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Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom,
którzy wzięli udział
w Kiermaszu Bożonarodzeniowym
Dzięki Państwa szczodrości
w czasie kiermaszu zebrano łącznie 2100zł,
uzyskany dochód zostanie przeznaczony
na zakup zabawek na plac zabaw.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
„Kiedy tata basem huknie ,
kiedy mama Cię ofuknie ,
kiedy patrzą na człowieka okiem złym to do kogo człowiek stuka ,
gdzie azylu sobie szuka ,
to do kogo, to do kogo tak jak w dym?"
- fragment wiersza Wanda Chotomska „U babci jest słodko”
Babcia i dziadek w życiu
wielu z nas znaczą bardzo
wiele. Sporo osób, w tym
szczególnie dzieci, nie potrafi
sobie wyobrazić życia bez
nich.
Kiedy
rodzice
są
zapracowani i nie zawsze
mają czas na opiekę nad
dziećmi, ich rolę przejmują
właśnie dziadkowie. Dzięki
temu pomiędzy nimi, a wnukami wytwarza się specyficzna więź.
Według badań opinii publicznej, których celem było szersze
poznanie stosunków, jakie łączą nas z babciami i dziadkami
zdecydowana większość uważa, że zawdzięczamy im wpojenie
zasad moralnych, religijność oraz ciepło i poczucie miłości z ich
strony.
Ponadto to właśnie babci i dziadkowi zawdzięczamy
znajomość dziejów rodziny oraz miłość do ojczyzny. Podczas
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spotkań najczęściej prowadzimy z nimi rozmowy, ale również
chodzimy na spacery, wspólnie pracujemy w ogrodzie oraz
podróżujemy.
Dziadkowie są źródłem mądrości życiowej, z której można
korzystać w późniejszych latach.
21 stycznia świętujemy Dzień Babci, a zaraz po nim 22
stycznia Dzień Dziadka. W tych dniach tradycyjnie wnuczki i
wnukowie składają życzenia swoim babciom i dziadkom,
obdarowując ich laurkami, kwiatami i innymi prezentami… Co
roku dzieci z naszego przedszkola razem z Paniami, na tą
okoliczność przygotowują specjalne wystąpienia, w których chcą
podkreślać jak ważni w ich życiu są ich babcie i dziadkowie.
Dlatego do życzeń płynących prosto z serca przyłącza się również
personel Miejskiego Przedszkola Nr 27 z Oddziałami
Integracyjnymi w Siedlcach..

7

PRZEGRZEWANIE DZIECKA ZIMĄ
Przegrzewanie to jeden z naszych najczęstszych błędów.
Chłód kojarzy się z dyskomfortem i ryzykiem przeziębienia.
Dlatego, gdy za oknem zima, zaczynamy ubierać maluchy cieplej, i
to zarówno na spacer, jak i w domu. W obawie przed wyziębieniem
wkładamy dziecku dodatkowy sweter, ocieplane spodnie pod
gruby kombinezon, a na wełnianą czapę naciągamy podszyty
polarem kaptur i całość jeszcze trzy razy okręcamy szalikiem.
Choć ubrane w trzy swetry i puchową kurtkę dziecko
wygląda jak bałwan, to tak naprawdę bałwanem jest ten, kto je tak
ubrał. Choć lekarze i zdrowy rozsądek apelują aby nie ubierać zimą
dzieci jak na pieszą wycieczkę na biegun, to mnóstwo rodziców
ciągle hołduje zasadzie, że czym więcej ubrań dziecko ma na sobie,
tym lepiej. Tak zwane przegrzewanie to nie tylko kwestia
samopoczucia małego człowieka - fatalnie wpływa również na jego
zdrowie.
Za ciepło ubrane dziecko = szybsze pocenie = szybsze
wyziębianie = łatwiejszy dostęp wirusów do organizmu.
Spirala się nakręca szczególnie szybko, gdy ubrane zbyt ciepło
zaczyna jeszcze w dodatku bawić się na dworze, biegać i skakać.
Dziecku jest za gorąco i wkurza go to niemiłosiernie. Spocona skóra
zaczyna swędzieć, a mokre ubranie najpierw klei się do ciała, a
potem staje się nieprzyjemnie zimne. Ubierać jak dorosłego
Kiedyś matki radziły córkom, żeby ubierały dziecko jak
najcieplej. Potem obowiązywała zasada, żeby dziecko ubierać tak
jak dorosłych + jedna warstwa. Tendencja się utrzymała - obecnie
specjaliści zachęcają, aby dziecko ubierać tak, jak dorosłego. To nic,
że czasem lekko zmarznie - dzięki temu rzadziej choruje i lepiej
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znosi zmiany pogody. Hartowane zimnem trenuje układ
odpornościowy i poprawia krążenie
W mieszkaniu za ciepło. Przegrzewanie dzieci nie zaczyna i
nie kończy się na dworze. Również w domach, mieszkaniach i
przedszkolach troskliwi opiekunowie ustawiają termostaty w
kaloryferach na maksa. W rezultacie “domowe ciepełko” osiąga
często temperaturę ponad 25 stopni. Pal licho komfort dorosłych,
ale dla dziecka oznacza to kolejne zaburzenia odporności i
wrodzonej termoregulacji. W skrajnych przypadkach zbyt wysoka
temperatura może - tak, tak ZIMĄ - wywołać udar cieplny. W
łagodniejszych - dziecko jest rozdrażnione, ospałe, nie chce mu się
bawić.
Częściej
płacze.
Odpowiednia
temperatura
w
pomieszczeniach to według ekspertów okolice 20 stopni, a w nocy
około 18. Minusowe temperatury to idealny czas na hartowanie
odporności naszego dziecka.
Musimy sami kierować się naszym wrodzonym instynktem
oraz obserwować naszą pociechę. A najprościej możemy przecież
sprawdzić czy maluchowi nie jest ani za zimno, ani za ciepło.
 Jak sprawdzić czy nasz maluch jest ubrany prawidłowo?
No właśnie, na początku, pewnie jak większość niedoświadczonych
mam, dotykamy rączki i policzki dziecka i na tej podstawie
oceniamy czy jest mu zimno czy ciepło. To był błąd! Powinniśmy
sprawdzać skórę naszego dziecka na karku i powinna być ona
ciepła i sucha. Jeżeli jest zimna świadczy to o tym, że nasze dziecko
marznie, natomiast gorąca, mokra i spocona skóra na karku mówi
nam, że dziecko jest za ciepło ubrane i może się przegrzać.
Przegrzanie dziecka może prowadzić do powstania potówek na
skórze.
 Jakie ubranka wybierać?
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Najlepsze ubranka to te z czystej bawełny ponieważ zapewniają
dostęp powietrza do skóry dziecka, potocznie mówi się, że takie
ubranka „oddychają”. Ważne jest również to, aby w tych ubrankach
nasz maluch czuł się dobrze, aby były one wygodne, nigdzie nie
ściskały i nie krępowały ruchów naszego malucha.
 A co z delikatną skórą naszego dziecka?
O nią również powinniśmy zadbać. Delikatna skóra naszej
pociechy
w niskich temperaturach narażona jest na
przemarznięcie. Aby temu zapobiec należy prawidłowo ją
pielęgnować. Przed wyjściem na spacer powinniśmy nasmarować
ją odpowiednim kremem. Jaki krem wybrać? Zimą należy używać
kremów natłuszczających, a nie nawilżających i najlepiej z
naturalnych składników. Odpowiednia warstwa kremu ochroni
skórę naszego dziecka przed mrozem i wiatrem. Krem powinniśmy
nałożyć dziecku jakieś 15-20 minut przed wyjściem, aby miał
szansę się wchłonąć. Po spacerze dobrze jest taki krem zmyć z
twarzy naszego dziecka, najlepiej wacikiem namoczonym w
przygotowanej wodzie.
Bardzo często podczas wspólnego spaceru z dzieckiem
załatwiamy
różne sprawy czy robimy zakupy. Wiadomo, że
wchodząc do sklepu, apteki itp. gwałtowanie zmienia się
temperatura od tej minusowej czy bliskiej zeru do plusowej.
Wahanie temperatury wynosi aż około 20°C. Zarówno my jak i
dziecko nie lubimy nagłych zmian temperatury dlatego zadbajmy o
komfort naszego dziecka! Rozepnijmy mu kurtkę czy kombinezon,
ściągnijmy czapkę i szalik. „Jedna warstwa więcej na spacerze, a
w domu tyle samo warstw, co my-rodzice
Pamiętaj: im mniej okazji do przegrzania, tym mniejsze szanse
na atak wirusów. Organizm oswojony z zimnem lepiej znosi niskie
temperatury. Dla malca chowanego w "cieplarnianych" warunkach
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nawet pierwsze jesienne chłody są już wyzwaniem, z którym
trudno sobie poradzić. Takie maluchy szybko marzną i gorzej
znoszą skutki wyziębienia. Natomiast dzieci stopniowo
przyzwyczajane do przebywania w niskich temperaturach rzadziej
chorują i łatwiej znoszą zmiany pogody. Codzienne spacery, także
w chłodniejsze dni, trenują układ odpornościowy, poprawiają
krążenie, dotleniają tkanki ciała.
Kaszel i zakatarzony nos to częste skutki alergii. Dziecko,
któremu jest za gorąco, znacznie gorzej znosi te dolegliwości.
Niższa temperatura obkurcza naczynka krwionośne, zmniejszając
obrzęk śluzówki nosa i ułatwiając oddychanie. Dziecko rzadziej też
kaszle. Nieprzegrzewanie ma także ogromne znaczenie, gdy
maluch boryka się z alergicznymi zmianami skórnymi. Spocona,
pokryta potówkami skóra swędzi i piecze, a wszelkie podrażnienia
dłużej się wtedy goją. Takiego malca trzeba ubierać w przewiewne,
bawełniane ubranka i często sprawdzać, czy nie jest mu za ciepło.
Rozgrzana i wilgotna skóra to doskonałe środowisko do rozwoju
bakterii.
Dziecko, któremu jest za gorąco, jest rozdrażnione. I trudno
się dziwić - spocona skóra swędzi, wilgotne ubranie przykleja się, a
potem niespodziewanie zamienia w nieprzyjemny, zimny kompres.
Jeśli dziecku jest zimno, łatwo się rozgrzeje, gdy zacznie się
energicznie ruszać. A co może zrobić, gdy jest mu za gorąco? Nic,
dlatego
irytuje
się
i
traci
ochotę
na
zabawę.
zbyt ciepło ubrane - paradoksalnie - szybciej marzną, bo albo w
ogóle rezygnują z ruchu, albo w poruszanie się wkładają tyle
wysiłku, że się pocą - a wtedy przeziębienie gotowe! Lepiej więc
malca ubrać lżej i umożliwić mu aktywne korzystanie z zimowego
spaceru.
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Ubranie na zimowy spacer
Ruch to zdrowie. Jednak by dziecko mogło aktywnie spędzać czas
na zimowym spacerze, trzeba je odpowiednio ubrać.
• Maluch musi mieć czapkę, ciepłe rękawiczki i buty, które
ochronią przed odmrożeniem i nie przemokną nawet w czasie
intensywnych harców na śniegu.
• Przydadzą się nieprzemakalne spodnie. Jeśli są ocieplane lub
stanowią część kombinezonu, nie trzeba zakładać pod nie
dodatkowych spodni, wystarczą ciepłe rajtuzy.
• Nieprzemakalna kurtka (lub kombinezon) nie musi być bardzo
gruba - ilość warstw pod kurtką trzeba uzależnić od jej grubości.
Istotny jest także charakter spaceru (wyprawa na nogach czy w
wózku) i wiek malca - starsze, ruchliwsze już dzieci ubieramy
zwykle o jedną warstwę mniej niż
siebie, a niemowlęta - o jedną
warstwę więcej (może nią być po
prostu kocyk).
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• Co jakiś czas upewniamy się, czy dziecku nie jest za gorąco
lub za zimno. W tym celu wystarczy dotknąć karku malca i
sprawdzić, czy nie jest spocony lub przeciwnie - wychłodzony
(zimne rączki nie świadczą o tym, że dziecko zmarzło).
Bibliografia:
 Wojciech Oczko „Ruch w każdej postaci-życie bez chorób”
 Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło – Jarża „Psychologia
rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego”
 Hurlock: „Rozwój fizyczny dziecka-wpływ i uwarunkowania”
 4.Joanna Zasimowicz- Głucha & Marika Kaczmarek
„Przegrzewanie dzieci – największy grzech polskich mam’’ (
2012 r)
 5.Dawid Bartosik „Przestańcie przegrzewać dzieci - Polska to nie
Syberia’’ (2015 r)
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MAMO, TATO, JESTEM!
Pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie jest
niezwykle trudną sytuacją, z którą muszą zmierzyć się wszyscy jej
członkowie. Szczególnie stresujące jest to doświadczenie dla
zdrowego rodzeństwa, które nie do końca rozumie, co się dzieje
wokół. Od tego jak starszy brat/siostra zareagują na młodsze,
chore rodzeństwo, w dużej mierze zależy od nas samych. Po szoku,
rozpaczy, wyparciu, depresji i pozornej akceptacji przychodzi
najtrudniejszy czas – aktywne działanie i konieczność zmierzenia
się z niezwykle trudną i nową sytuacją. Cały dotychczasowy ład
rodzinny zostaje zaburzony.
Członkowie rodziny
wchodzą w inne role,
otrzymują szereg nowych
obowiązków.
Jest
to
bardzo
trudne,
szczególnie dla dziecka,
które
nie
rozumie,
dlaczego jego mamusia,
która
dotychczas
poświęcała
mu
100%
uwagi, teraz często płacze, jest zdenerwowana, zmęczona lub
zajmuje się „obcym”. Zagubione i jednocześnie przerażone nową
sytuacją dziecko czuje się odepchnięte i niepotrzebne. Należy w
sposób zrozumiały dla dziecka wytłumaczyć zaistniałą sytuacją, że
pojawił się mały braciszek, który jest chory i również potrzebuje
miłości i opieki. Starsze dziecko potrzebuje przede wszystkim
zapewnienia, że wciąż jest bardzo kochane i potrzebne. Nie chodzi
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tu o medyczne wyjaśnienie choroby, lecz o zapewnienie o naszej
miłości.
Zdrowe dziecko nie może czuć się porzucone, wówczas
zrodzi się w nim niechęć do brata, zazdrość przeplatana z
wyrzutami sumienia. Huśtawki nastrojów i chęć zwrócenia na
siebie uwagi rodziców, popychają dziecko do nieakceptowanych
przez nas zachowań. Starsze dziecko woli zostać skarcone i
ukarane, aby choć przez chwilę ktoś dostrzegł, że jest. Wszelkie
psoty są wołaniem o pomoc: mamo, tato, JESTEM! Starajmy się o
tym pamiętać.
Dodatkowym obciążeniem dla zdrowego dziecka jest
obserwowanie bólu drugiego człowieka. Częsta rehabilitacja
chorego dziecka, płacz, nieprzespane noce, wizyty u lekarza,
pobyty matki w szpitalu z młodszym rodzeństwem, utrudniają
beztroskie przeżywanie dzieciństwa. Ponadto trudnej sytuacji nie
ułatwiają dziecku rówieśnicy, którzy potrafią być okrutni. Ich
nietolerancja i brak zrozumienia sprawiają, że dziecko może
wycofywać się z kontaktów społecznych, przez co ma mniejsze
szanse na zdobycie przyjaciół. Jednakże kontakt z osobą
niepełnosprawną, pomoc w opiece, uczy empatii i wrażliwości.
Zdrowe rodzeństwo dla upośledzonego staje się nie tylko
towarzyszem zabaw, ale opiekunem i terapeutą. Brak kontaktu ze
zdrowymi rówieśnikami może być również spowodowany
wstydem, lub przeciążeniem dziecka obowiązkami domowymi.
Zajęcia domowe stają się niejednokrotnie zbyt dużym obciążeniem
doprowadzającym do złości, lęku i poczucia niesprawiedliwości.
Problem się nawarstwia, kiedy dziecko zaczyna porównywać swoją
rodzinę z rodzinami rówieśników.
Tym co w znaczy sposób wyznacza stopień radzenia sobie z
faktem posiadania niepełnosprawnego rodzeństwa jest stosunek
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rodziców do chorego dziecka, a przede wszystkim jego
bezwarunkowa akceptacja. Radzenie sobie z szokiem, poczuciem
winy, złością, powinno przebiegać przy respektowaniu praw
zdrowych dzieci, szanowaniu ich indywidualności, stawianiu
adekwatnych wymagań i granic. Pełnosprawne rodzeństwo
powinno być wspierane w planowaniu swojej przyszłości,
niezależnie od niepełnosprawnego rodzeństwa. Dzieci zdrowe
potrzebują niekiedy profesjonalnej pomocy w zmaganiu się ze
złożoną sytuacją, w jakiej żyją. Pomoc taka może dotyczyć zarówno
funkcjonowania wewnątrzrodzinnego, jak i radzenia sobie z
konfliktami w środowisku społecznym. Istotne jest, aby na
trudności w funkcjonowaniu dziecka uczuleni byli zarówno
rodzice, jak i instytucje, w których dziecko przebywa. Nie
pozwólmy, aby dzieci posiadające niepełnosprawnego brata lub
siostrę pozostawały same ze swoimi problemami. Nie pozwólmy,
żeby żyły w poczuciu, że ich kłopoty są mniej ważne od trosk
niepełnosprawnego rodzeństwa.

Bibliografia:
 Mamo ja tu jestem. Magdalena Godlewska. Poradnia
Psychologiczna.
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ZABURZENIA LĘKOWE U DZIECI
Strach i lęk stanowią nieodłączny element naszego życia. Nie
łatwo jest opanować oddech, drżenie, napięcie mięśni czy bóle
brzucha w chwili przerażenia i paniki. Trudno nam – dorosłym, a
co dopiero dzieciom. Przyczyny lęków dziecięcych często są
nieuchwytne i trudne do przewidzenia i nazwania. Żadna, nawet
najlepiej funkcjonująca rodzina, nie jest w stanie uchronić dziecka
przed nimi. Psychologia twierdzi, że każdy wiek ma swoje
charakterystyczne lęki.
Dziecko w trakcie rozwoju musi przejść pewne naturalne
fazy stanów lękowych, które po jakimś czasie same zanikają.

W dzieciństwie mogą pojawić się jednak zaburzenia lękowe tj.:
 Fobie - lęk odnosi się do jednego obiektu czy sytuacji, np. lęk
przed zwierzętami, i jest tak nasilony, że upośledza
funkcjonowanie dziecka i wywołuje silny dyskomfort.
 Lęk społeczny - dotyczy nieznanych osób lub tych spoza
rodziny,
znacznie
utrudnia
funkcjonowanie na co dzień.
 Uogólnione zaburzenia lękowe - lęk
dotyczy więcej niż jednej sytuacji czy
aktywności i wiąże się z silnym
zamartwianiem się, dyskomfortem lub
upośledzeniem funkcjonowania.
 Lęk przed separacją.
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Problem zaburzeń lękowych dobrze ilustruje lęk separacyjny. Dzieci cierpiące na lęk separacyjny wykazują nadmierną
potrzebę kontaktu z opiekunem. W normalnym toku rozwoju
dziecko przechodzi okres, zwykle pomiędzy 6 miesiącem a 4
rokiem życia, kiedy to protestuje przed oddzieleniem się od
rodziców. Większość z nas pamięta z dzieciństwa chwile, kiedy
zdaliśmy sobie sprawę, że oddaliliśmy się od rodziców i jesteśmy
zdani sami na siebie. Początkowo poszukiwaliśmy ich w spokoju,
lecz kiedy nie przyniosło to rezultatu, nasze napięcie rosło i
ogarniało nas przerażenie. Ponowne spotkanie z rodzicami
przyniosło ogromna ulgę. Przez krótki okres po tym zdarzeniu
byliśmy nieco bardziej zaniepokojeni perspektywą odłączenia się
od bliskich, staraliśmy się trzymać blisko nich. Jednak po pewnym
czasie ciekawość świata i chęć zdobywania nowych doświadczeń
zwyciężały i z dziecięcą ufnością podążaliśmy dalej.
Są jednakże dzieci, które w każdej chwili ogarnia przerażenie
na myśl, że mogłyby się odłączyć od najbliższych. Zamartwiają się,
że coś strasznego mogłoby się przytrafić ich rodzicom, rodzeństwu
i innym ukochanym osobom. Opierają się oddzieleniu od nich i
wpadają w panikę, kiedy musi to nastąpić. Często towarzyszą temu
napady złości bez wyraźnej przyczyny albo przy próbach wyjścia
matki lub pozostawienia dziecka samego w przedszkolu lub w
szkole. Takie maluchy często blisko fizycznie trzymają się
ukochanych osób i podążają za nimi krok w krok nawet po domu.
Miewają koszmary nocne dotyczące tematu separacji. Występują u
nich ciągłe fizyczne symptomy lęku, takie jak bóle głowy, bóle
żołądka, mdłości, zwłaszcza, kiedy przychodzi moment odłączenia
się od rodziców. Dzieci, u których występują takie objawy cierpią
na lęk separacyjny. W miarę trwania zaburzenia można
zaobserwować regres w rozwoju. Zaburzenie to rozpoczyna się
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zwykle między 2 a 5 rokiem życia, ale szczyt zachorowań przypada
na 7 rok życia.
Przyczyny powstania lęku separacyjnego mogą być różne, np.:
 dziedziczne, dziecko rodzi się z pewną tendencją do
intensywniejszego doświadczania lęku,
 wyuczone, od osoby z otoczenia dziecka, które również
często reagują w sposób nadmierne lękowy,
 traumatyczne zdarzenia może również wywołać lek u
dziecka, np. wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej osoby,
spotkanie z groźnym zwierzęciem, itp.
Warto pamiętać, że często momentem pojawiania się tego
lęku jest sytuacja gdy po raz pierwszy dziecko przekracza próg
przedszkola. To czas zmian dla dziecka i jego rodziców. Większość
opiekunów po raz pierwszy, właśnie w tych miejscach, zostawia na
tak długo swoją pociechę. Są dzieci, którym bardzo trudno
przystosować się do nowych warunków, wówczas sytuacja
rozstania z matką jest szczególnie trudna.Fakt pójścia do
przedszkola rozpoczyna u dziecka proces przystosowywania i
zależności od innych dorosłych niż rodzice i najbliżsi. Na początku
tego okresu dziecko bardzo często tęskni, smuci się, a nawet płacze,
gdy rozstaje się z rodzicem. Właśnie wtedy pani nauczycielka staje
się najbliższą osobą zaraz po mamie i tacie.
Rodzice nie wiedzą jak ich dziecko zareaguje na pierwsze
dni pobytu w przedszkolu dlatego warto dziecko przygotować na
to wydarzenie. Powinniśmy przede wszystkim zbudować
pozytywne emocje i dobre nastawienie wobec przedszkola.
Dobrym pomysłem jest oswojenie dziecka z placówką przed
rozpoczęciem roku przedszkolnego. Gdy dziecko osobiście
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sprawdzi jak wyglądają pomieszczenia placówki wyeliminujemy
domysły, które są źródłem niepokoju i zastąpimy je konkretnymi
obrazami. Obejrzenie sal i zabawek czy wspólna zabawa z dziećmi
to szansa na postrzeganie przedszkola jako miejsca przyjaznego i
kojarzącego się z radością i zadowoleniem. Możliwe jest wówczas
nie tylko rozpoczęcie procesu budowania bezpieczeństwa w
nowym miejscu, ale także pobudzenie motywacji i pragnienia, aby
je często odwiedzać.
Nauczmy dzieci samodzielności a nie będzie bało się
przedszkola. Dziecko, które potrafi o siebie zadbać, założyć buty,
zjeść posiłek, czuje się w nowym miejscu osobą kompetentną,
wartościową i pewną siebie. Natomiast dziecko, które jest skazane
na
pomoc
innych,
przeżywa
frustrację
związaną
z
niezaspokojeniem
swoich
potrzeb.
Niepowodzenia
w
podejmowanych działaniach wpływają na postrzeganie siebie jako
osoby niesamodzielnej i nieporadnej. Takie doświadczenia są dobrą
pożywką dla rozwoju lęku.
Ważnym elementem rozwoju przedszkolaka jest jego funkcjonowanie w grupie w ramach pewnych zasad. Dziecko idące do
przedszkola powinno mieć już wpojone pewne zasady w
środowisku domowym. Wówczas reguły obowiązujące w
przedszkolu będą łatwiejsze do zaakceptowania, a maluchowi
będzie łatwiej się do nich dostosować. W przeciwnym razie mogą
być odbierane jako niezrozumiałe, wrogie i nadmiernie
ograniczające. To z kolei może prowadzić do trudnych emocji i
problemów w przestrzeganiu reguł, co nie sprzyja budowaniu
poczucia bezpieczeństwa i dobrych relacji z nauczycielami i
rówieśnikami z grupy.
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W jaki sposób interpretować lęki dziecka i jak im
przeciwdziałać?
Choć lęki rozwojowe są całkowicie normalne i naturalne, to
nie znaczy, że mamy je lekceważyć. Potwory, których boi się
dziecko, nie istnieją naprawdę, ale ono naprawdę jest przerażone,
jego lęk jest prawdziwy. Więc nie mówmy: "No co ty, zwariowałeś,
przecież w szafie nie siedzi żaden smok". Bo może nawet
przekonamy dziecko, żeby poszło spać, ale ono nadal będzie się
bało. Trzeba okazać zrozumienie ("Widzę synku, że jesteś
przestraszony"), a potem pokazać dziecku, że my nie podzielamy
jego lęku. Jeśli idzie po raz pierwszy do przedszkola i bardzo się
boi, nie mówmy: "Nie ma się czego bać", bo z punktu widzenia
dziecka jest się czego bać. Lepiej powiedzieć: "Rozumiem, że się
boisz, ale ja wiem, że to miejsce jest bezpieczne, że panie się tobą
zaopiekują, że dzieci mogą czasem dokuczyć, ale możecie się też
fajnie bawić...". W ten sposób przekazujemy komunikat: rozumiem
twoje lęki, ale wiedz, że ja bym cię w niebezpiecznym miejscu nie
zostawiła.
A jeśli mimo takiego komunikatu dziecko wciąż się boi? I są
dni, kiedy za żadne skarby nie chce iść do przedszkola? Czy
możemy mu ulec? Jeżeli pozwolimy mu zostawać w domu, to tak
jakbyśmy mu dawali do zrozumienia, że faktycznie jest się czego
bać i ten lęk wzmacniamy. Tak samo, jak wtedy, gdy dziecko boi się
psów, a my za każdym razem, kiedy widzimy psa, ściskamy je
mocniej za rękę i przechodzimy na drugą stronę ulicy. Tego nie
warto robić. Jak pomóc malcowi bojącemu się rozstania? Pozwolić
dziecku, by traktowało nas jak bezpieczną przystań. Takie
oswajanie się u trochę starszych dzieci świetnie też było widać w
przykładzie, który miał pokazać, że nieśmiałość jest wrodzona. Na
środku pokoju położono dużo nowych, interesujących zabawek
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i zaproszono małe dzieci z rodzicami. Rodzice usiedli w kręgu, pod
ścianą. Niektóre dzieci z miejsca biegły do zabawek, inne jednak
najpierw trzymały się mamy i tylko się przyglądały, potem
ośmielały się podejść i dotknąć którejś zabawki i znów wracały do
mamy. I tak kilka razy, w tę i z powrotem. Bo zabawki były
pociągające, ale cała sytuacja nowa. Więc te bardziej nieśmiałe
maluchy instynktownie szukały bezpieczeństwa u rodziców.
W codziennym życiu powinniśmy być dla dzieci taką bezpieczną
przystanią? Powinniśmy pozwolić dziecku, żeby do nas co pewien
czas przybiegało "ładować akumulatory". Na przykład na placu
zabaw. Nie wypychajmy na siłę: idź się bawić, idź się bawić... I nie
zrażajmy się, nie mówmy: "Więcej tu nie przyjdziemy, bo ty nie
chcesz się bawić z dziećmi, tylko cały czas siedzisz przy mnie".
Wręcz przeciwnie. Jeśli dziecko jest z natury nieśmiałe, nie możemy
pozwolić na to, żeby unikało sytuacji, których się boi - bo lęk
przerodzi się w prawdziwą fobię. Lęki rozwojowe przy jakimś
niekorzystnym splocie wydarzeń mogą się przerodzić w lęk
patologiczny? Najpierw dziecko czuje zwyczajny lęk przed
rozstaniem i dlatego nie chce chodzić do przedszkola. I jeżeli teraz
rodzice je wypiszą i nie postarają się o to, by miało kontakt
z innymi dziećmi, jeśli do tego dziecko będzie z nimi spało, to
w końcu jego - z początku całkiem naturalny lęk - wzmocni się do
tego stopnia, że może przerodzić się w zaburzenie, czyli lęk
separacyjny.
Czego nie należy robić, gdy dziecko się boi?
Nie wolno dziecka wyśmiewać, bagatelizować i ignorować
jego problemów, zawstydzać go przed innymi, zmuszać do
stawienia czoła lękowej sytuacji, niecierpliwić się, z góry zakładać,
że lęki są poważnym zaburzeniem, obwiniać siebie lub dziecko za
pojawienie się lęku. Ważne jest, by uważnie słuchać, gdy dziecko
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opowiada o swoich zmartwieniach, mieć dla niego czas i traktować
je z czułością i zrozumieniem. Z problemem trzeba się zmierzyć.
Można to zrobić na kilka sposobów:
 bezpośrednio poprzez rozmowę lub kontrolowane przez
dorosłego, stopniowane przez dziecko, łagodne „spotkanie”
z obiektem lęku
 pośrednio poprzez tematyczną bajkę, rysunek, zabawę.
Wczuwanie się w sytuację fantastycznych bohaterów skłania do
refleksji i opowiadania o własnych uczuciach. Zwiększa to
emocjonalną samoświadomość dziecka ( a także rodziców),
pozwala przyjrzeć się zależności między dorosłymi a problemami
dziecka. Jest to ćwiczenie bardzo rozwojowe, kształtujące
osobowość dziecka i pielęgnujące relacje rodzice – dziecko.
Jeśli pomimo rozsądnej pomocy, lęki u dziecka nie
przemijają, a wręcz się wzmagają, konieczna jest wizyta
w gabinecie specjalistycznym. W nielicznych przypadkach bowiem
dziecięce lęki są pierwszym symptomem rozwijającego się
zaburzenia psychicznego.
Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci:
Badania dowodzą, że skuteczną metodą leczenia zaburzeń
lękowych u dzieci jest terapia behawioralno-poznawcza. Polega ona
na tym, że terapeuta wraz z dzieckiem ustalają czego dziecko się
boi, następnie zaś dziecko oswaja lęk i próbuje go przezwyciężyć
konfrontując się z nim poprzez rozmowę o tym co powoduje lęk,
poprzez wyobrażanie sobie różnych sytuacji, które są dla niego
trudne i ich pozytywnych rezultatów, konstruowanie historyjek,
których treścią jest trudna dla dziecka sytuacja, a także na realnym
doświadczaniu tych sytuacji stopniowo krok po kroku. Postępy w
walce z lękiem nagradzane są pochwałami i często też nagrodami
rzeczowymi, dzięki czemu dziecko widzi , że ma realne korzyści z
23

pracy nad pozbywaniem się lęku i uczy się kojarzyć pozytywnie
trudne dla niego sytuacje.
Terapia może obejmować:
 terapię indywidualną dziecka
 terapię rodziny
 współpracę z rodzicami i nauczycielami dziecka
 w niektórych przypadkach również farmakoterapię
Rodzina jest tą grupą społeczną, która najwcześniej
oddziałuje na dziecko i stymuluje jego rozwój we wszystkich
sferach. W domu rodzinnym zdobywa ono pierwsze
doświadczenia związane z otaczającym go światem, poznaje normy
i wzory zachowań, uczy się reakcji emocjonalnych w różnych
sytuacjach, także trudnych i stwarzających poczucie zagrożenia.
Niekorzystne doświadczenia dziecka wzbudzają w nim reakcje
lękowe, stąd rolą rodziców jest kształtowanie właściwych
sposobów działania, aby minimalizować pojawiające się lęki.
Istotnym i znaczącym wydarzeniem w życiu dziecka, które może
stać się źródłem jego stanów lękowych, jest posłanie go do
przedszkola. Chwila ta wiąże się bowiem z pierwszym "dużym
wyjściem" poza środowisko rodzinne, które do tej pory zaspokajało
wszelkie potrzeby dziecka. W przedszkolu dziecko wkracza w inny
niż znany mu dotąd świat. To nie tylko miejsce pełne nowych osób
i przedmiotów, ale także instytucja, w której musi sprostać różnym
wyzwaniom np. czynnościom samoobsługowym, komunikacją z
innymi, a także z wymaganiami dotyczącymi zabawy czy nauki .
Lęk jest zjawiskiem nieuniknionym, sam fakt jego istnienia
tkwi bowiem w naturze człowieka i jest nierozerwalnie związany z
życiem codziennym. Jego natężenie zależy od wielu czynników
zewnętrznych i wewnętrznych, charakterystycznych dla danej
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osoby. Lęk towarzyszy nam w różnych momentach, zwłaszcza w
sytuacjach, w których rozpoczynamy jakiś nowy etap swojego
życia, także w chwili, gdy nasze dziecko staje
się przedszkolakiem.
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ZIMOWE ZAGADKI DLA DZIECI

Jaką porę roku mamy, gdy za morzem są
bociany?
(zima)
Kiedy w świat wyrusza, szczypie w nos i w uszy. Gdy przyjdzie
nad wodę, to skuwa ją lodem
(mróz)
Nosi je na rękach nawet słaby malec.
Mogą mieć pięć palców, albo jeden palec.
(rękawiczki)
Ze śniegu zrobiony, kapelusz na głowie. Zgadnij, kto to taki.
Ja wiem, lecz nie powiem!
(bałwan)

Co to za gwiazdeczki odpowiedzcie
śmiało, które stroją
ziemię w sukieneczkę białą?
(śnieg)

Wszystkie pojazdy na świecie muszą
mieć koła, jak wiecie.
a te, nie mają ich wcale! i
zimą jeździ się na nich wspaniale.
(sanki)
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