
Zapraszam do wspólnej rodzinnej zabawy.  

Nowoczesne technologie pomogą nam połączyć się, aby odbyć podróż w czasie.  "Odkurzenie" pamięci 
może przydać  się do rozwiązania krzyżówki. 

Hasło zaprasza do przeczytania tekstu umieszczonego poniżej oraz rodzinnych opowieści. Zaczynajmy.

Krzyżówka

1) Jak na imię ten słoń miał

Co na półce sobie stał?

Z porcelany robił miny

Urósł, bo jadł witaminy  

2) Ruszyć po przygodę chciał

Pacanów odnaleźć miał

Chociaż na imię mu Matołek

Przecież sprytny to  ........ 

3) Przygód w świecie mieli wiele

Nierozłączni przyjaciele

Na ekranie jest już Lolek

A ty patrzysz gdzie jest ……..

4) Z podwórka dobrze się znają 

Wiele tematów do rozmów mają

Balbinka to gąska, każdy to wie

A Ptyś jej kolega, to ...........  jest   

5) Jacek szalone pomysły miał

Gdy w telewizji występował

To będzie łatwa chyba zagadka 

Jego starsza siostra ma na imię .......

6) Chociaż małym misiem jest

To o wszystkim wiedzieć chce

Usiądź grzecznie chłopczyku, panienko

Już miś patrzy  przez małe .... 

7) Piotruś taki ołówek miał

Który każdy też by chciał

Rysując spełniał wszystkie swe plany 

Bo to ołówek był ........

8) Sprytu jest w nich wiele

Wrogowie to czy przyjaciele?

Wilka w polu zostawiając

Uciekł znowu sprytny  .......
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Jak to przed  snem było.....

Dobranocka, wieczorynka. Kończy się dzień. Zbliża się czas, kiedy rodzice ucałują nas życząc miłych snów,
spokojnej nocy.  Nam, babciom i dziadkom obecnych przedszkolaków wyznaczały wieczorny rytm. Być
może dla niektórych były swego rodzaju rytuałem.
 Dobranocki pomagały nam z optymizmem poznawać mały, dziecięcy świat. Wierzyliśmy w ich dobre
zakończenie. Mogliśmy poczuć się bezpiecznie.

Śledząc  przez  kilkanaście  minut  losy  bohaterów uczyliśmy się  życia  wg  zasad.  Poznawaliśmy
postawy,  wartości.  Obserwowaliśmy  bohaterów  w  różnych  sytuacjach  i  rolach  społecznych  często
pewnie ich idealizując.  Mogliśmy, również bezkrytycznie czerpiąc z nich wzorce, sprawdzać się podczas
wspólnych z rówieśnikami zabaw i gier, zdobywać wiedzę o sobie. Podpowiadały co w kontaktach jest
ważne,  jak  poradzić  sobie  w  zdarzających  się  każdemu  trudnych  sporach.  Sprawdzaliśmy  swoje
umiejętności nawiązywania relacji,  życia w przyjaźni. Tak jak bohaterowie historyjek czuliśmy  więź z
innymi,  poznawaliśmy  smak  bycia  razem,  czy  współpracy  kiedy  mogliśmy  liczyć  jeden  na  drugiego.
Rozumieliśmy lepiej co znaczy mieć zaufanie do innych. 

Dlaczego  nie  mielibyśmy  tak,  jak  Koziołek  Matołek  zwiedzać
świata. To przecież nie takie straszne, gdy na drodze spotyka się częściej
życzliwość niż niechęć. Przygody Bolka i Lolka oprowadzały nas po Polsce i
nieznanych  zakątkach  świata.  W  napięciu  obserwowaliśmy  ciągłą
rywalizację, spory, kto jest silniejszy, czyj pomysł jest lepszy. Znaliśmy to z
własnych podwórek. Co ciekawe, przekomarzanie się zwykle prowadziło do
znalezienia  dobrego  rozwiązania.  Wtedy  pewnie  nie  rozumieliśmy,  że  posłuszeństwo  nie  jest  tym
samym, co uległość. Mogliśmy podglądać, jak mając inne zdanie można się szanować. Chcieliśmy tak jak
Jacek uczyć się od innych,  liczyć na starszych, mądrzejszych od nas. Sepleniący Kurczak Ptyś nie był
właściwym wzorem wymowy, może tylko miał nas rozśmieszać. Pewnie jednak, choćby przypadkiem,
zwracał nam uwagę na odmienności, uczył akceptacji dla różniących się od nas. Może rozpoznawaliśmy
w nim nas samych ze swoimi niedoskonałościami.  Każdy czasem żałował,  że nie ma zaczarowanego
ołówka, ale nic nie przeszkadzało nam o nim marzyć, nie hamowało naszej wyobraźni.  W krainę fantazji
wędrowaliśmy z Piniem i jego Słoniem Dominikiem.  Nie wiem komu kibicowaliśmy w przerażających

scenach  pościgu  Wilka  za  Zającem,  ale  z  pewnością  doświadczaliśmy  w
bezpiecznych  warunkach  wielu  emocji,  może  nawet  inaczej  niedostępnych.
Niektórym  pewnie  Miś  z  okienka  dzięki  swoim  czytelniczym  zainteresowaniom
"wręczył" pierwsze zaproszenie do przyjaźni z książkami.    
  Te wieczorne spotkania, na które się czekało nie tonęły w masie dostępnych przez
cały czas na wielu kanałach filmów, bajek. Czy to dobrze, czy to źle? Pewnie jest

tak,  jak z każdym kolejnym osiągnięciem. Trzeba z niego rozsądnie korzystać. 
Zachęcam Babcie, Dziadków, Rodziców do przypomnienia sobie telewizyjnych programów na dobranoc,

podzielenia się, choćby online, wspomnieniami z wnukami i dziećmi, przybliżenia im tego, czego zawsze

są ciekawe.  Jak to było, gdy to my byliśmy mali. Rozmowa o ulubionych  bajkach dzieci będzie okazją do

bliższego poznania tego, co lubią.  Porozmawiajmy o tym, jakie treści i wartości ze sobą niosą ich bajki,

jaki świat  im przybliżają. Z pewnością mogą to być nasze kolejne miłe, ważne dla wszystkich chwile.

Przygotowanie:  Małgorzata Rey

Rozwiązania: 1.Dominik 2.Koziołek 3.Bolek 4.Kurczak 5.Agatka 6.Okienko 7.Zaczarowany 8.Zając
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