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Rola rodziców w procesie  
wychowania dziecka  

Rola rodziców : 
Rodzice podejmują najcięz -
sze i najtrudniejsze zadanie, 
jakim jest wychowanie małe-
go dziecka na wartos ciowe-
go, odpowiedzialnego czło-
wieka, zdolnego do wspo łz y-
cia i wspo łdziałania w społe-
czen stwie. To przede wszyst-
kim rodzice zaspokajają pod-
stawowe potrzeby biologicz-
ne i psychiczne dziecka. Za-
spokajają przede wszystkim 
potrzebę miłos ci i akceptacji, 
dają poczucie bezpieczen -
stwa a zarazem kształtują 
nowe potrzeby poznawcze, 
emocjonalne i społeczne, po-
trzebę z yczliwos ci, uznania i 
samo urzeczywistnienia. To 
rodzice poprzez stałe prze-
bywanie z dzieckiem, dostar-
czają mu wiedzy o otaczają-
cym s wiecie, a co najwaz niej-
sze, stają się modelami oso-
bowos ci i wzorami zachowan  
w konkretnych sytuacjach 
z yciowych. Przekazują dziec-

ku okres lony system wartos ci i 
norm moralnych, estetycznych i 
społecznych. 
 
 Dziecko uczy się przede wszyst-
kim poprzez: 
 
• nas ladownictwo – rodzice stają 
się modelami, osobami znaczący-
mi, bo uruchamiają mechanizmy 
nas ladownictwa; 
• identyfikację – są z ro dłem wie-
dzy, bo często stanowią z ro dło po-
dziwu i chęci utoz samiania się z 
nimi. 
 Rodzina to pierwsze i najwaz niej-
sze s rodowisko wychowania. Ma 
ono ogromny wpływ i znaczenie 
na rozwo j dziecka. Na jego rozwo j 
mają ogromny wpływ czynnik i 
psychologiczne tzn. Osobowos c  ro-
dzico w, łączące ich więzi emocjo-
nalne. Nie bez znaczenia jest ro w-
niez  liczebnos c  rodziny, jej status 
społeczny, ekonomiczny, zawodo-
wy. 
•Autorytet – rodzice ustalają hie-
rarchię wartos ci, uczą z ycia zgod-

nie z interesami i do-
brem innych ludzi, 
otwierają dziecko na 
innych ludzi. Dziecko 
ma moz liwos c  spraw-
dzenia własnych sił i 
moz liwos ci znajdując 
oparcie w rodzicach, 
mogąc liczyc  na ich po-
moc.  



Postawy rodzicielskie: 
W naszym codziennym z yciu 
spotykamy trzy postawy rodzi-
cielskie: 

Autokratyczne – rodzice nie 
uwzględniają potrzeb 
dziecka, jego praw, posłu-
gują się bronią strachu, 
zmuszają 
dziecko do 
okres lonego 
zachowania, 
doskonale 
wiedzą, co jest 
prawidłowe, a 
co błędne. To 
oni wydają 
rozkazy, ko-
mendują, osą-
dzają całkowi-
cie ignorując 
dziecko. Po-
przez ciągłe 
karanie, ucie-
kanie się do rządo w silnej 
ręki, działają destrukcyj-
nie. Takie wychowanie 
wywołuje u dziecka bunt i 
przekorę lub powoduje 
jego zamknięcie się, za-
lęknienie itp. W takiej ro-
dzinie bardzo często ro-
dzą się zachowania agre-
sywne – pamiętajmy, z e 
dziecko uczy się przez na-
s ladownictwo .Zachowani
a agresywne to takz e chęc  
odwetu ze strony dziecka 
za doznane upokorzenie. 
Tacy rodzice mają tez  bar-
dzo wysokie aspiracje, 
chcą ukształtowac  dziec-
ko według idealnego 
wzorca nie licząc się z je-
go realnymi moz liwos cia-
mi. Konflikty, kto re po-
wstają są rozwiązywane z 
pozycji, ze rodzice zmu-

szają dziecko do 
podporządkowy-
wania się, co wy-
wołuje u dziecka 
poczucie krzywdy. 
Komunikacja w ta-
kiej rodzinie polega 

tylko i wyłącznie na 
wydawaniu rozka-
zo w, niesłuchaniu 
dziecka.  

                                                                                 
    Mechanizmy obronne 

dziecka to: opo r, bunt, 
złos c , gniew, brak sił    
two rczych, przymilanie 
się, agresja. 

 
2. Liberalne – to rodzice 

ulegli, ustępujący, speł-
niający wszelkie za-
chcianki dziecka, pozo-
stawiający dziecku 
swobodę, wyznający 
zasadę spoko j za 
wszelką cenę. Są to 
ro wniez  rodzice wy-
chowujący dzieci w cie-
plarnianych warun-
kach – usuwają z z ycia 
dziecka wszelkie prze-

szkody. Takie wychowanie 
dziecka umacnia w nim egoizm, 
niechęc  do wspo łdziałania, brak 
szacunku dla innych. Są to dzieci 
bardzo często nieopanowane, 
impulsywne, nie biorą pod uwa-
gę uczuc  innych ludzi. Dzieci te 

mają trudnos ci w kontaktach z 
ro wies nikami i dostosowaniem 
się do warunko w panujących w 
szkole. 

3. Demokratyczne – rodzice zaspo-
kajają potrzeby dziecka: biolo-
giczne, poczucie bezpieczen -
stwa, miłos ci, akceptacji, szacun-
ku, przynalez nos ci, wspo lnoty, 
skutecznej komunikacji, samo 
urzeczywistnienia, to otwartos c  
rodziny na s wiat. Taka rodzina 
wie, z e 

:•dziecko jest bezcennym skarbem;  
•jest bezbronne i nalez y je chronic ; 
•ma potrzeby; 
•jest niedojrzałe i ma prawo do błę-

do w. 
 
Podstawową cechą takiej rodziny 
jest: 
•bezwarunkowa akceptacja i mi-
łos c ; 
•poszanowanie praw dziecka; 
•umiejętnos c  słuchania i komunika-



cji z dzieckiem; 
•autorytet wywodzący się z 
wiedzy i dos wiadczenia; 
•wspo łdziałanie, stała goto-
wos c  do uczestnictwa w z yciu 
dziecka; 
•umiejętnos c  stawiania wyma-
gan  dostosowanych do moz li-
wos ci dziecka Dzieci w takiej 
rodzinie: 
•są samodzielne, niezalez ne, 
two rcze; 
•umieją sobie radzic  w trud-
nych sytuacjach; 
•przejawiają mniej agresyw-
nych zachowan ; 
•zdobywają poczucie własnej 
wartos ci, poczucie bezpieczen -
stwa; 
•dobrze rozwijają się społecz-
nie, są empatyczne - w sytua-
cjach konfliktowych umieją 
spojrzec  na problem oczyma 
drugiej osoby; 
•identyfikują się z autorytetem 
– rodzicem. 
 
Rodzina dysfunkcyjna – to al-
koholizm rodzico w, przemoc 
we wszelkiej postaci lub choro-
ba psychiczna. To takz e rodzina 
rozbita. W takiej rodzinie 
dziecko:  
•dos wiadcza z ycia w ciągłym 
stresie; 
•zaprzecza na zewnątrz istnie-
nie problemu (ukrywa go); 
•izoluje się społecznie; 
•dos wiadcza poczucia winy, 
wstydu, bezradnos ci, niepew-
nos ci, poczucia winy, lęku, z alu 
oraz tłumi w sobie złos c ; 
•następuje zamiana ro l 
(dziecko przejmuje obowiązki 
ponad swoje siły). 

Dziecko musi się przystoso-
wac , bo jest zbyt słabe, aby 
zmienic  zaistniałą sytuację. Ta-
ka rodzina powoduje u dziec-
ka: frustrację – niezdolnos c  do 
zaspokajania i rozumienia po-
trzeb dziecka, oraz inwazyj-
nos c  – przemoc. 
Przyczyny agresji w rodzinie: 
➢brak ciepła, zaangaz owania 
sprawami swojego dziecka; 
➢pobłaz liwos c  i przyzwolenie 
dla dziecka na stosowanie 
agresji wobec innych; 
brak jasnego przekazu co jest 
dobre, a co złe; 

➢stosowanie agresji i przemo-
cy przez rodzico w w kontak-
tach między dorosłymi i w sto-
sunkudo samego dziecka; 

➢wychowanie w mys l zasady - 
dziecko nie ma głosu; 

➢kryzysy domowe (kło tnie, 
rozwo d); 

➢podwo jne wzorce zachowan  
(co innego się mo wi, a co inne-
go robi); 

➢brak jasnych granic – dziec-
ko traci orientację jak powinno 
się zachowywac . 

➢brak jasnego przekazu co 
jest dobre, a co złe; 
➢stosowanie agresji i przemo-
cy przez rodzico w w kontak-
tach między dorosłymi i w sto-
sunku do samego dziecka; 
➢wychowanie w mys l zasady - 
dziecko nie ma głosu; 
➢kryzysy domowe (kło tnie, 
rozwo d); 
➢podwo jne wzorce zachowan  
(co innego się mo wi, a co inne-
go robi); 
➢brak jasnych granic – dziec-

ko traci orientację jak po-
winno się zachowywac  
APEL DO RODZICO W 
Drodzy Rodzice! 
➢Interesujcie się z yciem 
Waszych pociech. 
➢Starajcie się poznac  ich 
problemy, przyjacio ł, w jaki 
sposo b spędzają wolny czas. 
➢Organizujcie z ycie domo-
we z zachowaniem włas ci-
wej proporcji pracy i wypo-
czynku w atmosferze miłos ci 
i zrozumienia. 
➢Zapewnijcie dziecku wła-
sne terytorium w domu. 
➢Nie doprowadzajcie do 
ostrych konflikto w i awan-
tur. 
➢Postępujcie serdecznie, ale 
konsekwentnie. 
➢Czuwajcie i interesujcie 
się sprawami dziecka, ale 
zawsze z zachowaniem dys-
krecji. 
➢Zachęcajcie, chwalcie, na-
gradzajcie (lecz nie pieniędz-
mi). 
➢Prowadz cie rozmowy. 

➢Powstałe konflikty roz-
wiązujcie w sposo b kompro-
misowy. 
➢Kontaktujcie się na biez ą-
co z przedszkolem.  
Bardzo waz na jest wspo łpra-
ca na linii rodzic –nauczyciel 
w procesie wychowania 
dziecka. Nie czekajcie, az  
problemy i zaległos ci w nau-
ce staną się nie do nadrobie-
nia. 
 Swoją pomocą słuz ą wycho-
wawcy 
 ZAPRASZAMY! 

           Beata Klimiuk                                                 



 

Babcia i dziadek. Wielu z nas słysząc te słowa 
us miecha się, gdyz  w głowie odz ywają miłe 
wspomnienia. Choc  nie głaskali nas tylko po 
głowie, to wiemy jak bardzo waz ni dla 
nich bylis my, jak troszczyli się o nas. 
Spędzalis my z nimi duz o czasu. Gdy byli-
s my młodsi opiekowali się nami, a gdy 
podros lis my to nierzadko my przycho-
dzilis my im z pomocą. Byli dla nas kims  
waz nym. 

 A jak jest dziś? Jaką rolę pełnią dziad-
kowie w życiu naszych dzieci?  

Relacje międzypokoleniowe zdecydowa-
nie się zmieniły. Wnuczki coraz częs ciej 
mieszkają wyłącznie z samymi rodzica-
mi, przez co częstotliwos c  kontakto w 
zostaje ograniczona. Niestety, kolej rzeczy jest 
taka, z e w związku z tym rozluz niają się rela-
cje. Dodatkowo – maleje autorytet babci i 
dziadka. Ma na to wpływ nie 

tylko zmniejszenie ilos ci spotkan , ale tez  fakt, 
z e dziecko zalewane jest z zewnątrz alterna-
tywnymi autorytetami. Niekoniecznie poz ąda-
nymi przez nas. Są to postacie z filmo w, bajek – 
często odrealnione i prezentujące cechy nie-
warte nas ladowania. 

 Teraz dwie wiadomos ci: dobra i zła. Zacznij-
my od dobrej. To my jako rodzice mamy duz y 
wpływ na relację naszych dzieci z ich dziadka-
mi. A teraz ta gorsza - nie jest to proste zada-
nie, nalez y włoz yc  w nie duz o pracy. Jednak 
jes li uwaz amy, z e dziadkowie są osobami, kto -
rych bliskos c  jest waz na dla naszych dzieci to 
warto się postarac . Istotna jest częstotliwos c  
kontakto w, ale tez  ich jakos c . Spotkania nie 
mogą odbywac  się tylko w taki sposo b w jaki 
z yczy sobie jedna ze stron. Coniedzielne sztyw-
ne wieczory przy herbatce? Raczej niewielu 
rodzicom i dzieciom to pasuje. Czasami jest tez  
tak, z e rodzice wymagają by dziadkowie opie-
kowali się przez okres lony 

czas dzieckiem, a seniorom cięz ko odmo wic , choc  
mają inne plany. Taki przymus moz e niekorzystnie 
wpływac  na relację z podopiecznymi. Bardzo waz -
ne jest abys my rozmawiali w sposo b dojrzały z 

własnymi rodzicami i tes ciami. Chodzi przede 
wszystkim o ro wnorzędnos c , otwartą komunikację 
i jednoczes nie szacunek do odmiennos ci drugiego 
człowieka. „Ona ciągle wtrąca się i mo wi, z e zbyt 
mocno karzę Maję”, „Juz  widzę ich wzrok jak Szy-
mon odmawia zjedzenia zupy”, „Nie wyobraz am 
sobie z ebym ocierał mu łzy przy twoim tacie”... 
Dziadkowie mogą miec  odmienne poglądy na to 
jakie metody wychowawcze przyjąc , a nawet jak 
ubrac  i czym karmic  dziecko. To my jako rodzice 
stawiamy granice. Mamy prawo nie zgadzac  się z 
ich radami. Jes li problemy nie zostaną rozwiązane 
w szczerej i spokojnej rozmowie, dzieci mogą wi-
dziec  naszą złos c  lub niepoko j i kojarzyc  je z relacją 
z dziadkami, nawet wtedy gdy będziemy pro bowali 
te emocje ukryc . Ro wniez  my będziemy dąz yli do 
ograniczenia kontakto w dzieci z dziadkami, cho-
ciaz  ogo lnie moz emy uwaz ac  własnych rodzico w 
za osoby wartos ciowe. Jak widac , wpływ rodzica 
na relację dziecko-dziadkowie jest niebagatelny. 
Chociaz  nie wszystko zalez y od nas, to warto 
przyjrzec  się komunikacji z własnymi rodzicami 
oraz tes ciami. I zadbac  o nią. Jej jakos c  wpływa nie 
tylko na nas, ale ro wniez  na 
nasze pociechy. 

Barbara Sałata 

Ile może rodzic? 

O budowaniu satysfakcjonującej relacji 

dzieci z dziadkami. 



 

Jak pomóc dziecku regulować emocje? 
Dziecko nas laduje zachowania, dlatego od jakos ci 

naszego postępowania w duz ym stopniu zalez y 
jakos c  reakcji dziecka. Jes li zatem chcemy, by 
umiało radzic  sobie z trudnymi emocjami, warto 
samemu takie umiejętnos ci posiadac . Oczekiwanie 
od dziecka, z e się uspokoi, gdy my jestes my zde-
nerwowani, jest z go ry skazane na poraz kę. 

Wynika to z dwóch zasadniczych przyczyn: 

• Emocje są zaraz liwe, zwłaszcza pomiędzy osoba-
mi, kto re są ze sobą blisko. Odpowiada za to tzw. 
Rezonans limbiczny polegający na tym, z e struktu-
ry w mo zgu związane z emocjami reagują na sie-
bie podobnym stanem pobudzenia (w sensie po-
zytywnym i negatywnym). 

Przykłado-
wo, gdy ktos  
zwraca się 
do nas pod-
niesionym 
tonem, ma-
my ochotę 
natychmiast 
odpowie-
dziec  mu w 
ten sam spo-
so b. Dlatego, 
gdy w zde-
nerwowaniu 
i irytacji mo -
wimy do 
dziecka 
„uspoko j 
się”, „nie 
zachowuj się 
tak”, 
„przestan  
płakac ”, 
efekt jest 
odwrotny do 
zamierzonego. 

Dziecko zamiast się uspokoic , potęguje emocjonal-
ną reakcję. Jego niedojrzały jeszcze mo zg jest we 
władaniu prymitywnych uczuc , wzmacnianych 
naszym niepokojem. 

• Dzieci są doskonałymi obserwatorami i uczą się 

poprzez nas ladowanie. Mając do wyboru wzięcie 
przykładu z zachowania lub komunikatu słowne-
go, wybiorą to pierwsze. Na nic zdadzą się zatem 

logiczne tłumaczenia na temat tego, co warto robic  
w sytuacji stresowej, jes li nasze słowa nie będą po-
parte czynami. Wiąz e się to ponownie z budową mo -
zgu. Po pierwsze – racjonalne argumenty odczyty-
wane są przez korę przedczołową, kto ra w chwilach 
silnych emocji jest wyłączona. Dodatkowo, u dzieci 
ta struktura mo zgu wykształca się stopniowo, wraz 
z wiekiem. Wszystko zaczyna się od dbania o siebie. 
To, w jaki sposo b reagujemy na emocje swoje i 
dziecka, ma kluczowe znaczenie. Warto przyjrzec  się 
własnym mechanizmom 

samoregulacji i zastanowic  się, co jeszcze mogę zro-
bic , z eby byc  dla siebie wsparciem i tym samym dac  
dziecku dobry przykład. Bez oceniania, obwiniania i 

wypominania sobie, co 
zrobilis my niewłas ciwie. 
S wiadome zarządzanie 
własnym 

potencjałem emocjonal-
nym to praca na całe z y-
cie. 

Jak zatem wykorzystać 
wiedzę, zdobywaną 
podczas pracy nad so-
bą, żeby skutecznie 
wspierać dziecko w 
regulacji emocji? 

Byc  emocjonalnie do-
stępnym, czyli przede 
wszystkim uczestnicząc 
w z yciu dziecka i traktu-
jąc jego problemy z nale-
z ytą uwagą. Z yciem na-
szych dzieci często nie 
jestes my zaciekawieni. 
Uwaz amy ich sprawy za 
błahe, w odro z nieniu od 
naszych „powaz nych”, 
kto re dzieją się, np. w 

biurze. To, 

co nam wydaje się mało istotne, dla dziecka moz e 
byc  w danym momencie „najwaz niejsze na s wiecie”. 
Tylko poprzez zaangaz owanie w relację z dzieckiem 
jestes my w stanie włas ciwie reagowac  i nie umniej-
szac  jego problemo w. 

Wspieranie go w radzeniu sobie z emocjami, to na 

podstawowym poziomie po prostu s wiadome bycie 
obok: uwaz ne słuchanie, otwartos c , chęc  bliz szego 



poznania malucha, rozmowa. To takz e akceptacja 
dziecka niezalez nie od jego zachowania, czyli 
wsparcie nawet w tych najtrudniejszych momen-
tach gdy, np. w wielkiej złos ci mo wi nam, z e nas 
nienawidzi. Zamiast brac  te słowa do siebie, warto 
zajrzec  głębiej i poszukac  potrzeby, kto ra kryje się 
za tym komunikatem. Zachowując własny spoko j, 
poczekac , az  dziecko ro wniez  się uspokoi. Byc  goto-
wym do dalszej rozmowy, nie uciekac  przed nią, nie 
obraz ac  się. W ten sposo b moz na wspo lnie wypra-
cowac  sposoby na radzenie sobie z trudnymi emo-
cjami. Taka postawa daje dziecku poczucie bezpie-
czen stwa i buduje wzajemne zaufanie. Dziecko, kto -
re jest przez swoich rodzico w troskliwie traktowa-
ne i otrzymuje od nich emocjonalną dostępnos c  i 
wystarczająco dobrą opiekę, wykształca sobie w 
kon cu wewnętrznego opiekuna, z kto rego moz e 
skorzystac , gdy rodzico w nie ma w pobliz u. Moz e 
ono poradzic  sobie ze swoimi emocjami samodziel-
nie, ale kiedy się spotykają, często dziecko potrze-
buje podzielic  się z opiekunem wszystkim, co zda-
rzyło mu się w trakcie rozstania. Nazywac  emocje 
po imieniu. Rozmawiając z dzieckiem o emocjach, 
dajemy mu szansę na zrozumienie tego, co mu się 
przytrafia. Często bywa bowiem tak, z e maluch nie 
rozumie, co się z nim dzieje: dos wiadczanie emocji 
nie jest przeciez  s wiadomą decyzją. Warto w roz-
mowach, nawet z najmłodszymi dziec mi, nazywac  
konkretne uczucia. Pomocne mogą byc  ro wniez  
pytania typu: „jaki kolor m złos c ?”, „jaki kształt ma 
miłos c ?”, „gdzie w ciele czujesz szczęs cie?”, „jak wy-
gląda osoba, kto ra jest smutna?”, „jak się zachowuje 

ktos  zezłoszczony?”, „jaka pogoda panuje w 

twoim sercu, gdy jestes  szczęs liwy?”. Ten sposo b 
działa tez  w drugą stronę. Warto opowiadac  dziecku 
o swoich emocjach i przez yciach. Zaro wno tych po-
zytywnych, jak i negatywnych, poniewaz  jedne i 
drugie są nieodłącznym elementem z ycia. Dorosły, 
kto ry otwarcie rozmawia o uczuciach, daje dziecku 
komunikat, z e mo wienie o nich jest dobre i nie trze-
ba się ich wstydzic  ani udawac , z e nie istnieją. Ma-
luch rozumie ro wniez , z e nie tylko on ma gorsze dni, 
z e doros li takz e bywają smutni, zezłoszczeni, a przy 
tym mają swoje sposoby na uporanie się z tym. Po-
bawmy się w spoko j . Nie ma sprawdzonej recepty 
na samoregulację. Sposoby, kto re mogą odpowiadac  
jednej osobie, okazują się bezskuteczne dla kogos  
innego. Dlatego tak waz ne jest poszukiwanie roz-
wiązan  szytych na własną miarę. My doros li sami 
jestes my w stanie poszukac  najlepszego sposobu na 
walkę ze stresem. Dzieci natomiast potrzebują w 
tym procesie naszego wsparcia. Poza emocjonalną 
obecnos cią i rozmowami o uczuciach, warto zatem 
pokazywac  dziecku ro z ne metody wyciszania się, 
uspokajania umysłu, regeneracji. Najlepszym sposo-
bem na to jest wspo lna zabawa. 
 
 
 

Agata Żuk 

Ferie zimowe. Jak aktywnie spędzać czas z dzieckiem? 
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Ferie tuz  tuz … Jes li 
rodzice wzięli urlop, 
by spędzic  ferie z 
dzieckiem, i z ro z -
nych powodo w nie 
mogą nigdzie wyje-
chac , powinni tak 
zorganizowac  te 
dwa tygodnie, by dla 
pociechy były one 
atrakcyjne, a jedno-
czes nie pozwoliły 
wypocząc  dorosłym.  

Oto kilka propozy-
cji na aktywne spę-
dzanie wolnego czasu, zarówno w domu jak i poza 
nim:  

BASEN- Nalez y zachęcic  dziecko do przygotowania, 
spakowania niezbędnych rzeczy. W wodzie dziecko 
moz e się wyszalec , zrelaksowac  i nauczyc  pływac . 
Jednoczes nie wzmacnia mięs nie posturalne, utrwala 
prawidłową postawę ciała.  

LODOWISKO- Jes li wiek dziecka na to pozwala, moz -
na wybrac  się z maluchem na pobliskie lodowisko, na 
kto rym moz e nauczyc  się lub doskonalic  umiejętnos c  
jazdy na łyz wach. Warto skorzystac  w razie potrzeby 
z „pingwinka”, kto ry daje podpo r podczas przebywa-
nia na lodowisku.  

ZABAWY NA ŚNIEGU- jazda na sankach, lepienie bał-
wana i rzucanie się s niez kami, skakanie przez zaspy 
s niegu, robienie „aniołka” na s niegu.  

SPACERY –wpływają na odpornos c , sprzyjają harto-
waniu organizmu oraz dotleniają go. Dodatkowo 
wzmacniająwięzi rodzinne.  

Poza tym kaz de większe 
miasto oferuje wiele 
atrakcji dla dzieci „pod 
dachem”: warsztaty mu-
zyczne, plastyczne czy 
artystyczne , wyjs cia do 
kina, restauracji, sali za-
baw, zwiedzanie muze-
o w, wystaw, itp. Ferie 
trwają dwa tygodnie i 
byc  moz e niecodziennie 
znajdzie się moz liwos c  
skorzystania z okolicz-
nych atrakcji, dlatego 
warto zorganizowac  
dziecku w domu aktyw-

ne zabawy. Oto niekto re z nich:  

TANIEC Taniec przy ulubionej muzyce dziecka, z 
uz yciem ro wnych przedmioto w: pio rek, chustek, 
maskotek. Moz na wykorzystac  gazetę lub kartkę 
papieru jako scena do tan ca, z kto rej dziecko nie 
powinno zejs c .  

NAŚLADOWANIE ZWIERZĄT Wydawanie dz wię-
ko w, ustawianie się w ro z nych pozycjach ade-
kwatnych do danego zwierzęcia, np. stanie na jed-
nej nodze jak czapla, pozycja na czworaka jak kot, 
przysiad jak z abka.  

KOLOROWE KULKI Dziecko siedzi na dywanie w 
siadzie skrzyz nym- woko ł niego lez ą małe piłeczki 
w ro z nych kolorach. Na pros bę rodzica rzuca w 
jego kierunku piłkę w wybranym przez niego kolo-
rze.  

Dorota Plebanowicz 


