwljają się bardzo dobrze, mogą funkcjonowaó na jeszcze wyższym poziomie, gdyż dzięki
podjętym dzlńariom mają szansę rozwinąc się ich specjatne uzdolnienia. W przypadku dzieci
wolniej rozwijających się wspomaganie rozwoju może skłonić je do szybszego tempa. co jest

szansą na lepsze funkcjonowanie najpierw w roli przedszkolaka, a późńej w roli uczńa.
Natomiast dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny podjęte działańa mogą

w zruaczący sposób pomóc w wyrównywaniu deficytów rozwojowych.

Podejmując się intenryłrłrego wspomagania rozwoju, naleĘ pamiętać o dwóch
podstawowych zasadach. Pierwsza doĘczy dostosowania oddziaływań do rzeczywistych
możliwości poznawczych i wykonawczych danego dziecka. Oznacza to, że nieco inaczĄ
w§pomaga się ronvój trzylatka, inaczej cńero-, a jeszcze inaczej sześciolatką. Warunkiem
bowiem mądrego wspomagania jest zachowanie cyklu rozwojowego i przechodzenie ptzez
jego wszystkie etapy. Druga zasada głosi, że ńę możnaprzejśó drogi rozwojowĄ za dziecko.
To ono samo musi wspinać się po kolejnych szczeblach rozwoju. Bardzo waimym zadanięm
dorosłego, który towarzłszy dziecku w tej ,,wspinaczce", jest sensowna pomoc, czyli
organizowanię procesu uczenia i czuwanie nad jego przebiegiem. Dlatego aby dziecko było
mądtzĄsze, więcej, wiedziało i sprawniej licĄo, należy ksźałtować w jego umyśle
te rzeczy, które są niezbędne przy pokonywaniu poszczególnych szczebli edukacji szkolnej.



Zaprowadż ptaszki clo karmnika. Folicz ilę kazciy ptaszek zjadł ziaren*k,
icir ilośc wpisz w okienku ktore znaldule sie pod ptaszkiem.

.?ł\_j

i'"ffi 
H

#fl"Ę ffi

^ffi"&ć-

Otocz pętlą po 7 elernentow.

sĘ \-sŁ -+tŁ
ąs +ri$ ffi 

s#p
*b#{"## ## +ftr

,_tir- śą
-; \ź* J.. ił.*ly§T 4'$\

i_

/Ą
{J]
i

ą

n

#
§\Ęffi



Baw się ze mną mamo, tato

Wierszyki masazyki relaksacyjne

Taniec pingwina

Mam dwa bilety (pokazujemy dwa palce)

Idę do kina (maszerujemy)

W drodze do kina (nadal maszerujemy)

Coś mnie wygina (wyginamy się)

To nowy taniec (ruszamy się na boki)

Małego pingwina (obracamy z ńączonymi nogami, ręce przyklejamy do nóg z wystawionymi dłońmi

na zewnątrz - tak jak pingwin)

Rzeczka

Płynęła sobie rzeczka (palcem rysujemy dziecku na plecach krętą rzeczkę)

świeciły dwa słoneczka (rysujemy dwa słoneczka z promieniami)

idą konie (wszystkimi palcami delikatnie uderzamy o plecki dziecka)

przeszĘ słonie (uderzamy de l ikatn ie pięściarn i )

spadł deszczyk (bardzo delikatnie doĘkamy wszystkimi palcami plecki od góry do dołu)

przeszedł Cię dreszczyk? (łaskoczemy dziecko w kark).

świeci gwiazdka

Świeci gwiazdka (rozcieranie palcami pleców dziecka od środka do boków, promieniście)

Gwiazdek sto. (stukanie opuszkami palców po cĄch plecach)

Skaczą dzieci, (dłonie złożonę w łódeczki oklepują całe plecy sąsiada)

Hop, hop, hop!

Tu choinka. (palcami rysują choinkę od góry do dofu)

Tam choinka.

A tu uśmiechnięta minka (zataczanie całą dłonią półkola od jednego boku do drugiego boku)

W biĄm śniegu (dłonie złożone w piąstki zataczają duzę koła na plecach)

Suną sanki (energiczne głaskanie pleców otwaĄmi dłońmi z gory na dół)

A w §ch sankaclr

Dwa bałwanki (rysujemy bałwanka)



Pokoloruj obrazękwedfug własnego pomysłu
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Kącik kulinarny

Omlet jak plzza

o 3 całe rozbehanejajka
o I czubatałyżka mąki pszennej
o 3-4łyżeczki mleka
o sól, pieprz do smaku

Nadzienie:
. 50g pokrojonej szynki + mńa

pokrojona cebula + 1/5 pokrojonej

czerwonej papryki
Na wierzch:

. 50g szynkipokrojonej wpaski
o 3-4 plasterki sera żółtego pokrojonego

w paski
. 4-5 pomidorków koktajlowych

pokrojonych na ćwiartki
o Łyżkaposiekanego szczypiorku
. Olej do smazenia+Ężeczka masła
o ketchup do polania

Przygotowanie:

Z podanych składników sporządzić gładką masę na omlet, nadzienie przysmńyć na oleju
(ok. 1 0 min),przeło życ do miseczki wyłozonej ręcznikiem papierowym, aby pozbyć się
nadmiaru tłuszczu.

Ostudzone i odchudzone nadzienie dodać do masy omletowej, wymieszac i wlać na patelnię

z r o zgr zanym o l ej em po m ie s zan y m z ły że czką masła.

Lekko ptzysmtzyć, tak aby spód był ścięty,ale nie przypalony, odwrócić Qeże|i patelnia jest

za duża i ciężko odwrócić w całości możnapociąó omlet napół lub na 4 i dopiero wtedy
odwracać)

Po odwróceniu zdecydowanie zmniejszyc gaz, pollkładac na wierzchu szynkę, ser,

pomidorki, szczypior, posypać przyprawami,przykryć pokryrvką do momentu ż ser się

rozpuści.

Przełożyó natalerz lub dwa i polaó ketchupem.

Smacznego!


