
 

 

Wiosna 2017r.  

 
                                                            Moc prezentów od zajączka 
                                                             co koszyczek trzyma w rączkach. 
                                                             Wielu wrażeń, mokrej głowy 
                                                             w poniedziałek dyngusowy. 
                                                              Życzymy jajka święconego 

       i wszystkiego najlepszego  

W tym numerze: 

 „Zamiast klapsów jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice”-  
Eric Isselée; tłumaczenie broszury Fundacja Dzieci Niczyje: Agnieszka Nowak 

 Przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci – kontakt do fundacji 
 Czy dzieci należy hartować? 
 Hartowanie - sposób na zdrowie 
 Fakty i mity na temat odporności u dzieci w przedszkolu. 

 Propozycje ćwiczeń dla dzieci i rodziców 
 Polskie Święta Wielkanocne /tradycje/ 
 Stół wielkanocny i potrawy /wybrane przepisy/ 
 Kolorowanki dla dzieci do wydrukowania 



 

Wielkanoc! Wielkanoc! 
Wielka radość w sercu,         

gdy stąpasz po świecie- 

kwitnącym kobiercu. 
Na stole pisanki 

Pięknie malowane 

Wśród zieleni trawy 

Cukrowy baranek. 

Bazie w wazoniku, 

ciasta i wędliny... 

WIELKANOC- i wielkie 

spotkanie rodziny! 
/Ryszard Przymus/ 

 

 

Z okazji Świąt pragniemy życzyć  

wszystkim rodzicom i dzieciom 

zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, obfitości na 

Świątecznym stole, smacznego jajka oraz wiosennego nastroju 

w rodzinnym gronie- Dyrektor Przedszkola wraz                                           

z pracownikami 
 



 

 

„ZAMIAST KLAPSÓW JAK Z SZACUNKIEM I MIŁOŚCIĄ WYZNACZAĆ DZIECKU 
GRANICE”- Eric Isselée  
Broszura została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach 
programu Daphne  
Tłumaczenie i adaptacja za zgodą autora: Fundacja Dzieci Niczyje: Agnieszka Nowak 
 
Staś ma cztery lata. Jego twarz jest mokra od łez. Miał zły dzień. Jego mama jest 
przygnębiona – jak mogła podnieść na niego rękę? Wstydzi się. Wciąż jednak czuje 
gniew. Dlaczego Staś nie wykonuje jej poleceń, chociaż ona tyle dla niego robi? 
Dlaczego jej nie słucha? Matka nie wie, jak mogłaby skłonić synka do posłuszeństwa. 
Czuje się bezradna i wściekła. 
 
Klaps- większość rodziców zgadza się, że bicie dzieci jest złe. Jednak nawet ci, którzy 
starają się unikać kar fizycznych, czasami tracą panowanie nad sobą i wymierzają 
dziecku klapsa. Dlaczego? 
Może dlatego, że dzieci są rodzicom bardzo bliskie. Nikt inny swoim zachowaniem nie 
może nam sprawić równie wielkiej radości, ale też... równie dotkliwej przykrości. To 
zrozumiałe, że, wychowując dzieci, doznajemy nieraz bardzo silnych negatywnych 
emocji. Jest jednak niezwykle ważne, aby te emocje nie kierowały naszym 
zachowaniem. Każdy przyzna, że nawet najsilniejsze emocje między dorosłymi nie 
usprawiedliwiają uderzenia drugiej osoby. Nigdy nie zaakceptowalibyśmy sytuacji, w 
której rozdrażniony pracodawca wymierzyłby swojemu pracownikowi „lekkiego klapsa”. 
Narobilibyśmy sobie nie lada kłopotu, gdybyśmy nie panowali nad swoimi uczuciami, 
będąc w pracy. Zadajemy sobie niemało trudu, żeby okazywać szacunek swoim 
współpracownikom, nawet w sytuacjach konfliktowych. To bywa niełatwe, ale wiemy, że 
inni dorośli mają prawo, by być traktowani z szacunkiem.  
 
Dzieci również mają prawo do tego, by traktowano je z szacunkiem i bez przemocy. 
Żadne dziecko nie powinno być bite. Dzieci, tak jak i dorosłych, przed biciem i okrutnym 
traktowaniem chroni prawo. Takiego zachowania zakazuje polska konstytucja. Ponieważ 
jesteś rodzicem, spoczywają na Tobie określone obowiązki, między innymi troszczenia 
się o fizyczny i psychiczny rozwój Twojego dziecka. Zdarza się, że zachowanie rodziców 
jest na tyle niewłaściwe, że ich sprawą musi zająć się sąd rodzinny, który decyduje, co 
będzie najlepsze dla dziecka. W skrajnych przypadkach rodzice mogą też stanąć przed 
sądem karnym – bo znęcanie się nad dzieckiem jest przestępstwem. 
Większość rodziców uznaje, że ich dziecko jest odrębną osobą, która pragnie być 
traktowana ze zrozumieniem i szacunkiem. Dotyczy to również sytuacji, kiedy dzieci 
sprawiają problemy. Jeśli chcemy uniknąć poczucia bezsilności w sytuacjach 
konfliktowych, a także pomóc sobie i dziecku, to musimy powstrzymać się od bicia go w 
chwilach „bezsilnej złości”. Wymaga to kilku umiejętności, które można wykorzystywać 
we wszystkich typach relacji – między kolegami w pracy, między partnerami życiowymi, 



ale zwłaszcza między rodzicami a dziećmi. Można nauczyć się skutecznie godzić 
interesy różnych osób i radzić sobie z konfliktami w sposób rozsądny, sprawiedliwy 
i pełen zrozumienia. Zrozumienie i wzajemny szacunek to najlepsza podstawa dobrych 
związków. Aby sposób, w jaki wychowujemy swoje dzieci, był zgodny z naszymi 
najlepszymi intencjami, musimy:  
- poświęcać więcej uwagi rozwiązywaniu codziennych trudności, 
- dysponować odpowiednimi „narzędziami”. 
W tej broszurze znajdziesz informacje, które pokażą Ci, co możesz zrobić, gdy nie wiesz, 
jak poradzić sobie z zachowaniem swojego dziecka. Dowiesz się z niej także, gdzie 
możesz szukać pomocy. 
 
Jak uczą się dzieci? 
Z kuchni dochodzi odgłos lejącej się wody. Rodzice czują, że coś jest nie w porządku. 
Nie mylą się – przy zlewie stoi krzesło, a na nim ich synowie: Marek (trzy lata) i Jaś 
(cztery i pół roku). Cali mokrzy i bardzo zadowoleni podkładają filiżanki i miseczki pod 
strumień wody, która pryska na boki i rozlewa się dokoła. „Patrzcie, jakiego narobiliście 
bałaganu!” – wrzeszczy ojciec. „Nie można nawet na chwilę spuścić was z oka! Nie 
macie rozumu?”– krzyczy matka i ściąga chłopców z krzesła tak gwałtownie, że Marek 
pośliznął się na mokrej podłodze. Stoi zmieszany, podczas gdy matka wyciera 
zachlapaną podłogę. „Czy oni specjalnie mnie denerwują? Czy nie mogliby choć raz 
pomyśleć? Właśnie teraz, kiedy chciałam trochę odpocząć...” Myśli wirują jej w głowie. 
Nagle spostrzega, że obaj synkowie stoją zawstydzeni z wyrazem przerażenia na 
twarzach. Oczywiście, dla przyszłych kapitanów i piratów nie ma nic lepszego niż 
zabawa w wodzie. Byli tak pochłonięci radosną zabawą, że nie pomyśleli o jej 
konsekwencjach. Teraz matka współczuje im i czuje, że jest jej ich żal. 
 Kiedy dzieciom nie wolno robić czegoś, czego rozpaczliwie pragną, muszą toczyć ze 
sobą wewnętrzną walkę. Dzieje się tak do czasu, kiedy nauczą się samokontroli.  
Żeby dziecko mogło się nauczyć samokontroli, potrzebuje:  
- wsparcia ze strony rodziców, 
- zrozumienia swoich potrzeb, 
- jasnego wyrażania oczekiwań i pochwał, a czasami także dezaprobaty dla swego 
postępowania. 
„Będę bardzo zła, jeśli jeszcze raz to zrobicie, bo muszę teraz wycierać całą kuchnię. 
Inaczej sąsiadom zacznie się lać na głowę. Rozumiem, że bardzo lubicie bawić się 
wodą, ale możecie się chlapać tylko w wannie”.  
Dziecko rozumie, kiedy matka czy ojciec mówią do niego w pierwszej osobie – o tym, co 
sami czują. Podobnie – kiedy opisują to, co się stało i mówią, jakie może to mieć skutki. 
Takie proste zdania pomagają mu zmienić niewłaściwe zachowanie. A przecież właśnie 
o to chodzi. Jeśli krzyczymy na dziecko: „Denerwujesz mnie!”, dajemy mu klapsa albo 
mówimy: „Jesteś do niczego”, to jedynie wyładowujemy na nim swoją złość. Dziecko 
czuje się złe, bezwartościowe, nieudolne i bezsilne. A w ten sposób niczego się nie 
nauczy. Jeśli natomiast dzieci mają poczucie, że ich pragnienia są traktowane ze 
zrozumieniem i z szacunkiem, ale istnieją granice, których nie wolno im przekraczać, to 
uczą się czegoś niezwykle cennego: że w wypadku sprzecznych pragnień czy interesów 
trzeba szukać rozwiązań, które są do przyjęcia dla obu stron.  



Dzieci uczą się przede wszystkim od rodziców. Będą zachowywały się tak, jak rodzice 
zachowują się wobec nich. 
- Jeśli obrzucisz swoje dziecko wyzwiskami, bo powiedziało do Ciebie „jesteś głupia”, z 
pewnością nie oduczy się używania inwektyw. 
- Jeżeli rzucisz w syna klockiem, ponieważ on przed chwilą rzucił nim w Ciebie, w 
najlepszym razie wpoisz mu zasadę „wet za wet”. 
- Jeśli uderzysz córkę za to, że przed chwilą ona uderzyła swojego brata, to zacznie 
zadawać sobie pytanie, czy naprawdę nie powinno się nikogo bić, i dojdzie do wniosku, 
że chodzi tylko o to, aby nie dać się złapać. 
Zachęcaj dziecko do współpracy. Miej do niego zaufanie.  
Jesteście członkami jednej drużyny, a nie przeciwnikami. Sprzątanie nie jest wyłącznie 
zadaniem mamy. Marek i Jaś mogą jej pomóc. Dzięki temu będą mieli okazję, żeby 
naprawić wyrządzoną szkodę.  
 
Klapsy i razy wywołują pustkę w głowie. 
Klapsy wywołują strach, a strach ogłupia. Oczywiście, klapsy powstrzymują dzieci przed 
robieniem czegoś, czego nie wolno im robić, ale nie skłaniają ich do właściwych 
zachowań. Uderzone dziecko poddaje się, a przynajmniej przestaje zachowywać się 
„niegrzecznie” w danej chwili, lecz nie uczy się, jak powinno postępować. Doświadcza 
tego, że silniejsi osiągają swoje cele siłą. Co więcej, czuje się upokorzone, ma zranioną 
godność. Te uczucia tkwią w nim jeszcze długo po tym, jak policzek przestaje piec, 
znikają czerwone ślady po uderzeniu, ustaje ból pośladków. Dziecko bite doznaje 
krzywdy od najbliższych, na których polega najbardziej na świecie. Uważa więc, że jest 
złe i bezwartościowe. Z jakiego innego powodu mama i tata traktowaliby je w ten 
sposób? Po jakimś czasie dziecko obojętnieje na klapsy i uderzenia, bo inaczej poczucie 
zranienia stałoby się dla niego nie do zniesienia. Klapsy, poszturchiwania, uderzenia, 
bicie po twarzy, a także upokarzające uwagi i wyzwiska często towarzyszą dziecku dzień 
po dniu. Może ono wtedy uznać przemoc za normalną formę zachowania 
wobec innych ludzi, a w przyszłości także wobec własnych dzieci.  
Dzieci pragną zdobyć i utrzymać uznanie rodziców To jedna z istotnych przyczyn ich 
gotowości do współpracy. Potrzebują rodziców, którzy będą wychodzić im naprzeciw, 
uzasadniać i wyjaśniać swoje oczekiwania, bo dzięki temu z czasem będą coraz lepiej 
rozumiały zasady i normy, których powinny przestrzegać. 
 Dążenie do niezależności i uznania motywuje dzieci do tego, by zachowywać się coraz 
mądrzej i rozważniej. Jeśli jednak zestresowani rodzice krzyczą na dziecko, upokarzają 
je i bĳą, to ta motywacja przestaje działać. Co więcej, dzieci upokarzane próbują 
podnieść sobie nadszarpniętą samoocenę, aby znowu poczuć się pewniej. Niektóre, 
żeby uniknąć razów, podporządkowują się silniejszemu dorosłemu, a jednocześnie 
zaczynają bić słabszych od siebie. Inne próbują się na rodzicach odgrywać, a ponieważ 
znają ich doskonale, celnie trafiają w czułe punkty. Krytykują danie, nad którym mama 
bardzo się napracowała, guzdrzą się niemiłosiernie, kiedy ojcu zależy na pośpiechu, 
przynoszą wstyd rodzicom swym nieokrzesanym zachowaniem. Może to uruchomić 
błędne koło sprzeciwu, uporu i niekończących się utarczek, coraz trudniejszych do 
zniesienia.  



Rodzice prowadzą z dzieckiem walkę, w której prędzej czy później poniosą porażkę. W 
końcu bowiem w odpowiedzi na pełne wyrzutu pytanie matki czy ojca: „Ile razy mam ci to 
powtarzać?”, szesnastoletni syn wzruszy ramionami i powie: „Ani razu, już mnie tu nie 
ma”. Wtedy rodzice nastolatka nagle zrozumieją, że odtąd niczego już nie osiągną 
pretensjami, naciskami, przymusem. Nie wolno nam dopuścić do tego, by sprawy zaszły 
tak daleko. 
 
Warto zapobiegać bez przemocy wszystko staje się lepsze i łatwiejsze – ale 
to nie dzieje się samo. Kiedy partnerzy bardzo się od siebie różnią – a tak właśnie bywa 
w relacjach między dziećmi a dorosłymi – konflikty są nieuniknione. Istotne jest jednak, 
jak sobie z nimi radzimy. W sytuacjach konfliktowych dzieci potrzebują rodziców, którzy: 
- potrafi ą zachować dystans, 
- nie tracą panowania nad sobą, 
- nie tupią ze złości jak trzylatek. 
To nieprawda, że pragnienia dzieci są zawsze sprzeczne z dążeniami rodziców. Dzieci 
chcą się angażować i współpracować z rodzicami po swojemu, stosownie do swego 
wieku. Potrzebują tylko jasnych wskazówek i pomocy. 
O nie, bez Łatka, ukochanego pluszowego pieska, Marysia nie pójdzie do przedszkola. 
Poranki zawsze są nerwowe. Brat Marysi Tomek, przestępuje z nogi na nogę – spieszy 
się do szkoły. „Ty i twój głupi pluszak” – zrzędzi. „Zostaw ją w spokoju” – upomina go 
ojciec. Marysia pieczołowicie pakuje zabawkę do plecaczka. Czy naprawdę sprawia jej 
przyjemność, kiedy wszyscy muszą na nią czekać? – ojciec czuje narastające 
rozdrażnienie wobec tej upartej osóbki i jest pełen zrozumienia dla starszego synka, 
który zwyczajnie nie chce się spóźnić do szkoły. Kurtka, buty. Nagle Marysia oznajmia, 
że musi iść do toalety. Tomek czuje, że zaraz wybuchnie. Potem wszystko dzieje się 
bardzo szybko. Kiedy Marysia wreszcie stoi w progu, gotowa do wyjścia, brat lekko 
popycha ją do tyłu, a wtedy dziewczynka przewraca się i zaczyna żałośnie płakać. Ojciec 
dopada syna i uderza go otwartą dłonią w twarz. „Nie waż się tknąć swojej siostrzyczki!”– 
krzyczy. Starając się zachować resztki godności – na ile to możliwe, gdy ma się osiem lat 
i pięć czerwonych śladów na policzku – Tomek schodzi po schodach ze zwieszoną 
głową. W drodze do szkoły nie odzywa się ani słowem. Tego ranka wszyscy wychodzą z 
domu z ciężkim sercem: Marysia nic nie mówi, a Tomek czuje się nieswojo. Ojciec idzie 
do pracy wściekły. Postanawia, że od jutra będzie bardziej cierpliwy, serdeczny i 
wyrozumiały.  
Dużo później ojciec uświadamia sobie, że zbyt długo tłumił w sobie gniew. Zamiast 
interweniować we właściwym momencie, w końcu stracił nad sobą panowanie i nie mógł 
już powstrzymać wybuchu. Nie przerwał konfliktowej sytuacji, a przez to postawił swoim 
dzieciom zbyt wysokie wymagania. 
Teraz Marysia: czyż pięcioletnia dziewczynka może w pełni zrozumieć potrzebę 
punktualności? Marysia pewnie już dawno zauważyła, że zakłóca poranny porządek, ale 
nie było dla niej jasne, co właściwie ma robić, a czego nie. Opóźniała wyjście z domu, ale 
nie uświadamiała sobie, jakie to pociąga za sobą skutki i była bardzo zdziwioną z 
powodu nieoczekiwanych konsekwencji swojego zachowania. 
Wreszcie Tomek: czuł się ignorowany i nauczył się od młodszej siostry, że uwagę można 
zdobyć poprzez upór i nieposłuszeństwo. Przyjazne: „Zejdź na dół i zaczekaj przy 



skrzynce pocztowej, zaraz tam będziemy” pozwoliłoby Tomkowi poczuć się 
zauważonym. To prawdopodobnie rozładowałoby napiętą sytuację. Jednak problem 
zaczął się dużo wcześniej.  
W wielu domach poranki są trudne i nawet drobne nieprzewidziane opóźnienie na tym 
czy innym etapie narusza codzienną rutynę. Dlatego trzeba wszystko dobrze 
zaplanować. Warto wstać pół godziny wcześniej, żeby uniknąć nerwowego pośpiechu. 
Często dobrym rozwiązaniem jest nakrycie stołu do śniadania poprzedniego wieczoru. 
Przede wszystkim jednak każdy członek rodziny musi wiedzieć, co ma robić i czego się 
od niego oczekuje. Skoro Marysia nie może wyjść bez swojego pluszaczka, to z 
pewnością skorzysta z rady, żeby spakować go poprzedniego wieczoru. 
Komunikat powinien być jasny: „Chcesz zabrać do przedszkola różne rzeczy? Dobrze, 
ale musimy wyjść z domu o właściwej porze. Kiedy sama zaczniesz chodzić do szkoły, 
stanie się to dla ciebie równie ważne”. Marysia musi także wiedzieć, co się stanie, jeśli 
będzie się guzdrać: „Niestety, będziesz musiała pójść do przedszkola bez Łatka”. 
Wszystko sprowadza się do dwóch ważnych kwestii: 
- Wielu konfliktów można uniknąć poprzez staranne planowanie i dobrą organizację. 
- Kiedy już dojdzie do konfliktu, jest niezwykle ważne, byśmy zareagowali we właściwym 
momencie, przejęli kontrolę nad sytuacją i odpowiednio nią pokierowali.  
Jeśli w rodzinie istnieją ustalone zasady, należy się ich trzymać.  
 
Reguły ułatwiają życie.  
Niezależnie od tego, czy chodzi o poranne wyjście z domu, zachowanie przy stole, 
sprzątanie własnego pokoju, chodzenie spać, odrabianie lekcji, oglądanie telewizji czy 
korzystanie z komputera, domowe zwyczaje, reguły i ustalenia pomagają zarówno 
rodzicom, jak i dzieciom. Dają im poczucie stałości i porządku. Są jak drogowskazy, na 
których napisano: „wszystko będzie dobrze, jeśli pójdziesz tą drogą”. Jeżeli dzieci 
wiedzą, w którym miejscu się znajdują, to nie czują potrzeby, żeby bez przerwy testować 
granice. Mogą lepiej z nami współpracować.  
Dzieci czują się dużo bezpieczniej wtedy, kiedy rodzice jasno wyznaczają im granice. 
Pięciolatki często sprawdzają, czy rodzice zauważyli znak zakazu parkowania. 
Fascynują ich policja, królowie i wszyscy ci, którzy ustanawiają reguły i mówią innym, jak 
należy postępować. Posłuchaj jak Twoje dziecko bez końca spiera się z kolegą o reguły 
gry planszowej. W sytuacjach, które już setki razy prowadziły do konfliktu, wywołując w 
nas stres i rozdrażnienie, warto wcześniej ustalić jasne reguły, z korzyścią dla obu stron. 
Jeśli ustaliłeś z córką, że wyłączy telewizor, jak tylko skończy się film, przypomnĳ jej o 
tym tuż przed jego rozpoczęciem. Bądź konsekwentny, kiedy słyszysz błagalne: 
„Jeszcze tylko pięć minut!”. Jeśli Twoje „nie” naprawdę znaczy „nie”, zadbaj o to, żeby 
Twoje dziecko miało co do tego całkowitą jasność. „Kalosze zdejmuje się w 
przedpokoju”. Takie reguły ucinają niekończące się serie napomnień i wyjaśnień. Sam 
też musisz pamiętać o ich przestrzeganiu. W przeciwnym razie możesz usłyszeć: 
„Tatusiu, znowu nie zdjąłeś butów”. Dzieci mogą oglądać telewizję, bawić się, prosić 
rodziców, by im poczytali, ale najpierw powinny zrobić to, co – jak wspólnie ustaliliście – 
do nich należy.  
Prosisz dziecko, żeby włożyło swoje samochodziki z powrotem do pudełka?  
Bądź stanowczy. Powiedz: „Samochody mają być w pudełku”.  



Zignoruj protesty dziecka, a jeśli powtórzysz polecenie trzy razy, a synek nadal go nie 
wykona, będziesz musiał coś zrobić. W przedszkolu dzieje się to całkiem naturalnie: 
„Zanim zaczniemy następną zabawę, musimy posprzątać zabawki po poprzedniej”. Od 
czasu do czasu obserwujemy to również na boisku piłkarskim: żółta kartka, czerwona 
kartka i zawodnik schodzi z boiska. Może warto przyjąć w rodzinie sankcje podobne do 
tych, jakie obowiązują na boisku? Umowy i reguły nie usuną wszelkich konfliktów – dzieci 
są tylko dziećmi. Słodycze nadal świetnie smakują po umyciu zębów, a rozmazywanie 
purée ziemniaczanego po całej kuchni to doskonała zabawa. Ale chodzi o to, by dzieci 
znały konsekwencje takich zachowań.  
 
Na początek odpowiedz sobie na pytanie, co chcesz osiągnąć i co jest dla Ciebie 
naprawdę ważne. Czy chciałbyś, żeby Twoje dziecko wstawało rano na czas? Nie jadło z 
otwartymi ustami? Odrabiało zadania domowe szybko i o właściwej porze? A może 
chodzi o sprzątanie pokoju? Zastanów się nad tym przez chwilę, żeby sobie uświadomić, 
że nie wszystko jest równie ważne, a rzeczywistość nie zawsze bywa idealna.  
 
Rozważ opracowanie szczegółowego planu, którego będziesz się trzymać. W chwili, 
kiedy prosisz dziecko, żeby coś zrobiło, musisz już wiedzieć, co się stanie, jeśli nie spełni 
ono Twojej prośby. Dziecko także powinno to wiedzieć. Dzieci najskuteczniej uczą się 
brania odpowiedzialności za swoje postępowanie wtedy, gdy ponoszą jego 
konsekwencje. 
- Jeśli tylko bawisz się jedzeniem, to najwyraźniej już się najadłeś i możesz odejść od 
stołu. 
- Jeżeli dokuczasz młodszemu bratu, on nie będzie się z tobą bawił. 
- Jeśli wydasz całe kieszonkowe w jeden dzień, to przez resztę tygodnia nie będziesz 
miał ani grosza. 
Naturalne, racjonalne konsekwencje łamania reguł, pomagają dzieciom w coraz lepszym 
ich rozumieniu i przestrzeganiu. Jeśli konsekwencje naszego postępowania są dla nas 
jasne i oczywiste, to możemy z góry postanowić, jak się zachowamy. To samo dotyczy 
dzieci.  
Kiedy Twoje nerwy są wystawione na ciężką próbę… Konflikt z dzieckiem może narastać 
błyskawicznie. Jeśli my, dorośli, wkraczamy do akcji zbyt późno, to potem nie potrafimy 
zachować zimnej krwi. „Nie pozwól, żeby Cię poniosło” – to najważniejsza zasada, jakiej 
powinieneś przestrzegać, kiedy słyszysz całą serię buntowniczych „NIE!”, kiedy Twoje 
trzyletnie dziecko rzuca się na podłogę w ataku niepohamowanej złości i kiedy nie masz 
już pomysłu, co zrobić.  
Kiedy poziom naszego gniewu zaczyna niebezpiecznie rosnąć, musimy pociągnąć za 
„hamulec bezpieczeństwa”. „Ani kroku dalej” – te słowa powinny widnieć na znaku 
STOP, który pojawia się w głowie rodziców, kiedy zaczyna ich świerzbić ręka. Ten znak 
przypomina nam, że niezależnie od tego, jak czujemy się bezsilni, dzieci są od nas 
słabsze. Przypomina też, że dzieci mają prawo do wychowania bez jakiejkolwiek 
przemocy fizycznej i psychicznej.  
Kiedy czujesz, że za chwilę wybuchniesz, spróbuj przerwać zaklęty krąg. Wyjdź z pokoju, 
zanim wpadniesz w szał. Najlepiej, jeśli w jakiś sposób dasz dziecku do zrozumienia, że 
potrzebujesz chwili, aby się uspokoić. Wielu rodziców mówi wtedy: „Muszę przez 



moment ochłonąć”, i albo wychodzą z pokoju, zostawiając w nim dziecko samo (jeśli jest 
to dla niego bezpieczne), albo też odsyłają dziecko do jego pokoju i zamykają za sobą 
drzwi.  
Uwaga: dla dziecka, które ma napad złości, jest dużo lepiej, jeśli ojciec czy matka 
obejmie je czy przytuli, czekając, aż ucichnie w nim wewnętrzna walka. Jeżeli jednak 
czujesz, że przestajesz nad sobą panować, lepiej wyjdź. Możesz również włożyć 
płaczące niemowlę do łóżeczka i na krótką chwilę zostawić je samo – krzyk czy 
potrząsanie małym dzieckiem nie pomoże ci się uspokoić, nie sprawi też, że dziecko 
przestanie płakać. Jeśli taka sytuacja zdarza się poza domem, znajdź spokojne miejsce, 
do którego moglibyście pójść. 
A oto kilka innych sposobów osiągania spokoju: 
- oddychaj głęboko, 
- policz do dziesięciu, a jeszcze lepiej do czterdziestu, 
- wypĳ szklankę wody, 
- pomyśl o sytuacji, w której czułeś się bardzo dobrze, lub o osobie, na której ci zależy, 
- porozmawiaj spokojnie z samym sobą. 
A kiedy już się uspokoisz... wróć do dziecka. Podnieś je i potrzymaj w ramionach. Okaż 
mu, że jest Ci przykro, że byłeś dla niego taki surowy, np. mówiąc: „przepraszam”. Oboje 
poczujecie ulgę, że burza już przeminęła. Zakończ na tym sprawę. Nie pozwól, by 
konflikt rozwĳał się dalej. Czy w domu jest ktoś, kto przez chwilę mógłby zająć się 
dzieckiem? Nie po to, żeby włączyć się w spór, ale żebyś mógł się całkowicie uspokoić. 
 
Najlepsze reguły rozwĳają się razem w Wami.  
Dzieci są dużo chętniejsze do współpracy niż nam się wydaje. Jest jednak oczywiste, że 
owa współpraca zmienia się w zależności od wieku dziecka. Nie można wymagać od 
niemowlęcia, by nie ciągnęło za naszyjnik swojej mamy; dwunastolatek potrafi sam 
zaproponować, w jaki sposób mógłby przeprosić sąsiadów za zbyt głośną muzykę.  
A oto ogólne wskazówki, które pomogą Ci dostosować się do zmieniającej się sytuacji. 
Niemowlęta i małe dzieci są żądne wiedzy – pragną badać i coraz lepiej rozumieć 
otaczający świat. Nie umieją ocenić ryzyka ani zagrożeń. Zapobieganie i ćwiczenie 
powściągliwości – oto na czym powinni się skupić rodzice dzieci w tym wieku.  
 
Nie możesz sprawić, żeby dzieci zachowywały się w domu w sposób dla nich 

bezpieczny, ale możesz uczynić dom bezpiecznym dla dzieci.  
Ustalony porządek dnia i kilka rytuałów – na przykład wieczorny rytuał kładzenia się spać 
– zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa i stałości, niezbędne do tego, by mogło z 
nami współpracować. Małe dzieci to urodzeni badacze – odważni, niestrudzeni i 
pomysłowi. To może być dla Was trudny okres, ponieważ małe dzieci często nie wiedzą, 
czego naprawdę chcą. Staraj się panować nad sytuacją, wprowadzając jak najmniejszą 
liczbę reguł i ograniczeń. Zasady powinny być jasne i proste – musisz je cierpliwie 
wyjaśniać i wielokrotnie powtarzać. 
 Rozmawiaj z dzieckiem na jego poziomie – utrzymuj z nim kontakt wzrokowy, połóż mu 
rękę na ramieniu, żeby skupić na sobie jego uwagę. Lepiej powiedzieć mu, jak powinno 
się zachowywać, niż czego nie należy robić. Zaproponowanie innego rozwiązania to 
ważny sposób radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z dziećmi w tym wieku. Jeśli 



nie życzysz sobie, żeby dziecko bawiło się purée ziemniaczanym, zabierz je do 
piaskownicy albo daj mu plastelinę. Małemu dziecku jest bardzo trudno zrezygnować z 
fascynującego odkrycia, którego właśnie dokonało. Delikatnie, lecz stanowczo zabierz 
dzisiejszą gazetę, ustaw wazon na wyższej półce... Pamiętaj jednak, żeby zrobić to 
wystarczająco wcześnie, tak by pokierować zachowaniem dziecka, nie tracąc kontroli. 
 
 Dzieci w wieku przedszkolnym chcą wszystko wiedzieć i nieustannie proszą, aby im coś 
wyjaśnić. Twoje wyjaśnienia stają się coraz ważniejsze. W ten sposób okazujesz 
szacunek dla dążenia dziecka do zrozumienia świata. Wspieraj dziecko i pomóż mu 
znaleźć – krok po kroku – właściwą drogę w świecie dorosłych poprzez jasne zasady, 
pozytywne oczekiwania, zachętę i okazywanie zaufania.  
 
Teraz odwracanie uwagi nie będzie już skuteczne, za to przekaz: „Wiem, że to potrafisz”, 
zwiększy gotowość dziecka do współpracy i umocni jego poczucie kompetencji. Twoje 
uznanie doda mu skrzydeł w drodze do samodzielności. Jeśli dziecko łamie jakąś ważną 
regułę, powiedz mu o tym jasno. Pamiętaj jednak, że dzięki błędom dziecko łatwiej 
poznaje swoje własne ograniczenia. 
 
Dzieci w wieku szkolnym potrzebują rozmów oraz rodziców, którzy potrafią ich słuchać. 
Nadmierna pobłażliwość, podejście: „Ja wiem lepiej” oraz krytykanctwo osłabiają 
gotowość dziecka do brania na siebie odpowiedzialności i do „stanięcia na własnych 
nogach”. Gotowość do słuchania dziecka i szczere pragnienie zrozumienia go – bez 
przerywania i wtrącania się – przynoszą zupełnie inny efekt. Kiedy dzieci czują się 
rozumiane, mogą myśleć samodzielnie. Kiedy rozmawiasz ze swoim dzieckiem i chcesz, 
żeby ono Ciebie słuchało, upewnĳ się, że rzeczywiście z nim rozmawiasz, a nie tylko 
mówisz do niego.  
W wypadku dziecka w wieku szkolnym reguły obowiązujące w rodzinie powinny (w miarę 
możliwości) zostać wspólnie uzgodnione: 
- Każdy z domowników może przedstawić swoje propozycje i oczekiwania, a pozostali 
powinni go wysłuchać. 
- Każdy może proponować sposoby radzenia sobie z rozbieżnościami – może znajdzie 
się takie, które zadowoli wszystkich? 
- Po okresie próbnym rodzina zbiera się ponownie i zastanawia się, czy wybrane 
rozwiązanie się sprawdza i co ewentualnie można by zrobić inaczej. 
Takie „rodzinne konferencje” wymagają nieco praktyki – najlepiej w specjalnie 
zaplanowanym, spokojnym czasie. Wysiłek z pewnością się opłaci – tu nie ma 
przegranych; rodzice także mogą się w ten sposób wiele nauczyć.  
Reguły nie powinny być „wykute w kamieniu” jak nienaruszalne prawa, które obowiązują 
na wieki. Co roku dodawajmy do nich punkt czy dwa – najlepsze reguły rozwĳają się 
razem z Wami.  
 
Pięcioletni Maciek ignoruje trzecie zaproszenie do stołu. 
Spokojnie bawi się dalej. „Mówię do ciebie ostatni raz!” 
Czy chłopiec naprawdę nie słyszy groźnego tonu matki, który wskazuje, że zanosi się na 
burzę? Wreszcie przychodzi. Siada do stołu i marudzi: „Nie lubię brokułów”. 



Matka spogląda na niego, próbując namówić go do jedzenia: „Przynajmniej spróbuj. 
Napracowałam się”. I dodaje w myślach: „O nie, tylko nie to! Po takim stresującym dniu 
marzyłam o przyjemnej kolacji, czy chociaż raz w ciągu dnia nie mogę mieć spokoju?” 
„Poproszę o keczup”– mówi Maciek. „Naprawdę musisz? Wiesz, że keczup jest 
niezdrowy”. Maciek ostentacyjnie odsuwa od siebie talerz: „No to nie będę niczego jadł”. 
Tego już za wiele. Mama Maćka znowu to czuje – ten nieopisany gniew, który czasami 
wzbiera w niej, kiedy Maciek daje jej się we znaki. Teraz synek prosi o frytki i dostaje je. 
Zanim Maciek zdąży włożyć cokolwiek do buzi, jego mama 
– jeszcze nie zdając sobie sprawy, co się z nią dzieje 
– wyładowuje całą wściekłość, wrzeszcząc na synka. 
O co tutaj chodzi? 
Z biegiem czasu Maciek, podobnie jak wiele innych dzieci, zauważył, że może „wydębić” 
od swojej mamy to, czego chce narzekaniem, marudzeniem, płaczem. W ten sposób 
może skupić na sobie jej uwagę, a to dla pięciolatka nie zawsze jest takie łatwe. Odkąd 
mama ma nową pracę, jej myśli często błądzą gdzieś daleko i tak, jakby się wcale 
chłopcem nie interesowała. Maciek już nieraz przekonał się, że ilekroć przynosi do 
kuchni swoje samochody, żeby pobawić się z mamą, ona zawsze ma jakąś wymówkę. 
Wreszcie odkrywa, że może skupić na sobie całą jej uwagę, jeśli będzie po prostu 
ignorował jej polecenia i odmawiał jedzenia tego, co ugotowała. Wtedy mama zrzędzi i 
chociaż nie jest to zbyt przyjemne, jednak z pewnością lepsze od poczucia, że jest się 
niezauważanym.  
 
Chłopiec myśli: „Mama nie zajmuje się mną, ale jeśli wywołam awanturę, to się mną 
zainteresuje”. Jego mama myśli: „On robi to specjalnie, żeby mnie rozdrażnić i wtedy 
przestaję nad sobą panować”. Maciek i jego mama wpadli w błędne koło, które działa jak 
dobrze naoliwiony mechanizm, ponieważ matka chłopca za każdym razem nagradza 
jego niepożądane zachowania, poświęcając mu więcej uwagi. Maciek nie robi tego 
złośliwie – po prostu zachowuje się w jedyny sposób, który pozwala mu osiągnąć to, 
czego pragnie. 
 

Pozytywna uwaga 
Rodzice często nie poświęcają dzieciom uwagi, kiedy te zachowują się tak, jak się tego 
od nich oczekuje. Czy po szkole pytamy dziecko, czy dobrze mu poszło? Czy chwalimy 
je, kiedy już przed drzwiami zdejmie zabłocone kalosze? Spróbuj tak na to spojrzeć: z 
pewnością codziennie „przyłapiesz” swoje dziecko na tym, że zrobiło coś dobrze. To 
ogromna różnica – dla Ciebie i dla niego – czy okazujesz zadowolenie z tego, że Twój 
malec śmiało próbuje nalać Ci szklankę soku, czy też wściekasz się, że znowu coś 
rozlał.  
Twoje zachęty pomagają dziecku w budowaniu wiary w siebie. Może więc następnym 
razem – podczas kolejnego posiłku – mama Maćka zachowa się inaczej. Rozładuje 
sytuację przyjaznym: „Co, nie smakuje Ci? Szkoda, mnie bardzo”. A kiedy chłopiec, 
naburmuszony, odsunie od siebie talerz, matka zignoruje ten gest i zaproponuje, żeby w 
takim razie zrobił sobie kanapkę. A co na jutro? Może spaghetti? 
W chwilę później Maciek cały promienieje, z entuzjazmem opowiadając mamie o różnych 
pojazdach, jakie zna ze swojej książki z obrazkami. Matka ze zdumieniem odkrywa, ile 



jej synek wie o karetce, cysternie, śmieciarce... Jak pewnie i z jaką znajomością rzeczy o 
nich opowiada. I uświadamia sobie, że Maciek pragnął przy stole dostać od niej to samo, 
czego ona oczekiwała od niego: uwagę. Niepodzielna, pozytywna uwaga to największy 
dar, jaki możesz ofiarować swojemu dziecku. To nie musi trwać bardzo długo, 
najważniejsze, abyśmy powiedzieli dziecku: „Teraz jestem cały dla ciebie”. Właśnie 
wtedy, kiedy jesteś bardzo zajęty i gdy masz na głowie cały dom. Sytuacje, w których 
ofiarowuje się i dostaje niepodzielną uwagę, stanowią dla wszystkich źródło siły. 
 
Zadbaj o siebie.  
Przyczyny naszego złego humoru, częściej niż nam się zdaje, tkwią nie w tych, na 
których krzyczymy czy których ze złością szarpiemy, ale w nas samych. Często zanim 
rozpocznie się konflikt z dzieckiem, jesteśmy już w złym humorze – po ciężkim dniu w 
pracy, kłótni z mężem itd. Wtedy byle pretekst może doprowadzić do wybuchu. 
Umiejętność dbania o siebie jest niezbędna do tego, abyśmy potrafili właściwie 
opiekować się innymi. To szczególnie trudne, kiedy martwimy się pracą, musimy radzić 
sobie z rozłąką, borykamy się z kłopotami finansowymi, mieszkamy w złych warunkach 
czy też cierpimy z powodu takich problemów, jak alkohol, wypadki, choroby. Jednak 
nawet wtedy nie musimy ulegać trudnościom.  
Z pewnością nie rozwiążemy wszystkich problemów, ale możemy rozpoznać obszary, w 
których potrzebujemy rady, pomocy i praktycznego wsparcia. Dotyczy to także rodziców, 
którzy nie chcą bić swoich dzieci, a jednak często to robią. Jeśli jako dziecko sam 
zaznałeś przemocy, a dzisiaj trudno Ci panować nad sobą w napiętych sytuacjach, 
potrzebujesz pomocy.  
Rodzic, który zdecyduje się na przyjęcie wsparcia po to, by uchronić swoje dziecko przed 
krzywdą, jakiej sam doświadczył w dzieciństwie, zasługuje na wielki szacunek. 
Poszukiwanie wsparcia nie jest oznaką słabości ani porażki, lecz mądrym, 
odpowiedzialnym krokiem do zmiany trudnej sytuacji. Informacje, gdzie można uzyskać 
pomoc znajdziesz na stronie www.dobryrodzic.pl.  
 
MAŁYMI KROKAMI DOCHODZI SIĘ DO WIELKICH CELÓW. 
- Spędzaj z dzieckiem czas każdego dnia Wyznaczcie czas w ciągu dnia, który 
domownicy będą spędzali wspólnie, nie zajmując się innymi sprawami. Doda to sił 
zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Od ilości wspólnego czasu ważniejsze są uwaga i 
radość, jakie daje on wszystkim członkom rodziny. Dziecko powinno odbierać jasny 
przekaz: „Teraz jestem tu dla ciebie i poświęcam Ci całą uwagę”. 
- Myśl pozytywnie. Dzień po dniu kieruj swoją uwagę w większym stopniu na dobre niż 
na złe strony życia. Z kogoś, kto widzi szklankę do połowy pustą, zmień się w osobę, 
która widzi ją w połowie pełną. 
- Chwal swoje dziecko Czy Twoje dziecko wie, kiedy podoba Ci się jego zachowanie? A 
może bez przerwy je krytykujesz i zrzędzisz? Zwracaj uwagę na te zachowania dziecka, 
które sprawiają Ci przyjemność i stanowią dla Ciebie miłe zaskoczenie. Poświęcaj mu 
wtedy dużo uwagi. Dla dziecka nie ma nic lepszego niż poczucie, że jest akceptowane. 
Zwiększaj Wasze szanse na odniesienie sukcesu – ilekroć małe dziecko zdoła 
przezwyciężyć przemożną chęć, aby zrobić coś niewłaściwego, a starsze dowiedzie, że 

http://www.dobryrodzic.pl/


zastanowiło się nad swoim postępowaniem, zasługuje na wsparcie i pochwałę. Nie 
szczędź mu ich! 
 
- Rozmawiaj z dzieckiem Często sądzimy, że nasze dziecko doskonale wie, czego od 
niego chcemy. To nieprawda. Zadbaj o to, żeby rzeczywiście rozumiało Twoje prośby i 
polecenia. Przede wszystkim: 
- Nie krzycz do dziecka z innego pokoju, przyjdź do niego. 
- Patrz na nie, kiedy mówisz mu, czego od niego oczekujesz. 
- Dotknĳ jego ramienia. 
- Znajdź właściwe słowa – komunikat powinien być krótki, jasny i prosty, żeby dziecko 
mogło go zrozumieć. 
- Daj mu trochę czasu na dokończenie zabawy. 
- Pytaj dziecko o jego zdanie w sprawach, które go dotyczą. 
Traktuj opinie dziecka poważnie; przecież stanowicie drużynę. W ten sposób możecie 
wymyślić dużo lepsze rozwiązania niż te, na które wpadłbyś sam. 
 
- Bądź wyrozumiały 
Możesz z humorem i taktem przymykać oczy na niewielkie „wykroczenia”. Jeśli dziecku 
wymsknie się „brzydkie” słowo, zignoruj to. Jeżeli marudzi przy jedzeniu, okaż mu trochę 
zrozumienia. Jeśli stłucze filiżankę, przyjmĳ to spokojnie. To może się zdarzyć każdemu. 
- Reaguj szybko i pozytywnie 
Jeśli zachowanie dziecka Cię drażni, słowa: „Zrób tak” zawsze brzmią lepiejniż: „Nie rób 
tak” („Odsuń się na chwilę” jest zawsze lepsze niż: „Nie zasłaniaj mi”). Umacniaj wiarę 
dziecka w siebie, zamiast je tłamsić lub upokarzać. Okaż mu zaufanie. Dodawaj mu 
otuchy. Kategoryczne „nie i koniec” zachowaj na najważniejsze sytuacje. 
- Rozwiązuj konflikty 
Nie trać z dzieckiem kontaktu. Nie kłóć się z nim. Możesz dowolnie pokierować jego 
zachowaniem za pomocą wsparcia, zachęty, jasnych reguł i konsekwencji. To trochę tak, 
jakbyś próbował ostrożnie przeprowadzić samochód przez oblodzony fragment drogi. 
- Znajdź czas dla siebie 
W spokojnym momencie zastanów się: „Co jest dla mnie najważniejsze na tym etapie 
życia? Do jakich celów dążę, wychowując dzieci? Co mogę zrobić, żeby je osiągnąć? 
Jak mogę zaangażować w ten proces swoje dziecko?” Nawet najbardziej kochający i 
troskliwi rodzice popełniają błędy. Dla dzieci najbardziej liczą się nie nasze błędy, 
ale to, jak na nie reagujemy – czy umiemy przeprosić, czy okazujemy wolę porozumienia 
i czy jesteśmy gotowi się zmieniać. To daje naszym dzieciom siłę i odwagę. 
 
,, DOBRY RODZIC - DOBRY START” 
program Fundacji Dzieci Niczyje Celem programu jest wspieranie rodziców/opiekunów 
małych dzieci (0–3 lata) oraz osób oczekujących na dziecko poprzez dostarczanie im 
informacji na temat tego, jak opiekować się dzieckiem, jak stymulować jego rozwój i 
towarzyszyć mu w codziennych aktywnościach, a przede wszystkim jak radzić sobie z 
trudnymi sytuacjami, emocjami, stresem rodzicielskim. 
Zapraszamy na stronę www.dobryrodzic.pl, gdzie można znaleźć informacje, 
w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami, jakie mogą towarzyszyć rodzicom 



małych dzieci. Na stronie działa również Poradnia Internetowa, gdzie psycholodzy 
z Fundacji Dzieci Niczyje odpowiadają na pytania rodziców. 
Więcej informacji: www.dobryrodzic.pl 
 
Rodzice i nauczyciele mogą bezpłatnie korzystać z pomocy psychologów, pedagogów i 
prawnika FDN od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-18:00. 
800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i 
nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy 
dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań 
ryzykownych, takich jak: 
• agresja i przemoc w szkole, 
• cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, 
• wykorzystywanie seksualne, 
• kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, 
• depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 
Telefon 800 100 100 prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje, największa w kraju organizacja 
pozarządowa, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i pomoc dzieciom, 
które doświadczyły przemocy. FDN od lat prowadzi telefony pomocowe dla dzieci i 
dorosłych.  
 
Z pomocy telefonicznej i online konsultantów Telefonu 800 100 100 mogą korzystać 
rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele innych instytucji działających na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, którzy potrzebują informacji dotyczących 
przeciwdziałania zagrożeniom oraz pomocy dzieciom przeżywającym problemy, chcą 
poprawić swoje kompetencje wychowawcze, są zainteresowani kreowaniem współpracy 
szkoły lub placówki z lokalnymi instytucjami i podmiotami. 
 
Jak pomagają konsultanci 800 100 100? 
W wielu sytuacjach wystarczy rozmowa, wysłuchanie, dostarczenie informacji lub 
wspólne szukanie rozwiązań problemu dotyczącego bezpieczeństwa dziecka. Zdarzają 
się jednak i takie telefony czy wiadomości, które wymagają działań zmierzających do 
ochrony młodych osób. Jeśli wsparcie, porada prawna czy informacje na temat 
możliwości przeciwdziałania zagrożeniom okażą się niewystarczające, a osoba 
dzwoniąca/pisząca wyrazi zgodę, konsultanci mogą zainicjować interdyscyplinarne 
interwencje w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa. 
Zadzwoń 800 100 100, odwiedź www.800100100.pl, napisz pomoc@800100100.pl 
 
                                                                                                               Opracowała mgr Joanna Binienda 
 

Czy dzieci należy hartować? 

Bezwzględnie tak! Szczególnie te chorowite.  

Zahartowane dzieci chorują rzadziej i mają silniejszy układ odpornościowy. 

 
Rodzice, a jeszcze częściej babcie i ciocie, myślą, że dzieci chorują z powodu zimna. Bardzo 

się mylą. Dzieci chorują raczej z powodu przeziębienia, jednak to zupełnie coś innego, a 

http://www.dobryrodzic.pl/
mailto:pomoc@800100100.pl


nawet przeciwnego do „zimna”.  

Przyczyną przeziębienia jest najczęściej brak odporności na zimno. Dziecko nie zdobędzie tej 

odporności przez unikanie zimna. Innymi słowy główną przyczyną przeziębień i infekcji jest 

przegrzewanie dziecka, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Przegrzewanie zaburza 

rozwijającą się dopiero wewnętrzną termoregulację dziecka, które przez to gorzej znosi 

zmiany temperatury, szybciej marznie i w związku z tym częściej choruje. 

Układ odpornościowy dziecka 

Dzieci chorują częściej niż dorośli, ponieważ ich układ odpornościowy nie jest jeszcze 

nauczony, jak się bronić i musi się uczyć tego jeszcze przez kilka lat, zanim młody organizm 

będzie odporny na wirusy i bakterie. Dlatego właśnie tak ważne jest wzmacnianie układu 

odpornościowego najmłodszych. 

Podstawową bronią naszego układu immunologicznego są białe krwinki (leukocyty), które 

niszczą zarazki i wirusy oraz wszelkie inne zagrażające nam patogeny. Białe krwinki są 

obecne we krwi, limfie, a nawet w przestrzeniach międzytkankowych. 

Proces przeziębiania polega właśnie na tym, że organizm dziecka nieprzyzwyczajonego 

do zimna zamiast bronić się przed wirusami i bakteriami, broni się przed zimnem. 
Wygląda to w ten sposób, że w reakcji na zimno mechanizm termoregulacji organizmu 

obkurcza powierzchniowe naczynia krwionośne, aby nie oddawać ciepła z organizmu. 

Obkurczone naczynia krwionośne górnych dróg oddechowych nie chronią przed wniknięciem 

do organizmu chorobotwórczych patogenów z zewnątrz. Proste przełożenie: obkurczone 

naczynia krwionośne to mniejsza armia broniących dostępu do wnętrza organizmu 

leukocytów, a więc słabiej działający system immunologiczny. 

Jak hartować dziecko? 

Przede wszystkim nie przegrzewaj! Temperatura w domu powinna być jak najniższa: 20°C 

uznaje się za odpowiednią temperaturę, chociaż byłoby jeszcze lepiej, gdyby w pokoju, w 

którym śpi dziecko, była nawet niższa. 

Należy wietrzyć pokój dziecka również zimą, nawet gdy jest bardzo zimno. 

Nie ubieraj dziecka zbyt grubo. Jeśli jeszcze nie chodzi, ubieraj „na cebulkę” – tylko o 

jedną warstwę więcej, niż my jesteśmy ubrani. Jeśli już chodzi, powinno być ubrane lżej, 

ponieważ dużo się rusza i może spocić. Nagłe skoki temperatury sprzyjają przeziębieniom. 

Zasadą jest, że dziecku nie powinna zmarznąć głowa, ręce i stopy. 

Hartowanie dzieci. Oczywiście stopniowo i z umiarem: 

• Wychodźcie na spacery każdego dnia, również jesienią, kiedy pada deszcz i zimą, 

nawet jeśli temperatura jest naprawdę niska. Podczas spaceru w chłodne dni 

codziennie zdejmij na chwilę czapkę dziecka. Początkowo niech to będą tylko 3 

minuty. Po kilku dniach codziennych trzyminutowych treningów można wydłużyć 

czas do 5 minut. 

• Przygotuj dziecku raczej chłodniejszą kąpiel. 

Należy pamiętać, aby działać stopniowo, ponieważ celem hartowania nie jest zafundowanie 

dziecku szoku temperaturowego (takie metody są również praktykowane przez znawców), 

tylko stopniowe przyzwyczajenie do zimna i przez to wypracowanie metod obronnych. 

Kiedy hartowanie zimnem jest zabronione? 

Zasady są podobne u dzieci i u dorosłych. Hartowanie jest wykluczone w okresie 



przeziębienia, grypy lub jakiejkolwiek infekcji powodującej osłabienie organizmu. 

Istnieją również charakterystyczne przeciwwskazania do krioterapii , które wykluczają 

intensywne sposoby hartowania, takie jak na przykład masaż lodem, o którym poniżej. 

Jak wykorzystać lód do hartowania? 

Kontakt z lodem w domu to kontrolowana stymulacja niską temperaturą 0°C – zapoznanie się 

z intensywnym zimnem. 

Wygodnym sposobem przygotowania lodu jest użycie VIT ICE ®  – aplikatora do 

masażu lodem, umożliwiającego stabilny uchwyt kostki lodu.  

 

Technika szczególnie przydatna podczas kąpieli dziecka. Wygodnie przytrzymując kostkę 

lodu możemy przez chwilę pomasować stópki dziecka lodem lub po prostu podać mu lód do 

stopienia. Wielką przyjemnością jest topienie kostki lodu z zamrożoną niespodzianką. 

 

Dzieci lubią obserwować, jak lód się topi, odkrywać, jaki jest zimny i jakie fajne wydaje 

dźwięki, gdy pęka. Można wykorzystać takie zabawy do hartowania zimnem. I przy okazji 

odpowiedzieć na kilka trudnych pytań: A jak się robi lód? A dlaczego woda zamarza? 

Dlaczego lód jest na początku lepki? I dlaczego lód nie tonie w wodzie? ;) 

Mocniejsze sposoby hartowania dzieci 

Są normą w Finlandii i na wielu obszarach Rosji. Częstą formą hartowania jest wspólna z 

dziećmi kąpiel w przerębli lub zmiennotemperaturowe hartowanie gorącą sauną, po której 

obowiązkowy jest skok do lodowatego jeziora. Taki zwyczaj działa zbawiennie na system 

sercowo-naczyniowy i oczywiście bardzo hartuje. 

Jeśli chcemy przyzwyczaić dzieci do sauny, to powinniśmy zacząć od sesji nie dłuższych niż 

3 minuty na początek i nie powinniśmy sadzać malucha na najwyższej półce. Kolejne sesje 

można wydłużyć do 6 minut. Po saunie oczywiście należy dziecko schłodzić, ale raczej 

letnim prysznicem niż lodowatą wodą. 

Są to praktyki stosowane od pokoleń i nikt się ich nie obawia, ponieważ wiadomo, że 

dzięki nim zyskuje się zdrowie i odporność, co jest szczególnie ważne, jeśli się mieszka w 

chłodnym klimacie. 

Hartowanie - sposób na zdrowie 

Często boimy się by nasza pociecha nie zmarzła, opatulamy je w ciepłe ubrania, 

trzymamy w mocno ogrzanych pomieszczeniach. O zimnych napojach czy lodach nasze 

dzieci mogą jedynie marzyć. Postępując tak niestety szkodzimy maluchom. Dla zdrowia 

dziecka bardzo ważne jest hartowanie. 

Zanim wyślemy dzieci do przedszkola powinniśmy szczególnie zadbać o hartowanie dzieci, 

czyli przyzwyczajanie organizmu do różnych warunków panujących w otoczeniu. Jego celem 

jest stymulowanie organizmu i przyzwyczajanie go do nagłych zmian temperatur i 

wilgotności. Zahartowany organizm będzie odporniejszy na potencjalne infekcje. 

Najlepszym momentem na rozpoczęcie procesu hartowania dziecka jest lato. Wówczas 

ryzyko chorób jest dużo niższe niż w trakcie innych pór roku. Jednym z najlepszych 

sposobów hartowania jest brodzenie w wodzie. Idealnym do tego miejscem jest polskie 

wybrzeże. Dziecko wbiegając z rozgrzanej plaży do chłodnego Bałtyku w naturalny sposób 

przyzwyczaja swój organizm do gwałtownych zmian temperatury. Dlatego mniejszym 

szokiem dla jego organizmu będą zmiany temperatur w okresie jesienno - zimowym. 

Jesienią warto kontynuować rozpoczęty latem proces hartowania. Wspaniałą okazją po temu 

http://www.krio-star.pl/fizjoterapia/wskazania-przeciwwskazania-krioterapii-masazu-lodem/
http://www.krio-star.pl/#194-2


mogą być wycieczki za miasto do lasu. Panuje tam szczególny mikroklimat. Porastające 

polskie lasy sosny, świerki i modrzewie wydzielają olejki eteryczne, które mają zbawienny 

wpływ na zdrowie maluchów. Podrażnione przez składniki olejków drogi oddechowe 

oczyszczają się niemal jak przy inhalacji. 

Ponadto letnie hartowanie możemy kontynuować w warunkach domowych. Jeśli nasze 

dziecko latem biegało boso po plaży, po trawie, brodziło w wodzie, to zabiegi te możemy 

zastąpić co wieczór, nacierając stopy zimną wodą. Po takim ochłodzeniu stóp koniecznie 

trzeba je dobrze osuszyć, a potem założyć ciepłe skarpety. 

 

ZASADY SPRZYJAJĄCE HARTOWANIU DZIECKA I RODZICA: 

1. Spacerujcie codzienne także w chłodniejsze i deszczowe dni. 

2. Nie przegrzewajcie się i nie ubierajcie zbyt ciepło. 

3. Zażywajcie krótkich kąpieli w chłodnej wodzie. 

4. Jedzcie dużo owoców i warzyw, bogatych w witaminy. 

5. Często wietrzcie mieszkanie i przy ładnej pogodzie śpijcie przy uchylonym oknie. 

6. Wyjedźcie na kilkutygodniowy wyjazd „na łono natury”, zmieńcie klimat. 

 

Fakty i mity na temat odporności u dzieci w przedszkolu. 
Zatem jak to naprawdę jest z odpornością u dzieci w przedszkolu? 
 

Zacząć trzeba od tego, że odporność to zjawisko złożone, ponieważ dotyczy sprawności 

radzenia sobie z zagrożeniami fizycznymi w postaci zarazków i z obciążeniami 

psychicznymi. Kluczowe znaczenie mają pierwsze trzy lata życia człowieka, kiedy jego układ 

immunologiczny dopiero raczkuje, a emocje, jakich doświadcza brzdąc, to dla niego zjawiska 

nowe i bardzo silnie przeżywane. Emocje te mają często niebagatelny wpływ na zdrowie 

fizyczne kilkulatka. Z nierozumienia tej zależności bierze się wiele nieporozumień na temat 

odporności u przedszkolaków. Pora na przedstawienie faktów. 

MIT: Dzieci otoczone dobrą opieką i nieizolowane we wczesnym dzieciństwie nie będą 

chorować w przedszkolu. 

Okres przedszkolny jest tylko jednym z etapów modelowania sprawności układu 

immunologicznego. Młodzi rodzice często o tym zapominają i oczekują, że dzięki właściwej 

diecie, pobytom na świeżym powietrzu i zapewnieniu dziecku kontaktu z rówieśnikami, w 

ciągu pierwszych trzech lat życia odporność pociechy zostanie wykształcona na poziomie 

wystarczająco wysokim, aby brzdąc nie chorował prawie wcale. Tak się jednak nie dzieje, 

ponieważ formowanie odporności to proces ciągły i trwa całe życie. W piaskownicy czy na 

domowym baliku smyk styka się najczęściej tylko z kilkorgiem dzieci i to generalnie wtedy, 

kiedy jest zdrowy i zdrowe są maluchy, z którymi się bawi. Co innego przedszkolak, który 

codziennie przebywa w dużym skupisku kilkulatków, których kondycja zdrowotna – 

szczególnie w okresie między jesienią a wiosną – pozostawia wiele do życzenia. Dziecko 

narażone zostaje wtedy na atak wielu zarazków, z których część jest dla układu 

odpornościowego nieznana i nie została jeszcze zaklasyfikowana do kategorii „Wróg”. Z tego 

powodu mechanizmy zabezpieczające przed rozwojem infekcji nie zostają uruchomione 

odpowiednio wcześnie i rozwija się choroba. 

MIT (z ziarnem prawdy): Karmienie piersią w niemowlęctwie zabezpiecza przed 

chorobami w okresie przedszkolnym. 

Mleko kobiece zawiera komórki układu odpornościowego, które biorą bezpośredni udział w 



ochronie przed infekcjami. Jednak badania wykazały, że ochrona ta działa na zakażenia 

bakteryjne tylko w okresie karmienia naturalnego i jeszcze kilka miesięcy po odstawieniu od 

piersi, natomiast za właściwe zabezpieczanie kilkulatka przed infekcjami odpowiedzialny jest 

już jego własny układ immunologiczny. Udało się z kolei potwierdzić, że karmienie piersią 

zapewnia na długi czas lepszą ochronę przed ostrymi infekcjami, a więc tymi, które są 

największą zmorą przedszkolaków. 

PRAWDA (częściowo): Dzieci mające starsze rodzeństwo rzadziej chorują jako 

przedszkolaki. 

Przedszkolak, który przechorował już sporo infekcji, zarażając się od starszego rodzeństwa, 

ma układ odpornościowy lepiej wyćwiczony w rozpoznawaniu patogenów. Malec może 

dzięki chorującemu starszemu rodzeństwu nabyć nawet odporność na całe życie – na 

schorzenia typowe dla okresu dziecięcego, jak ospa czy różyczka – i niestraszne mu wtedy 

masowe zachorowania w grupie przedszkolnej. Pamiętajmy jednak, że najczęściej dzieci 

atakują inne wirusy, np. para grypowe. A te mutują i szczep, który dotarł do domu za sprawą 

starszego brata kilka lat wcześniej, kiedy obecny przedszkolak był jeszcze w powijakach. 

Ówczesny wirus miał zapewne inny garnitur genetyczny niż zarazek, który powoduje falę 

zachorowań w tym roku. Dlatego dziecko może przechorować przeziębienie ponownie, 

zarażając się nim w przedszkolu. 

 PRAWDA: Przedszkolaki niewyspane i zestresowane chorują częściej. 

Sen to najlepsza recepta na zdrowie i sprawne działanie układu odpornościowego. Podczas 

snu regenerują się siły fizyczne i usprawniane jest działanie układów mających kluczowe 

znaczenie dla zachowania odporności: immunologicznego, nerwowego i hormonalnego. 

Ponadto u dzieci podczas snu wzrasta intensywność wzrostu. To wszystko powoduje, że mały 

organizm wytwarza właściwą dla jego wieku biologicznego równowagę. 

Naukowo udowodniono, że niedosyt snu manifestuje się pogorszeniem umiejętności 

skupiania się, lękliwością, podwyższonym poziomem stresu, a nawet napadami paniki. Dzieje 

się tak, ponieważ niedosyt snu powoduje „zmęczenie” ośrodków mózgu odpowiedzialnych za 

procesy emocjonalne i regulujących wytwarzanie hormonów. Niewyspane dziecko jest 

rozdrażnione, niechętne do zabawy, nauki i jedzenia. Jego dotychczas dobre relacje z 

rówieśnikami, wychowawcami i rodziną zostają zaburzone. Koledzy zaczynają małemu 

marudzie dokuczać, a przedszkolanki i rodzice częściej tracą do niego cierpliwość. To 

pogłębia stres, przygnębia dziecko i często dodatkowo pogarsza jeszcze jakość snu u i tak 

niedosypiającego malca. Stąd do choroby już tylko krok, ponieważ brak równowagi 

emocjonalnej i stres, nałożone na niewyspanie, przekładają się na gorszą pracę układu 

wydzielania wewnętrznego i zmniejszają sprawność reakcji układu odpornościowego. 

PRAWDA: Dzieci po kuracji antybiotykowej po powrocie do przedszkola szybko „łapią” 

infekcje. 

Dzieje się tak, kiedy: 

• leczenie nie było prowadzone zgodnie z zaleceniami lekarza lub zostało przerwane po 

ustąpieniu najpoważniejszych objawów choroby; 

• dziecko przyjmowało kilka antybiotyków jeden po drugim lub często leczy się je 

lekami z tej grupy; 

• antybiotykoterapia stosowana była niepotrzebnie, ponieważ malec miał infekcję 

wirusową, a nie bakteryjną; 

• dziecko poszło do przedszkola jeszcze w czasie trwania kuracji antybiotykami lub 

bezpośrednio po jej zakończeniu. 

Antybiotyki działają bakteriobójczo lub bakteriostatycznie, ale ich działanie nie jest 

ograniczone jedynie do wybranych zarazków. Niszczą również mikroorganizmy pożyteczne, 



wspomagające pracę układu odpornościowego, np. bakterie jelitowe, które wytwarzają 

witaminy z grupy B. Witaminy te są niezbędne do prawidłowej pracy układu nerwowego – a 

o silnych powiązaniach, jakie istnieją między sprawnością tego układu i dobrą odpornością u 

dzieci, można przeczytać wyżej. 

Aby dziecko po antybiotykoterapii nie rozchorowało się na nowo po powrocie do 

przedszkola, należy prowadzić leczenie zgodnie z zaleceniem lekarza, nie skracać go na 

własną rękę, stosować probiotyki i prebiotyki w czasie leczenia oraz po nim i nie posyłać 

malca na zajęcia bezpośrednio po zakończeniu kuracji, ale dopiero po kontroli lekarskiej i po 

kilku dniach od odstawienia antybiotyków. Przez ten czas organizm dziecka zasiedlą na nowo 

pożyteczne mikroorganizmy i wzmocnią jego odporność. 

PRAWDA: Wymiana zębów mlecznych na stałe może wpłynąć na odporność. 

U niektórych dzieci obserwuje się zadziwiającą korelację: kiedy tracą ząb mleczny i na jego 

miejscu wyrasta stały, zaczynają skarżyć się na ból głowy, czasem dopada je gorączka, a 

nawet rozwijają się objawy ogólne przypominające przeziębienie. Mechanizm tego zjawiska 

nie jest jeszcze dokładnie poznany, ale prawdopodobnie ma to związek ze „skupieniem” sił 

organizmu na sprawnym przeprowadzeniu procesu wyrzynania się zęba stałego, który musi 

pokonać określoną drogę, przedzierając się przez tkanki przyzębia ponad powierzchnię 

dziąsła. 

MIT i PRAWDA w jednym: Odporność kształtują choroby i hartowanie. 

Aby układ odpornościowy reagował szybko, potrzebuje bodźców. Dlatego – choć to bardzo 

przekorne – nic tak dobrze nie poprawia efektywności jego działania i nie czyni go 

dojrzalszym jak kontakt z zarazkami. Każda infekcja działa jak stymulant i powoduje 

wytworzenie nowych linii komórek odpornościowych, wyspecjalizowanych w rozpoznawaniu 

konkretnego patogenu. Doskonałymi stymulantami odporności są też wszystkie zabiegi 

hartujące. Ale uwaga: niewłaściwe aktywizowanie odporności (np. w chorobach 

autoimmunologicznych czy zbyt intensywne hartowanie piecucha) przynosi skutek odwrotny, 

czyli częstsze choroby. 

 

Normy dotyczące wagi i wzrostu starszych przedszkolaków: 

CZTEROLATKI: chłopcy – wzrost ok. 101cm, waga ok. 16 kg 

dziewczynki -  wzrost ok. 99 cm, waga ok. 16 kg 

PIĘCIOLATKI: chłopcy – wzrost ok. 107cm, waga ok. 18 kg 

dziewczynki -  wzrost ok. 107 cm, waga ok. 18 kg 

SZEŚCIOLATKI: chłopcy – wzrost ok. 113cm, waga ok. 20 kg 

dziewczynki -  wzrost ok. 113 cm, waga ok. 20 kg 

SIEDMIOLATKI: chłopcy – wzrost ok. 121cm, waga ok. 24 kg 

dziewczynki -  wzrost ok. 121 cm, waga ok. 23 kg 

Normy podane wg N. Wolańskiego (za M. Przetacznikową i G. Makiełło – Jarżą 

„Psychologia rozwojowa”). 

Wzrost i waga dziecka mieści się w normie także wówczas, gdy podane liczby 

są w zakresie pomiaru wzrostu wyższe lub niższe o 5 cm, zaś w zakresie 

wagi większe lub mniejsze o 2 kg. 



 

 

 

 

Propozycje ćwiczeń dla dzieci i rodziców: 

 

ĆWICZENIA ROZGRZEWAJĄCE 

1. „Idzie olbrzym” – spacerując na palcach stóp wyciągamy ramiona w górę 

i wyprostowujemy tułów. Odnosimy wrażenie, że rośniemy i stajemy się 

olbrzymami. Staramy się wyciągnąć wyżej i wyżej mając wzrok stale 

skierowany na czubki palców rąk. 

2. „Idzie krasnal” – kucamy. Jesteśmy teraz mali jak krasnoludki. W tej 

pozycji, na palcach stóp, z wyciągniętymi do przodu ramionami 

posuwamy się naprzód. Nie wolno nam upaść! 

3. „Szybki pies” – chodzimy na kolanach i powierzchniach wewnętrznych 

dłoni, tak jak piesek. Kto potrafi w ten sposób chodzić najszybciej? 

4. „Koń w cyrku” – kroczymy unosząc wysoko kolana, podobnie jak koń w 

cyrku. Chodzimy coraz szybciej i wreszcie biegniemy. Następnie 

zwalniamy i znowu przyspieszamy, aż w końcu stajemy. 

5. „Spacerujący stoliczek” – chodzimy na wszystkich kończynach, 

brzuchem zwróceni ku górze. Tworzymy z naszego tułowia stolik na 

czterech nóżkach. A teraz wyobraźmy sobie, że na tym stoliku stoją 

talerze i filiżanki! Stolik może posuwać się do przodu lub do tyłu. 

 

ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE MIĘŚNIE KOŃCZYN DOLNYCH I 

BRZUCHA 

1. „Gruby i chudy” – klęcząc siadamy na piętach. Wypinamy brzuch i 

siedzenie – wyglądamy teraz jakbyśmy byli grubi. Następnie wciągamy 

brzuch i siedzenie – wyglądamy jak chudzi. 

2. „Piłka nożna w powietrzu” – leżąc na plecach przyciągamy kolana do 

klatki piersiowej. Mocno kopiemy raz lewą, raz prawą noga do góry, 

wyobrażając sobie, że kopiemy w powietrzu piłkę nożną. W może 

kopniemy „piłkę” obiema nogami na raz? 

3. „Nogi za głowę” – leżymy na plecach, wyprostowane nogi z wielkim 

rozmachem przenosimy nad głową, dotykając palcami stóp do podłogi. 

4. „Siad turecki na stojąco” – komu uda się wykonać to ćwiczenie? Rękami 

trzymamy się za uszy i ze skrzyżowanymi nogami wykonujemy siad 

turecki. Po chwili wstajemy. 

Więcej ćwiczeń wraz z opisem i zdjęciami przedstawiającymi sposób ich 

wykonania  można znaleźć w książce: 

R. Demeter „Wesołe ćwiczenia. Gimnastykujemy się z naszymi dziećmi”. 
                                                                                                     Opracowała: mgr Joanna Binienda 



 

Polskie Święta Wielkanocne 
 

Wielkanoc, święta, obyczaje, pisanki 
Wielkanoc kojarzy się nam z kolorowymi pisankami, mnóstwem pysznego jedzenia, śmigusem 

dyngusem i wieloma innymi przyjemnymi rzeczami.  

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim. Są to święta upamiętniające 

śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres 

wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim 

Tygodniem. Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.  

 

Niedziela Wielkanocna (nazywana też Wielką Niedzielą, Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego) to 

pierwszy dzień świąt wielkanocnych. W Polsce w godzinach porannych odprawiana jest uroczysta 

rezurekcja (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie), która swymi tradycjami sięga średniowiecza. 

Po powrocie do domu w gronie rodzinnym zasiada się do uroczystego śniadania wielkanocnego, 

które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach 

znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi i 

pierwszych wiosennych kwiatów.  

 

Poniedziałek Wielkanocny (zwany też Lanym Poniedziałkiem, Śmigusem-dyngusem ) to drugi dzień 

świąt Wielkiej Nocy. W polskiej tradycji tego dnia polewa się dla żartów wodą inne osoby, nawet 

nieznajome. Polewanie wodą nawiązuje do dawnych praktyk pogańskich, łączących się z 

symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i co rok odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. Do 

dziś zwyczaj kropienia wodą święconą pól w poniedziałkowy ranek przez gospodarzy jest spotykany 

we wsiach na południu Polski.  

 

Polska tradycja potraw wielkanocnych jest bardzo bogata i nie ma chyba innej tak bogatej tradycji 

kulinarnej na czas obchodów Świąt Wielkanocnych. Czekamy na to śniadanie przez cały Wielki Post, 

zatem nie dziwi fakt, że wszystkiego co znajduje się na stole staramy się skosztować choćby 

przynajmniej po troszeczkę. 

Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie może zabraknąć takich potraw jak: żurek wielkanocny;  

biała kiełbasa; pieczona szynka świąteczna; faszerowane jajka; ćwikła; babka wielkanocna; 
 mazurek; sernik                                                                                        
A po obfitym świątecznym śniadaniu zapraszamy wszystkich do wielkanocnych zabaw z pisankami. 

Jajko o jajko - zabawa w parach; potrzebne jest po jednej pisance na osobę; zawodnicy siadają 

naprzeciwko siebie; należy uderzyć jajkiem o jajko partnera; wygrywa ten zawodnik, którego 

jajko nie będzie zbite. 

Kto dalej - potrzebne jest po jednej pisance na osobę; zawodnicy stają na linii startu; na podany 

sygnał popychają swoją pisankę tak, aby potoczyła się jak najdalej; ten kto wygra zabiera pisanki 

przeciwników. 

Rzuć pisankę - potrzebne jest po jednej pisance na osobę; pary stają w odległości 1 m od siebie i 

jednocześnie rzucają do siebie jajka; jeśli je złapią odsuwają się o metr i rzucają znowu; wygrywa para 

która odsunęła się od siebie na największą odległość i której udało się nie zbić jajek. 

Święta spędzane przy stole w rodzinnym gronie to radosne chwile, które wspominamy przez cały rok. 

W dzisiejszych czasach, gdy każdy dzień mija niezauważony, to właśnie święta sprawiają, że mamy 

czas by nacieszyć się sobą. To czas, gdy z przyjemnością odwiedzamy swoich bliskich i przyjaciół. 

http://www.we-dwoje.pl/wielkanoc,tag,2203.html
http://www.we-dwoje.pl/swieta,tag,3597.html
http://www.we-dwoje.pl/obyczaje,tag,4878.html
http://www.we-dwoje.pl/pisanki,tag,11261.html
http://www.we-dwoje.pl/zurek;wielkanocny,artykul,1926.html
http://www.we-dwoje.pl/biala;kielbasa;pieczona,artykul,1928.html
http://www.we-dwoje.pl/szynka;swiateczna,artykul,1929.html
http://www.we-dwoje.pl/faszerowane;jajka,artykul,1927.html
http://www.we-dwoje.pl/cwikla,artykul,1930.html
http://www.we-dwoje.pl/babka;cytrynowa,artykul,1313.html
http://www.we-dwoje.pl/mazurek;z;bakaliami,artykul,1932.html
http://www.we-dwoje.pl/sernik;z;rosa,artykul,1261.html


Siedząc przy świątecznym stole, w wyjątkowym i podniosłym nastroju, mamy okazję do spotkań, 

długich rozmów. Wówczas możemy się wreszcie sobą nacieszyć. 

Stół wielkanocny i potrawy 
 

Zwykle w ferworze przygotowań, zakupów, pieczenia i gotowania, zapominamy o stronie 

estetyczniej. Jest ona o tyle ważna, iż nie tylko podkreśla wyjątkowy czas spotkania, 

odświętną i uroczysta atmosferę, ale buduje też klimat. To znak, że chcemy, aby wszyscy 

czuli się dobrze. 

Tradycyjnie na stole stawiamy rzeżuchę, baranka z cukru bądź ciasta oraz pisanki. Jednak 

warto postarać się, aby nasz stół, jak i otoczenie wyglądały świeżo, lekko i nowocześnie, a 

przy tym całość nawiązywała do tradycji. 

  

 

 

Wielkanoc, jak i wiosna lubi odcienie żółtego, różowego, zielonego i białego. To także czas 

rozpoczynającej się wiosny, co warto podkreślić kolorystyką. Akcenty mogą mieć charakter  

rustykalny, metaliczny, klasyczny. Dzięki jednolitej, zaplanowanej stylistyce i spójnej 

koncepcji unikniemy kiczu, przeładowania, bądź chaosu. 

W Wielkanoc nie drążnią pastele i kurczaczki. W tego typu odcieniach i ozdobach można 

znaleźć mnóstwo ciekawych o oryginalnych pomysłów w sklepach designerskich i 

wnętrzarskich, a także w kwiaciarniach i sklepach z różnym drobiazgami. Jednak jest też 

wiele prostych i niekoniecznie kosztownych sposobów na odnowienie wnętrza, nadanie mu 

wielkanocnego tonu. Najprostszym i najtańszym jest ścięcie kilku gałązek, najlepiej wiśni, ze 

względu na różowe, piękne kwiaty, i wstawienie do wazonu. Trzeba zorganizować się 

odpowiednio wcześniej, aby na Wielkanoc gałązki pokryły się cudnym kwiecień i roznosiły 

zapach wiosny wokół. 

Pamiętajmy, że to do nas zależy, jak wyglądać będzie nasza Wielkanoc. 

Wielkanoc kojarzy nam się z jajkami na stole. Najczęściej są to zwykle klasyczne, czyli 



jajka w majonezie. W oryginalnym kwartecie stworzą symfonię smaku i nacieszą oko. 

Proponujemy na Wielkanoc:  

 

Kwartet jaj wielkanocnych z czerwonym kawiorem, tuńczykiem, filecikami anchois i 

śledziem matias 

  

 

Składniki dla 4 osób:  
 

 8 ugotowanych na twardo jaj 
 

Do dekoracji: 

pomidory koktajlowe; mieszanka kiełków; gałązki świeżego kopru 

  

Farsz I: 

4 filety anchois 

Szczypta papryki słodkiej Prymat 

1 łyżka kaparów 

2 łyżki oliwy z oliwek 

Sól czosnkowa Prymat 

Kilka czarnych oliwek 

Łyżeczka soku z cytryny 

Pieprz czarny mielony Prymat do smaku 
 

Farsz III: 

3 łyżki tuńczyka w oleju 

1 łyżeczka posiekanego szczypiorku 

Szczypta przyprawy do ryb Prymat 

2 suszone pomidory 

1 łyżka majonezu 

Sól, pieprz czarny mielony Prymat 
 

Farsz II: 

1 pokrojony w drobną kostkę filet śledzia 

matias 

1 łyżka gęstej śmietany 

½ łyżeczki kopru Prymat 

Sól czosnkowa, pieprz czarny mielony 

Prymat 
 

Farsz IV: 

2 łyżki twarożku 

¼ pokrojonego w kostkę awokado 

1 łyżka jogurtu naturalnego 

1 łyżka czerwonego kawioru 

Sól, pieprz czarny mielony Prymat do smaku 
 

 

  

Sposób przygotowania: 
Jajka obrać ze skorupek, delikatnie przeciąć na pół i wyjąć żółtka. Do każdego rodzaju farszu 

dodać po dwa rozgniecione żółtka i dokładnie wymieszać wszystkie ich składniki. Połówki jaj 



napełnić otrzymanymi nadzieniami, a następnie na talerzach ułożyć po jednej połówce 

każdego rodzaju. Danie udekorować gałązkami kopru, pomidorkami koktajlowymi i 

świeżymi kiełkami.  

 

 

 

Barszcz Biały Wielkanocny   
 

 

 

 

Przygotowanie 

• Gotować wołowinę w osolonej wodzie pod przykryciem, aż będzie miękka. Dodać 

boczek, podziurkowaną widelcem białą kiełbasę, marchewkę, pietruszkę, pora, selera i 

gotować dalej przez ok. 20 minut na małym ogniu pod przykryciem. 

• Na około 5 minut przed końcem gotowania dodać opieczoną cebulę, wędzoną 

kiełbasę, czosnek, liść laurowy, ziele angielskie, pieprz czarny, pieprz ziołowy, 

majeranek, otręby, chrzan, ocet balsamiczny. 

• Zaprawić śmietanką wymieszaną z 1 łyżką mąki uprzednio rozprowadzonej w małej 

ilości wody. Delikatnie zagotować. 

Propozycja podania 

ugotowane na twardo jajka / kiełbasa z wywaru / natka pietruszki 

Wskazówki 

Jeśli kiełbasę będziemy piec w piekarniku, wyjmujemy ją z wywaru już po 10 minutach 

gotowania. Przed pieczeniem nacinamy na ukos i pieczemy w piekarniku z funkcją grilla (ok. 

220 stopni C) przez ok. 15 minut na lekko złoty kolor. Na patelni na oleju z dodatkiem 

pokrojonego w kosteczkę boczku z wywaru, poddusić pokrojoną w piórka cebulę. Podawać 

do kiełbasy. 

                                                                                                     Opracowała: mgr Joanna Binienda 



 

 Wielkanocne kolorowanki dla dzieci 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

http://genuardis.net/wielkanocne-kolorowanki-cz-2-kolorowanki-wielkanocne-kolorowanki/kolorowanki.o33.eu*wp-content*uploads*2011*03*Kolorowanki-wielkanocne.gif/


 

 

 


