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 DRODZY CZYTELNICY 

 

 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem,  

spędzonym bez pośpiechu, 

trosk i zmartwień. 

Życzymy,  aby odbyły się w spokoju i radości, 

wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich 

dla Państwa osób. 

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia i szczęścia. 

Niech nie opuszcza Państwa pomyślność  

i spełnią się najskrytsze marzenia!  

Dyrekcja 

i Grono Pedagogiczne 



3 

Spis treści: 
 

1. Życzenia dla Czytelników…………………………..………………....s.2 

2. Od Redakcji………………………………..…………………………..s.3 

3. Słowo do Rodziców………………………..………………....………..s.4 

4. Nadszedł okres jesienno – zimowy… Jak uchronić dziecko przed      

przeziębieniem?..........................................................................................s.4 

5. Aktualności - ważne wydarzenia w przedszkolu……………...…..s.5 - 10 

6. Konkurs ekologiczny…………………………………………..……..s.10 

7. Mali artyści – zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe……………....s.11 

8. Postawy rodziców wobec dziecka i ich konsekwencje……….....s.12 - 13 

9. Kącik języka angielskiego…………………………………....….s.14 - 15 

10. Kącik logopedyczny……………………………………………..….s.16 

11. Kolorowanka dla Milusińskich…………………………………..….s.17 

12. Ogłoszenia - co nas czeka w najbliższym czasie?..............................s.18 

 

 

 

OD REDAKCJI: 
 

DRODZY RODZICE 

 

 Cieszymy się, że możemy Was znowu powitać w nowym    

roku szkolnym i zaprosić do czytania naszego przedszkolnego 

kwartalnika oraz przeglądania strony internetowej 

www.gimspytkowice.iap.pl; zakładka: PRZEDSZKOLE.  

 Rozpoczął się kolejny rok edukacji przez zabawę. Będzie on           

niewątpliwie pełen doświadczeń – nowych umiejętności,       

przyjaźni, radości ze wspólnej zabawy, a także sukcesów          

Waszych pociech. 
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Słowo do Rodziców:    
                                 
Czy wiecie że?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

„Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci.”   

                
Dzieci uczą się tego, czego doświadczają: 
 
Dziecko krytykowane – uczy się potępiać. 

Dziecko otoczone wrogością – uczy  się agresji . 

Dziecko żyjące w strachu – uczy się lękliwości . 

Dziecko doświadczające litości – uczy się rozczulać nad sobą. 

Dziecko wyśmiewane – uczy się nieśmiałości. 

Dziecko otoczone zazdrością – uczy się zawiści. 

Dziecko zawstydzane – uczy się poczucia winy. 

Dziecko zachęcane – uczy się wiary w siebie. 

Dziecko otoczone wyrozumiałością – uczy się cierpliwości. 

Dziecko chwalone – uczy się wdzięczności. 

Dziecko akceptowane –uczy się kochać. 

Dziecko otoczone aprobatą – uczy się lubić siebie. 

Dziecko darzone uznaniem – uczy się , że dobrze mieć cel. 

Dziecko żyjące w otoczeniu, które potrafi się dzielić – uczy się hojności. 

Dziecko traktowane uczciwie – uczy się prawdy i sprawiedliwości. 

Dziecko żyjące w poczuciu bezpieczeństwa – uczy się ufności. 

Dziecko otoczone przyjaźnią – uczy się radości życia.  

Jeżeli żyjesz w spokoju , twoje dziecko będzie żyło w spokoju ducha. 
 

W jakim otoczeniu żyje twoje dziecko? 
                        (Dorothy  Law   Nolte  za :Dryden G., Vos J. Rewolucja w uczeniu) 

 
Nadszedł okres jesienno – zimowy… 

Jak uchronić dziecko przed przeziębieniem? 

 Złota jesień już przeminęła, rzadko zdarzają się pogodne dni. Zbliżająca się   

zima to czas, kiedy jesteśmy bardziej podatni na różne choroby. 

 Ważne są codzienne spacery na świeżym powietrzu, które hartują organizm 

malca. Nasze przedszkolaki przebywają na świeżym powietrzu. Natomiast rezygnujemy 

ze spacerów, jeśli jest ulewa, ostry mróz, silny wiatr czy śnieg.  

 Drodzy rodzice, do przedszkola starajcie się ubierać dziecko na cebulkę, a więc 

zakładać kilka warstw cienkich ubrań. Dzięki temu w każdej chwili można dziecku coś 

zdjąć lub założyć, w zależności od tego, czy jest mu ciepło czy zimno. Oprócz ciepłej 

bluzy czy kurtki, zapewnijcie swoim dzieciom czapkę na głowę, chusteczkę lub szalik na 

szyję, rękawiczki na ręce i ciepłe buty.  
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Aktualności – ważne wydarzenia w przedszkolu 

 

JESIENNE SPACERY PRZEDSZKOLAKÓW 
 

Przedszkolaki bardzo chętnie spacerują po najbliższej        

okolicy. Przemijająca już jesień była doskonałym czasem do            

obserwowania zachodzących zmian w przyrodzie oraz        

kolekcjonowania „skarbów jesieni”. Podczas spacerów       

zawsze dopisują nam dobre humory. Dzieci od razu polubiły 

też „węża”, który ułatwia i uatrakcyjnia nasze maszerowanie. 

Dbając o bezpieczeństwo, nie zapominamy o zakładaniu       

odblaskowych kamizelek oraz opasek na ręce, które              

otrzymaliśmy w prezencie od „Wisienki” Juleczki. 

 "Najważniejsze jest to, aby życie dobrze przeżyć i pamiętać, iż jest ono dane    

tylko raz! Trzeba zatem w tym jednym życiu poznać jego uroki, zobaczyć piękno świata, 

doznać szczęścia obcowania z ludźmi. A ponadto trzeba tak postępować, aby ułatwić      

i innym ludziom przeżycie tych lat możliwie jak najlepiej i najszczęśliwiej". 
           W. Tatarkiewicz 

 Dbając o wszechstronny rozwój Waszych pociech, przedszkole zapewnia szereg 

różnorodnych atrakcji, organizując ciekawe „małe uroczystości” dla dzieci we          

wszystkich grupach wiekowych.   

 

JUŻ JESIEŃ 
 

Zerówkowicze 23 września, udały się na przedstawienie zorganizowane przez ich     

starszych kolegów. Ponieważ jesień to najbardziej barwna pora roku, wszystkie dzieci 

powitały ją bardzo uroczyście, ubrane w kolorowe stroje. Były piosenki, tańce i wiersze 

o tematyce jesiennej. Na koniec każdy otrzymał słodkie i zdrowe jabłko od spółdzielni 

„Żaczek”. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniach. 
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DZIEŃ PTAKÓW I MUZYKI 
 

2 października w naszym przedszkolu zorganizowano 

Dzień Ptaków i Muzyki. Dzieci z grupy „Wisienek” 

poznały życie ptaków, oglądały ilustracje znanych 

gatunków, a także wspólnie wykonały drzewo             

z własnoręcznie pokolorowanymi ptaszkami.           

Maluchy miały także okazję pograć na instrumentach 

i wspólnie pośpiewać. W tym wyjątkowym dniu 

atrakcji nie zabrakło. Przedszkolaki były zadowolone 

i aktywne. 

 

DZIEŃ MARCHEWKI 
 

W naszym Przedszkolu staramy się promować zdrowe odżywianie, w związku z tym we    

wszystkich grupach zostało zorganizowane Święto Marchewki. W tym dniu dzieci przyszły 

ubrane na pomarańczowo – zielono oraz przyniosły świeże marchewki. Nie zabrakło rozmów     

o charakterze prozdrowotnym. Wspólnie śpiewaliśmy „marchewkową piosenkę”, dzieci poznały 

nowe techniki plastyczne oraz otrzymały marchewkowe odznaki. Przygotowaliśmy także pyszny 

marchewkowy sok. Ten dzień był wyjątkowy, zdrowy i witaminowy. Po takiej dawce witamin, 

śmiechu i zabawy, na pewno wszystkie przedszkolaki będą piękne, zdrowe i uśmiechnięte. 

 

OWOCOWE PRZYSMAKI STARSZAKÓW 
 

Od najmłodszych lat wpajamy dzieciom zasady zdrowego odżywiania. Najbardziej sprzyjają 

temu zajęcia, podczas których przedszkolaki za pomocą zmysłów: smaku, wzroku, węchu             

i dotyku poznają właściwości warzyw i owoców. Elementem końcowym, który najbardziej 

spodobał się starszakom było wykonanie sałatki owocowej, została ona zjedzona z wielkim 

apetytem. Jej przygotowanie dało najmłodszym wiele satysfakcji i radości, jednocześnie     

uświadomiło jak ważną rolę odgrywają witaminy w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. 

Dzieci bardzo polubiły samodzielne wykonywanie potraw, więc kolejnym ich zetknięciem ze 

zdrową żywnością było wykonanie szaszłyków owocowych. 
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DZIEŃ POCZTY I LISTONOSZA 
 

W miesiącu październiku świętujemy Dzień  

Poczty i Listonosza. Z tej okazji w grupie 

„Wisienek” zorganizowano zajęcia, podczas     

których dzieci miały okazję zaznajomić się           

z funkcjonowaniem poczty oraz z zawodem      

listonosza. Przedszkolaki poznały drogę listu od 

nadawcy do odbiorcy, samodzielnie układając   

historyjkę obrazkową. Niestety deszczowa pogoda 

uniemożliwiła nam bezpośrednie poznanie naszej 

poczty. 

 

POKAZ CARVINGU 
 

21 października, w przedszkolu odbył się pokaz „carvingu” czyli sztuki rzeźbienia w owocach    

i warzywach. Atrakcyjne zajęcia poprowadziła Pani Justynka, która wyrzeźbiła dla nas m.in. 

pięknego łabędzia z jabłuszka, tulipana z papryki, czy lilię wodną z cebuli. Dzieci poprzez      

zajęcia rozwijały swoją wyobraźnię, oraz zmysły: zapach, smak i wzrok. Wszystkie            

przedszkolaki były bardzo zadowolone z pokazu i już z niecierpliwością czekają na następne 

spotkanie. 

 

DZIEŃ ZIELONEGO OGÓRKA 
 

Kolejnym kolorowym dniem we wszystkich grupach był Dzień Zielonego Ogórka, tak więc       

24 października, przedszkolaki przyszły ubrane na zielono. W związku z projektem, w którym 

nasze przedszkole bierze udział bardzo ważnym wydarzeniem tego dnia było pasowanie          

Wesołym  Ogórkiem na Kubusiowego Przyjaciela Natury. Dzieci rozmawiały o kształcie,      

zapachu, walorach smakowych oraz postaciach, w jakich można spożywać ogórki. Wspólnie 

układaliśmy na dywanie różne kształty z tych warzyw, m.in. słonko, kwiatka, czy serce.          

Najwięcej radości wszystkim sprawiło jednak samodzielne przygotowywanie i zajadanie się 

pysznymi kanapeczkami z masełkiem i ogórkiem. Przedszkolaki wykonały też piękne prace   

plastyczne  w grupach oraz otrzymały ogórkowe odznaki. 
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WYJŚCIE NA CMENTARZ 
 

Z życia do życia... 

W listopadzie dzieci z grup „0”, pod opieką        

wychowawczyń i siostry Eweliny wybrały się na 

cmentarz, aby uczcić pamięć tych, którzy odeszli. 

Tam w skupieniu zapaliły znicze i pomodliły się 

za dusze zmarłych. Była to wycieczka pełna ciszy 

i zadumy. 

SPOTKANIE Z PANEM POLICJANTEM 
 

Na początku listopada naszą szkołę odwiedził Pan Policjant. Pogadanki dotyczyły szeroko       

pojętego bezpieczeństwa. Jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, 

żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych dla dziecka, komu mogę powiedzieć jak się         

nazywam, a komu nie..? Nasze przedszkolaki posiadają takie wiadomości i swoją wiedzą        

podzieliły się z Policjantem. Pokazały również, że są odpowiedzialne i wiedzą, jak należy się 

zachowywać na drodze i w najbliższym otoczeniu. Pan Policjant chętnie opowiedział maluchom 

o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy, o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym,            

a szczególnie o tym, jak należy przewozić dzieci w samochodzie i jakie skutki niesie za sobą   

jazda bez fotelika i niezapiętych pasów. Dziękujemy za miłe i pouczające spotkanie. 

 

11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
 

Dzieci od najmłodszych lat poznają znaczenie słowa patriotyzm. Z okazji święta 11 listopada  

odbyła się pogadanka, gdzie starszaki zapoznały się z historią i okolicznościami tego święta. 

Ważnym elementem była również praca plastyczna przedstawiająca mapę Polski oraz flagę.     

Zerówkowicze z ogromnym zaciekawieniem wysłuchali i wykonali swoje zadania. 

 

„Barwy ojczyste”  
 

Powiewa flaga,  

gdy wiatr się zerwie, 

A na tej fladze,  

biel i czerwień, 

Czerwień to miłość, 

Biel serce czyste, 

Piękne są nasze  

barwy ojczyste. 

 

Czesław Janczarski  
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DZIEŃ JEŻA 
 

We środę 12 listopada, w obu grupach            

maluchów obchodzony był Dzień Jeża.       

Przedszkolaki tego dnia miały okazję poszerzyć 

wiadomości na temat środowiska naturalnego 

jeży, ich sposobu poruszania się, odżywiania 

oraz tego, w jaki sposób przygotowują się do 

zimy. Poznały wiele ciekawostek z ich życia. 

Dzieci  uczestniczyły w zabawach                   

logopedycznych i muzycznych –„Kolczasty 

jeż”, „Jeżyk”; usprawniały motorykę małą pod-

czas wykonywania pracy plastycznej a także 

kształtowały umiejętności matematyczne. 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
 

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy 

przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz      

nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo "czy 

to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!". W związku z tym w grupach                 

przedszkolnych zostało zorganizowane Święto Misia. W tym dniu wszystkie dzieci przyniosły 

do przedszkola swoje ulubione misie i przedstawiły je kolegom i koleżankom. Tego dnia nie za-

brakło licznych atrakcji, dzieci: poznały historię pluszowego misia, słuchały piosenek o misiach,        

tańczyły, śpiewały, układały puzzle, a także wykonały pracę plastyczną techniką origami. Po    

zabawach dzieci otrzymały dyplomy dla przyjaciela prawdziwego małego misia pluszowego, 

natomiast misie zostały odznaczone specjalnym medalem. 

ZDROWE ODŻYWIANIE 
 

W ramach akcji „Dzień zdrowego śniadania”,               

najmłodsi pogłębiali swoją wiedzę o znaczeniu        

śniadania dla zdrowia, rozwoju fizycznego oraz         

intelektualnego. Posiedli zdrowe nawyki żywieniowe, 

pogłębili wiadomości o zgubnych skutkach                

niewłaściwego planowania posiłków w ciągu dnia.    

Dowiedzieli się, że śniadanie daje pozytywną energię 

na cały dzień. Zerówkowicze wspólnie przygotowali 

pyszne i zdrowe śniadanie. Zadanie to okazało się dla 

nich nie lada wyzwaniem, każdy starał się, aby jego 

kanapka zawierała jak najwięcej witamin, była        

pyszna i kolorowa. Wszystkim taka forma zajęć bardzo 

się spodobała. Dzieci z wielkim apetytem zjadły swoje 

pyszne drugie śniadanie.  
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ANDRZEJKI 
 

Przedszkolne Andrzejki to nasza tradycja od lat. W tym 

dniu przedszkolaki i zerówkowicze uczestniczyli         

w balu, który poprowadziły prawdziwe wróżki              

i czarownice ze szkolnego wolontariatu. Dekoracja, 

nastrój i ciekawa muzyka wprowadziły wszystkich      

w atmosferę pełną wróżb, czarów i dobrej zabawy. 

Wróżki zapoznały dzieci z historią tego święta              

i zaczarowały wszystkich swoimi dobrymi wróżbami. 

Był to dzień pełen czarów, magii i dobrej zabawy, która 

na długo pozostanie we wspomnieniach dzieci. Na    

koniec mamy przygotowały wszystkim pyszny           

poczęstunek. 

„Czary mary, wosku lanie, 

Co ma się stać, niech się stanie” 

KONKURS EKOLOGICZNY 
 

W listopadzie we wszystkich grupach wiekowych odbył się konkurs „Zwierzątko ekologiczne”. 

Celem było: kształcenie w dzieciach odpowiednich nawyków ekologicznych, nadanie          

przedmiotom nowej funkcji użytkowej oraz dobra zabawa. Większość prac została wykonana      

z odpadków. Wszystkie zwierzątka były pomysłowe, ciekawe i zawierały w sobie założoną ideę. 

Nagrodą  były dyplomy oraz drobne upominki. 

 

Dyplomy otrzymali: Antoni Foryś, Anna Brożek, Patryk Matyjasik, Hanna Grabarczuk, Norbert 

Szczepanik, Gabriela Adamczyk, Kamila Chrapkiewicz, Konrad Szydłowski, Oliwia Szczepanik, 

Krzysztof Przystał, Zuzanna Zalewska. 

 

Gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy Rodzicom za pomoc oraz w dalszym ciągu         

zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. 

„Jestem sobie ekoludek”  

 

Jestem sobie ekoludek 

zamiast czapki noszę kubek 

zbieram papier i plastiki 

puszki blaszane guziki 

Tam gdzie odpadów bez liku 

w lesie polu na śmietniku 

potem wszystko segreguję 

czyszczę układam maluję 

Część sprzedaję część przerobię 

różne cudeńka z nich zrobię  

Dbam też o leśne zwierzaki 

lisy wiewiórki i ptaki 

Bo gdy zbiorę brudy śmieci 

będą zdrowsze leśne dzieci  

poznacie mnie po tym wszędzie 

gdy dokoła czysto będzie  
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Mali artyści – zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe 

 
„Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać”. 

          (Antoine de Saint-Exupéry) 

 Wszystkie dzieci mają pewien potencjał twórczy, a odpowiednia pomoc wychowawcza 

sprzyja wydobyciu umiejętności oraz uświadomieniu ich sobie przez młodych ludzi. Twórczość 

może wyrażać się w każdej dziedzinie życia, a potencjał dziecka manifestuje się poprzez           

zainteresowania, preferencje i style działania. 3 i 4 rok życia charakteryzuje się pierwszymi   

oznakami niezależności, dynamicznym okresem poznawczym, stawianiem dociekliwych pytań 

oraz poszukiwaniem i rozwojem mowy. Zdolności twórcze natomiast ujawniają się w zabawach 

dziecka i jego fantazjach oraz w aktywności plastycznej. W naszych grupach przedszkolaki mają 

częstą możliwość do rozwoju swojego potencjału. Każdego dnia pobytu w przedszkolu dziecko 

bierze udział w różnorakich zajęciach plastycznych, muzycznych, ruchowych  

i nie tylko. 

 

 Zajęcia plastyczno – techniczne są wspaniałą okazją, by rozwinąć u dzieci wyobraźnię, 

pomysłowość oraz sprawność manualną. Twórcze działania nie tylko rozwijają zmysł estetyczny, 

ale dają również uczucie radości z tworzenia. Podczas tych zajęć przedszkolaki mają okazję    

wykorzystywać różnorodne techniki plastyczne począwszy od prac m.in. w ciastolinie, masie  

solnej po malowanie dłońmi, rysowanie, wyklejanie, wydzieranie, tworzenie prac przestrzennych, 

czy origami. Wszystkie te techniki stymulują umiejętności kreatywnego myślenia i rozwijają 

zdolności skojarzeniowe, zachęcając tym samym do poszukiwania samodzielnych rozwiązań.  

 Podczas zajęć bardzo często towarzyszy nam muzyka i ruch. Zabawy muzyczne                

i ruchowe sprawiają dzieciom dużo radości. Chętnie słuchają i uczą się nowych piosenek, zabaw 

paluszkowych i zabaw imitujących ruch. Dużą atrakcją podczas zajęć gimnastycznych są         

ćwiczenia z przyborami (piłki, woreczki gimnastyczne, kręgle, czy obręcze), natomiast podczas 

zabaw grupowych – kolorowa chusta animacyjna. 

 Zachęcamy Was Drodzy Rodzice, do systematycznego śledzenia prac plastycznych     

swoich pociech na gazetce przy sali, gdzie dzieci prezentują swoje umiejętności! 
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POSTAWY RODZICÓW WOBEC DZIECKA I ICH KONSEKWENCJE 

 Definiując rodzinę można ją   

określić jako podstawową grupę           

społeczną. Składa się ona z jednostek 

pełniących względem siebie określone 

role i zajmujących przypisane im         

pozycje. Rodzina charakteryzuje się   

pewnymi normami i wartościami, które 

wyznaczają sposób zachowania się jej 

członków. Zarówno rodzice jak i dzieci 

powinni czuć się zobowiązani do ich 

przestrzegania.                                                                                                       

Atmosfera rodzinna oraz stosunki panujące w rodzinie w znacznej mierze zależą od       

prezentowanych przez ojca i matkę postaw rodzicielskich, czyli występującej u rodziców           

tendencji do „odczuwania dziecka, myślenia o nim i zachowania się – werbalnego lub               

niewerbalnego – w pewien określony sposób, wobec niego”. Maria Ziemska dzieli postawy       

rodzicielskie na dwie grupy: prawidłowe i nieprawidłowe. Wśród postaw właściwych                

wyróżniamy: akceptację dziecka, współdziałanie, uznanie praw oraz przyznawanie dziecku       

rozumnej swobody. Natomiast do postaw niewłaściwych zalicza się: odtrącenie, unikanie,        

nadmierne wymaganie i ochranianie dziecka. 

 

Przyglądając się bliżej postawom prawidłowym na pierwsze miejsce wysuwa się postawa 

akceptacji. Polega ona na tym, iż rodzic przyjmuje dziecko z wszystkimi jego zaletami i wadami, 

możliwościami i ograniczeniami. Przebywanie z dzieckiem zawsze sprawia mu przyjemność.    

Rodzic na co dzień powinien okazywać mu swoje uczucia, troszczyć się o nie, zawsze znaleźć dla 

niego czas. Uznaje indywidualność swojej pociechy. Chwali je w rozmowach z innymi itp.       

Prezentując taką postawę nigdy nie okazujemy dziecku, że może być dla nas ciężarem. Staramy 

się poznać jego potrzeby i je zaspokajać. Dzięki akceptacji rodzica, dziecko czuje się bezpiecznie 

oraz jest zadowolone z własnego istnienia. 

 

Kolejną właściwą postawą rodziców jest postawa współdziałająca. Przejawia się ona        

w stałej gotowości do aktywnego uczestnictwa w życiu dziecka. Poprzez wspólne wykonywanie 

zadań, maluch uczy się współpracy, wytrwałości, a także troski o własność swoją i innych.    

Czynności wykonywane przy udziale ojca bądź matki stanowią dla niego źródło satysfakcji            

i radości. 

 

Następny typ postawy rodzicielskiej to uznanie praw. Dorosły przejawiający tą postawę 

traktuje dziecko jako równoprawnego członka rodziny. Tak więc okazuje szacunek dla             

działalności dziecka oraz jego małych tajemnic, jak również stosuje wyjaśnienia i tłumaczenia 

odnośnie zaistniałych sytuacji, podjętych decyzji itp. Uznając prawa dziecka stwarzamy mu       

możliwość podjęcia różnorodnych zadań wynikających z jego inicjatywy, dzięki czemu rozwija   

w sobie twórczość. 

 

Ostatnią z przybliżonych prawidłowych postaw rodzicielskich jest postawa rozumnej    

swobody. W miarę dorastania dziecko staje się coraz bardziej samodzielne. Mimo tego, iż        

fizycznie oddala się od rodziców, to więź psychiczna między nimi wciąż się rozbudowuje. Wraz   

z wiekiem nasza pociecha poszerza zakres swojej działalności. Otrzymuje coraz większą         

swobodę. Jest to jednak swoboda rozumna, ponieważ opiekunowie nadal posiadają autorytet jak 

również kierują dzieckiem w pożądanym  zakresie.  Przyjęcie  tejże  postawy  może  spowodować  
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wykształcenie się u dziecka takich cech jak: pomysłowość, bystrość, pewność siebie, dążenie do 

pokonywania rozmaitych przeszkód czy kończenie czynności rozpoczętych. 

 

Każdej z czterech wymienionych postaw prawidłowych odpowiada postawa            

nieprawidłowa. 

 

Pierwszą z postaw nieprawidłowych stanowi postawa odtrącenia, gdzie dziecko             

traktowane jest jako ciężar. Rodzic przyjmujący taką postawę nie ma dla niego czasu, często je 

krytykuje i przejawia uczucia rozczarowania, zawodu. Chce kierować zachowaniem syna czy   

córki poprzez rozkazy. Nie przejawia zainteresowania działaniami dziecka, ani też jego            

motywami. Postawa odtrącająca sprzyja kształtowaniu się u dziecka takich cech jak: agresja,     

nieposłuszeństwo, kłótliwość i kłamliwość, mogą również przejawiać się u niego zachowania 

aspołeczne. 

 

Postawa unikająca to druga z kolei postaw nieprawidłowych. Charakteryzuje się ona     

nadmiernym dysonansem uczuciowym wobec dziecka, a także uległością i biernością rodziców. 

Przebywanie z potomstwem nie jest dla opiekunów źródłem satysfakcji i radości, dlatego też   

ograniczają go do niezbędnego minimum. Wszelkie próby podejmowania kontaktu przez dziecko 

są odrzucane. Rodzice  zaniedbują dziecko, nie troszczą się o jego potrzeby psychiczne i fizyczne. 

Postawa unikająca może skutkować jego niezdolnością do nawiązania trwałych więzi              

uczuciowych. W związku z tym będzie ono uczuciowo niestałe, nieprzyjaźnie nastawione do    

społeczeństwa, zmienne w swych planach, niezdolne do obiektywnych ocen. Dziecko takie może 

czuć, że jest prześladowane lub też wykazywać tendencje do użalania się nad sobą. Taka postawa 

może również wpływać na obniżenie koncentracji w nauce. 

 

Wśród nieprawidłową postaw rodzicielskich wyróżnia się również postawę nadmiernie 

korygującą, wymagającą, zmuszającą. Występuje ona wówczas, gdy opiekun jest zbytnio       

skoncentrowany na dziecku oraz przejawia dominację w postępowaniu. Nie liczy się                     

z indywidualnymi cechami i możliwościami dziecka. Chce je ukształtować według z góry         

założonego wzoru, nie uwzględniając przy tym jego zainteresowań, zdolności i pragnień. Kieruje 

dzieckiem za pomocą przymusu. Decyduje o tym, co i kiedy robi, nie pozwalając mu na odrobinę 

swobody. Wymagania rodzica względem malucha są wygórowane. Nieustanie je koryguje,       

ocenia, okazuje swoje duże niezadowolenie nawet z najdrobniejszych pomyłek. Przyjęcie przez 

ojca, czy matkę tejże postawy wpływa na tworzenie się u dziecka takich cech jak: brak wiary we 

własne siły, niepewność, lękliwość, przewrażliwienie, uległość.  

 

Ostatnim typem niepożądanej postawy rodzicielskiej jest postawa nadmiernie chroniąca. 

Charakteryzuje się ona tym, że rodzic jest całkowicie skoncentrowany na dziecku, ale posiada też 

cechę uległości. Wówczas podejście do dziecka jest bezkrytyczne. Z tego względu wszystkie     

negatywne zachowania syna czy córki są usprawiedliwiane, a wszelkie zachcianki akceptowane    

i zaspokajane. Niejednokrotnie rodzic pozwala dziecku panować nad sobą czy też całą rodziną. 

Często to właśnie ono jest uważane za wzór doskonałości, a dorosły staje się zbytnio opiekuńczy 

oraz pobłażliwy. Nie dostrzega możliwości dziecka, często go wyręcza we wszystkim. Taka     

postawa może wywoływać opóźnienie dojrzałości szkolnej, zależność od opiekuna, brak           

inicjatywy, ustępliwość. Oprócz tego dziecko nadmiernie chronione może cechować się przesadną 

pewnością siebie, poczuciem większej wartości, zarozumiałością, awanturowaniem się, a także 

nastawieniem egoistycznym i wygórowanymi wymaganiami względem rodziców. 

 

Omówione wyżej postawy rodzicielskie ukazują ich wpływ na dziecko. Jeśli u ojca i matki 

współwystępują postawy prawidłowe, dziecko rozwija się właściwie. Natomiast, jeśli rodzice    

reprezentują postawy nieprawidłowe, ma to negatywny wpływ na rozwój dziecka. Z tego względu 

bardzo ważne jest, aby zarówno ojciec, jak i matka potrafili obiektywie ocenić swoje zachowanie   

i dostrzec jego konsekwencje dla dziecka. 
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KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

ZIMOWA PIOSENKA 

   
Jingle Bells: 
 
Dashing through the snow 
In a one horse open sleigh 
O'er the fields we go 
Laughing all the way 
Bells on bob tails ring 
Making spirits bright 
What fun it is to laugh and sing 
A sleighing song tonight 
 
jingle bells, jingle bells Jingle all the way 
Oh what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
Jingle bells, jingle bells Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
 
A day or two ago 
I thought I'd take a ride 
And soon Miss Fanny Bright 
Was seated by my side 
The horse was lean and lank 
Misfortune seemed his lot 
We got into a drifted bank 
And then we got upsot 
 
jingle bells, jingle bells Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
Jingle bells, jingle bells Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh yeah 
 
Now the ground is white, 
So go it while you're young 
Take the girls tonight 
And sing this sleighing song 
Just get a Bob-Tailed Nag, 
Two-Forty for his speed 
Then hitch him to an open sleigh and Crack 
You'll take the lead  
 
jingle bells, jingle bells Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh 
Jingle bells, jingle bells Jingle all the way 
Oh, what fun it is to ride 
In a one horse open sleigh yeah 
  

  
 
 
Poprzez białe drogi, 
z mrozem za pan brat, 
Pędzą nasze sanie 
Szybkie niby wiatr. 
Biegnij, koniu wrony, 
Przez uśpiony las, 
My wieziemy świerk zielony 
i śpiewamy tak: 
 
Pada śnieg, pada śnieg 
Dzwonią dzwonki sań 
Jak to miło gnać saniami  
w śnieżnobiałą dal. x2 
 
 
 
Dzień lub dwa dni temu 
Chciałem jechać w dal 
Ale panna Bright 
Też wsiadła do sań 
Lecz koń był mizerny 
Smutny jego los 
Lód się złamał,  
a my w wodę wpadliśmy po nos 
 
Pada śnieg, pada śnieg 
Dzwonią dzwonki sań 
Jak to miło jechać nimi  
w śnieżnobiałą dal! x2 
 
 
Już jest ziemia biała 
Więc idź, młodyś ty 
Weź dziś w noc dziewczyny 
Śpiewaj sanny rytm 
Weźcie szkapę Bob'a 
Prędkość cztery dwa 
Uważajcie na lód cienki 
Dalej prowadź w dal! 
 
 
Pada śnieg, pada śnieg 
Dzwonią dzwonki sań 
Jak to miło gdy saniami 
pędzisz w śnieżną dal! x4 

Autor tekstu: James Lord Pierpont 

Kompozytor: James Lord Pierpont 

Rok powstania: 1857 (publikacja) 
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DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W ODDZIAŁACH ZEROWYCH             

I PRZEDSZKOLU 

 Nauka na wesoło jest najciekawszą formą nabywania wiedzy i umiejętności. Europejski 

Dzień Języków Obcych jest okazją, żeby zabrać dzieci w podróż nie tylko do Anglii, ale i kilku 

krajów Europy. Nasze przedszkolaki poznały kulturę m.in. Wielkiej Brytanii, Francji oraz Włoch. 

Dowiedziały się jak wyglądają flagi, charakterystyczne budowle i nauczyły się kilku zwrotów      

z danego kraju. Na zakończenie wykonały piękne prace plastyczne. 

 

 

LICZEBNIKI NA WESOŁO DLA DZIECI 

 

 
 

Opracowanie: mgr Kinga Warzecha 

nauczyciel j. angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 

Zaburzenia mowy u dzieci 
 

 Podstawą każdej kultury jest słowo. Cała cywilizacja jest zbudowana na mowie.        

Umiejętność ta daje ludziom przewagę nad zwierzętami. Mówienie jako czynność jest najbardziej 

skomplikowanym ruchem odbywającym się w całym organizmie. Dla prawidłowego            

kształtowania i rozwoju mowy konieczne jest prawidłowe funkcjonowanie:  

 aparatu artykulacyjnego (wargi, język, podniebienie, policzki, uzębienie) 
 aparatu fonacyjnego (krtań, gardło, jama nosowa) 
 oddechowego (płuca, oskrzela, tchawica) 
 ośrodkowego układu nerwowego 

 narządu słuchu 
 

 Istotny jest także poziom rozwoju umysłowego i emocjonalnego oraz odpowiednie        

warunki środowiskowe i społeczne. Wadliwe funkcjonowanie któregokolwiek z tych elementów 

komplikuje prawidłowe kształtowanie i rozwój mowy.  Aby pomóc dzieciom z wadami wymowy  

w naszym przedszkolu, we wszystkich grupach wiekowych raz w tygodniu odbywają się zajęcia 

logopedyczne.               
                                                                                                  

Pamiętajmy!                                                                                                                      

Łatwiej zapobiegać powstawaniu wad wymowy, niż je korygować.  
 

Właśnie dlatego już od pierwszych chwil życia naszej pociechy, możemy zadbać o jej               

prawidłowy rozwój mowy.                         

                                                                                                                    

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci 
 

ĆWICZENIA ODDECHOWE 
 

 Ćwiczenia oddechowe poprawiają wydolność oddechową oraz sprzyjają wydłużaniu fazy   

wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy. Są one prowadzone w formie zabawowej, 

przy wykorzystaniu różnych środków, np. piórek, piłeczek, wody mydlanej, chrupek,               

wiatraczków itp. Często wplata się je również w opowieści i zabawy ruchowe. 

 

Przykłady: 

1. Dmuchanie na płomień świecy. 

2. Dmuchanie na piłeczkę pingpongową, wyścigi piłeczek. 

3. Dmuchanie na kulkę z waty, na wiatraczek. 

4. Chłodzenie „ gorącej zupy” – dmuchanie ciągłym strumieniem. 

5. Chuchanie na zmarznięte ręce. 

6. Nadmuchiwanie balonika. 

7. Naśladowanie syreny – „ eu-eu- eu”, „ au-au-au” – na jednym wydechu. 

8. Dmuchanie na piórko, aby nie spadło. 

9. Liczenie na jednym wydechu. 

10. Powtarzanie zdań szeptem. 

Opracowanie: mgr Beata Kopacz 

nauczyciel przedszkola, logopeda 
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KOLOROWANKA DLA MILUSIŃSKICH 
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OGŁOSZENIA - CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 

 W naszym przedszkolu najbliższe miesiące również będą obfite w ciekawe wydarzenia. 

Oto planowany wykaz najważniejszych uroczystości: 

 Dzień Górnika 

 Wizyta Świętego Mikołaja (czerwony dzień) 

 Dzień Księgarza i Telewizji dla Dzieci 

 Wigilia  

 Dzień Śniegu (biały dzień) 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Bal Karnawałowy 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 

 Światowy Dzień Chorego 

 Walentynki 

 Światowy Dzień Kota 

 Dzień Zabawek 


