
PORADY  

DLA RODZICÓW  

 
 

Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, o tym jak żyć, co robić 

i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłem się w przedszkolu. 

Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, 

ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu. 

                                                                                                                  Robert Fulghum 

 

 
 

Drodzy  Rodzice: 

• Kiedy dziecko dorasta w krytyce, uczy się osądzać.  

• Kiedy dziecko dorasta w nienawiści, uczy się walczyć. 

• Kiedy dziecko dorasta w kpinie, uczy się być nieśmiałe. 

• Kiedy dziecko dorasta w zniewagach, uczy się czuć winne. 

• Kiedy dziecko dorasta w tolerancji, uczy się być cierpliwe. 

• Kiedy dziecko dorasta w zachętach, uczy się być pewne siebie. 

• Kiedy dziecko dorasta w pochwałach, uczy się wykształcać wiarę we własne siły i 

zaufanie do siebie. 

• Kiedy dziecko dorasta w szczerości, uczy się być sprawiedliwe. 

• Kiedy dziecko dorasta w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się być ufne. 

• Kiedy dziecko dorasta w uznaniu, uczy się szanować samego siebie. 

• Kiedy dziecko dorasta w przyjaźni i dobroci, uczy się kochać świat. 

Polecam Rodzicom interesujące artykuły:  

1. Zazdrość o rodzeństwo – czy rodzic może kochać sprawiedliwie? 

https://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/przedszkolak/rozwoj-i-wychowanie/zazdrosc-o-

rodzenstwo-czy-rodzic-moze-kochac-sprawiedliwie/ 

2. Co jest nie tak z systemami nagród? Czyli jak właściwie nagradzać dziecko. 

https://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/przedszkolak/rozwoj-i-wychowanie/co-jest-nie-

tak-z-systemami-nagrod-czyli-jak-wlasciwie-nagradzac-dziecko/ 

https://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/przedszkolak/rozwoj-i-wychowanie/zazdrosc-o-rodzenstwo-czy-rodzic-moze-kochac-sprawiedliwie/
https://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/przedszkolak/rozwoj-i-wychowanie/zazdrosc-o-rodzenstwo-czy-rodzic-moze-kochac-sprawiedliwie/
https://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/przedszkolak/rozwoj-i-wychowanie/co-jest-nie-tak-z-systemami-nagrod-czyli-jak-wlasciwie-nagradzac-dziecko/
https://www.mamazone.pl/artykuly/starsze-dziecko/przedszkolak/rozwoj-i-wychowanie/co-jest-nie-tak-z-systemami-nagrod-czyli-jak-wlasciwie-nagradzac-dziecko/


 

 

 

 

 



 

 

Należy uczyć dziecko właściwego posługiwania się przyborami do rysowania i pisania, co może 

mu znacznie ułatwić późniejszą naukę pisania w szkole. W związku z tym konieczne jest zwrócenie uwagi 

na prawidłowy sposób trzymania przez dziecko kredki czy ołówka.  

Prawidłowe trzymanie przyboru do pisania lub rysowania polega na objęciu go trzema palcami: 

kciukiem, palcem wskazującym (który naciska narzędzie od góry) oraz środkowym w odległości ok. 1,5 – 2 

cm od czubka. Pędzel trzymamy w odległości 5-7 cm od końca. Dziecko nie powinno ściskać przyboru zbyt 

mocno. Ręka wiodąca –  może być to zarówno lewa jak i prawa ręka – nie zmuszamy dziecka do pisania 

prawą ręką. Układ ręki – swobodne ułożenie dłoni oraz jej prawidłowa pozycja względem przedramienia; 

dłoń wraz z nadgarstkiem, jak również przedramię, powinny być oparte na stoliku. Ręka pomocnicza – 

współpraca rąk – przytrzymuje/ przesuwa kartkę, pozostaje w wygodnej pozycji z przedramieniem 

podpartym na stoliku. 

 



  

 

https://gosiazimniak.pl/nie-sama-praca-zalety-czytania-ksiazek/ 

 

https://gosiazimniak.pl/nie-sama-praca-zalety-czytania-ksiazek/


 

 

 

 

http://strefamysli.pl/zaburzona-integracja-sensoryczna-a-zachowanie-dziecka/ 

 

 

http://strefamysli.pl/zaburzona-integracja-sensoryczna-a-zachowanie-dziecka/


    

https://opowiecie.info/autyzm-to-nie-choroba/#prettyPhoto 
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