
ELFOWE

Witamy wszystkich po zimowych feriach. 
Mamy nadzieję, że był to radosny, wspólny 

czas. 

Wiosna! Wiosna! Jak co roku czekamy na 
nią z utęsknieniem. Marzec, to miesiąc 
rodzącej się do życia przyrody. Cieszmy 
się każdym promykiem słońca, ciepłym 

powiewem wiatru i coraz dłuższymi 
dniami. 

PROŚBA DO RODZICÓW
W lutym Panie nauczycielki rozdawały Państwu 
karty zgłoszeń dziecka do przedszkola na rok 
2023/2024. Jeśli są Państwo zainteresowani 
naszym przedszkolem, to bardzo prosimy o 
ich oddanie do 10 marca 2023. 

Z ZAGADNIEŃ PEDAGOGIKI: CO MOŻNA 
ROBIĆ W FERIE ZIMOWE Z DZIEĆMI?
Dotyk jest jednym z najbardziej wspierających 
elementów relacji między dzieckiem a 
rodzicami, ale też po prostu potrzebą każdego 
człowieka. Znawcy dziedziny, jaką jest 
psychologia twierdzą, że nie powinniśmy 
zapominać o codziennym przytulaniu. 
Czynność ta niesie ze sobą więcej korzyści niż 
nam się może wydawać.
Psycholog Joanna Gutral zauważa: „Dotyk 
wyzwalając oksytocynę, serotoninę czy 
endorfiny powoduje reakcje chemiczne, 
które zmniejszają ciśnienie krwi, a to z kolei 
zmniejsza ryzyko chorób serca. Może też 
sprawić, że poczujemy się podobnie, jak po 
wysiłku fizycznym, czy zjedzeniu tabliczki 
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czekolady”. Dzięki oksytocynie wytwarza 
się więź między bliskimi, niekoniecznie z 
rodziny. Przytulanie w gronie przyjaciół jest 
tak samo ważne, choć oczywiście rzadziej 
je praktykujemy. Często jest tak, że więź 
dziecka z matką jest oczywista, bliskość i 
przytulanie są wpisane w nową rolę. Z kolei 
wielu ojców, gdy dziecko jest maleńkie, 
odsuwa się na dalszy plan. Powody są różne: 
praca, wycofanie, lęk przed nową sytuacją. A 
to właśnie ważny moment w którym dziecko 
i ojciec powinni także budować wieź dzięki 
przytulaniu. Najmłodsi potrzebują dotyku 
nie tylko ze strony rodziców, ale również w 
przedszkolu, w którym spędzają wiele godzin 
dziennie. Dziecko idąc do przedszkola i 
rozstając się z rodzicem bywa zestresowane. 
Często potrzebuje więc zrobić to, co robi na 
co dzień w domu, kiedy czuje się zagrożone 
– pragnie przytulić się do mamy lub do taty. 
W sytuacji, kiedy w pobliżu nie ma rodzica, 
dziecko szuka ukojenia u swojej pani. Dla 
emocji malucha przytulenie i pocieszenie to 
bardzo ważne gesty obniżające jego poziom 
stresu i dające mu poczucie bezpieczeństwa. 
DLACZEGO NALEŻY  PRZYTULAĆ?
- Poprzez gest przytulenia wyrażamy swoje 
uczucia
- Noworodki często przytulane rosną szybciej 
i rzadziej chorują niż te,  którym brakuje 
bliskości fizycznej z rodzicem
- Dzieci rzadko przytulane bywają 
sfrustrowane, niepewne, brakuje im poczucia, 
że są dla kogoś ważne, zdecydowanie gorzej 
radzą sobie z emocjami oraz mogą mieć w 
przyszłości problemy z okazywaniem uczuć
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- Dzieci przytulane o wiele chętnie interesują 
się światem i nawiązują
kontakty z otoczeniem niż te odpychane 
przez opiekunów
- Dzieci, które w dzieciństwie doświadczyły 
bezwarunkowej miłości rodziców oraz pod 
dostatkiem miały czułości z ich strony, 
osiągają  większe sukcesy w szkole i w pracy
MOC PŁYNĄCA Z PRZYTULANIA:
Poczucie bezpieczeństwa. Bliskość mamy tuż 
po narodzinach jest jednym z najważniejszych 
elementów związanych z prawidłowym 
rozwojem dziecka.
Człowiek potrzebuje obecności drugiej osoby, 
a już szczególnie potrzebuje świadomości, że 
ma na świecie kogoś bliskiego. Przytulając, 
okazujemy drugiej osobie, że jest dla nas 
naprawdę ważna.
*Budowanie pozytywnych relacji.  Świadome 
budowanie relacji z dzieckiem jest czymś, 
co można ćwiczyć i czego można się 

nauczyć, jeżeli nie wynieśliśmy tego z domu 
rodzinnego. Dotyk, przytulanie otrzymane 
od rodziców daje poczucie przynależności i 
zaufania. 
Pewność siebie. Częste przytulanie sprawia, 
że automatycznie czujemy się lepiej, jesteśmy 
bardziej pewni siebie i swoich umiejętności. 
Przytulane dziecko w przyszłości wyrośnie 
na człowieka o wysokim poczuciu własnej 
wartości.
Redukcja napięcia. Przytulanie, masowanie 
i serdeczne ściskanie znacznie uspokajają w 
chwili stresu i wprowadzają w stan relaksu.
Szczęście. Regularne przytulanie sprawia, że 
czujemy się bezpieczni, kochani i szczęśliwi.
Przytulanie to potrzeba behawioralna, która 
powinna być zaspokajana tak samo, jak głód, 
pragnienie i sen. Dlatego jest niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowania organizmu. 
Dbajmy więc o to, aby codziennie znaleźć 
czas na przytulenie naszych bliskich.

Opracowanie: Karolina Strachota 

KOMUNIKATY
Urodziny dzieci z miesiąca MARCAobchodzimy  w czwartek, 30 marca. Opłaty za przedszkole należy regulować 
do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jeśli dokonują    Państwo opłaty na  konto, prosimy najpierw dowiedzieć 
się o dokładną kwotę, jaką należy przelać oraz w treści podać nr grupy, do której uczęszcza dziecko. Prosimy o 
dotrzymywanie terminu opłat.

MARZEC
•  5.03 grupa IV obchodzi Światowy Dzień Dentysty
•  8.03 o godz. 10.00 grupa I obchodzi Dzień Kobiet – małe SPA
• 15.03 grupa III organizuje w swojej grupie Dzień Żaby
• 16.03 o godz. 9.30 w grupie I odbędzie się głośne czytanie kocich opowieści- Koty i ich 

niezwykłe historie
• 16.03 Dzień Św. Patryka
• 18.03 grupa IV świętuje Światowy dzień Recyklingu
• 21.03 Przedszkolaki świętują „Pierwszy Dzień Wiosny”
• 22.03 w grupie IV i VI odbędzie się Światowy Dzień Wody
• 28.03 o 9.15 grupa I i V organizuje Dzień teatru.
• 28.03 grupa II prowadzi zajęcia z serii „kuchcikowo”- kolorowe, wiosenne kanapki
• 28.03 Grupa III organizuje zajęcia dla rodziców pt. Pisanki, pisanki , jajka malowane”, które 

odbędą się o godz. 15.30
• 29.03 grupa III obchodzi w swojej grupie Dzień Muffinka
• 30.03 grupa V zaprasza rodziców na zajęcia otwarte o godz. 15.30 - Kinezjologiczna zabawa 

dydaktyczna do wiersza “Jajo”


