
Zasada jest taka - szanuj dzieciaka!

Z okazji Dnia Dziecka

przedstawia projekt:
BAJKOWA PLANETA
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Pod sercem u mamy 
rośnie życie nowe.
To będzie dzieciątko
bardzo wyjątkowe.
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Rodzice je bardzo kochają,
inaczej nie może być
i wiedzą, że to nowe życie
ma prawo do tego, by żyć.
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Rodzice też wiedza, że dziecko
jest nowym, ważnym człowiekiem,
ma prawo się uczyć na błędach
doświadczać wszystkiego z wiekiem. 
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Ma prawo mówić swobodnie
i swoje zdanie przedstawiać. 
Ma prawo się z czymś nie zgodzić
a także stanowczo odmawiać.
 
 

NIE

TAK
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Ma prawo mówić, co myśli
nawet, gdy nie ma racji.
Ma prawo też się rozwijać
szukając wciąż informacji.
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Dziecko ma również prawo
korzystać z odpoczywania,
bo rozwój małego człowieka
ogrom energii pochłania.
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Warto zadbać też o to,
by dziecko czas wolny miało.
Wtedy swoje talenty
rozwijać wciąż będzie chciało.
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Dzieci o wszystkich tych prawach
powinny się wcześnie dowiedzieć.
Ktoś im je musi przekazać,
bo mają prawo to wiedzieć.
 
 

Możesz...
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Prawa są takie same
one się nie zmieniają
i chłopcy i dziewczynki
te same prawa mają.
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Jesteś przykładem dla dziecka
Ono Twe gesty powiela.
Nie trzeba mu wychowania,
lecz przewodnika i przyjaciela.
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Dziecko jest mądrą istotą,
choć wiele emocji w nim huczy.
Jeśli Ty dziecko szanujesz
ono szacunku się uczy.
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Warto czas mu poświęcać
w oczy spojrzeć przez chwile.
Za rękę chwycić i wspierać.
Nic więcej, wystarczy tyle.
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Chociaż dorosłość nas trzyma,
bo mocno siedzi w człowieku
pamiętaj, że można się bawić
w każdym dosłownie wieku.
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Od dzieci też można się uczyć,
bo przecież (jak z resztą wiecie)
dzieci potrafią żyć chwilą
chyba najlepiej na świecie!
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Nie krytykuj, lecz rozmawiaj,
szanuj też dziecka zdanie.
Gdy czasem przyznasz mu rację
pewniejsze siebie się stanie.
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Gdy się dorosły pomyli, niechaj
dziecko zobaczy,
że warto się przyznać do błędu, 
bo w życiu to wiele znaczy. 

Przepraszam
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Dziecko czuje się ważne
dobrze, by tak zostało.
Później tego poczucia
będzie mu brakowało.
Wiara w siebie też runie,
gdy nie ma solidnej podstawy.
Dbajmy więc od początku
o takie poważne sprawy.
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Dziecko wbrew pozorom
lubi granice mieć jasne.
Choć miejsce, gdzie się rozwija
nie może być bardzo ciasne.
Potrzeba swobody i granic
szacunku i wrażliwości,
ale najmocniej trzeba
naszym dzieciom miłości.
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Dziecka nie da się poznać, 
dziecko wciąż trzeba poznawać.
Potrzeby dziecka są proste, 
choć trudne się mogą wydawać.
A ono samo się zmienia, 
inne jest z każdą godziną,
lecz zawsze będzie szczęśliwe, 
z kochającą rodziną.
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Z miłością jest bezpiecznie,
i wszystko piękniejsze się staje,
bo miłość nie tylko dzieciom
skrzydeł w życiu dodaje.
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Kochane dzieci!
Dzisiaj jest Wasz dzień!

Niech zaraz wszystkie smuteczki
odejdą w głęboki cień.

Niech uśmiech zostanie na twarzy
niech uśmiech ten będzie szczery.

Niech mama dzisiaj pozwoli
zjeść przed śniadaniem cukiery!

Niech zdrowie Wam dopisuje
i niech się marzenia spełniają.

No i niech czekoladki
dobrze na zęby wpływają!

Niech wasz cudowny świat
wciąż będzie kolorowy!

A ten dzień niech będzie dla Was
kosmicznie wręcz wyjątkowy!

 

Dzień Dziecka
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Miejsce na życzenia od rodziców.
Taaak! Rodzice też mogą zrobić laurkę! 
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Miejsce na wspomnienia dziecka.
Co podobało Ci się dzisiaj najbardziej? 
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Dziękujemy, że jesteś z nami!
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