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SŁOWO DO RODZICÓW: 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” - Jak pomóc dziecku być zdrowym? 

 

Wpływ sposobu żywienia na zdrowie trwa przez całe 

życie, ale najbardziej widoczny jest on w okresie intensywnego 

wzrostu i rozwoju. Zasoby, w które zostanie wówczas wyposa-

żony organizm są podstawą jego rozwoju i dobrego funkcjono-

wania przez całe życie. Świadomość tego faktu powinna być 

kształtowana od najmłodszych lat, a wraz z nią motywacja do 

podejmowania najistotniejszych dla zdrowia decyzji. Bardzo 

ważna jest tu rola rodziców i nauczycieli. 

Dzieci nie mają bowiem zbyt wielu możliwości doświadczania na sobie skutków niewłaściwego 

sposobu odżywiania. Na efekty pewnych zachowań czeka się czasem kilka, kilkanaście lat. Warto więc 

pomóc naszym dzieciom uchronić się przed czyhającymi na nie chorobami. Lista chorób z jedzenia jest 

długa: choroby układu krążenia, nowotwory, otyłość, cukrzyca, hipercholesterolemia (nadmiar choleste-

rolu w surowicy krwi), osteoporoza, choroby układu pokarmowego, alergie, zespół niedożywienia,  

częste infekcje, stany zapalne, nadpobudliwość, nadmierna drażliwość, nagłe wybuchy agresji,  jak  

również: apatia, osłabienie. Problemy związane ze zdrowiem ujawniają się częściej w wieku dojrzałym 

niż w dzieciństwie. Można spodziewać się jednak, że nieprawidłowy sposób odżywiania wielu dzieci nie 

pozostanie bez wpływu na ich zdrowie. 

Jednym z największych problemów zdrowotnych w naszym kraju jest otyłość. W Polsce, obok 

Wielkiej Brytanii, odnotowuje się największą w Europie dynamikę nadwagi i otyłości wśród dzieci  

i młodzieży. Wg badań Instytutu Żywności i Żywienia w okresie od 1992 do 2000 roku dwukrotnie 

wzrosła liczba dzieci i młodzieży cierpiących na otyłość. Otyłość lub nadwagę ma ponad 13,1%  

dziewcząt i 11,9% chłopców w wieku dziewięciu lat – wynika z badań, których wyniki zaprezentowano 

podczas niedawnego IV Zjazdu Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii.  

Otyłość wieku dziecięcego jest znacznie trudniejsza do wyleczenia niż otyłość dorosłych, związana jest 

bowiem z namnażaniem komórek tłuszczowych. Przyczyną otyłości jest najczęściej nadmierna  

kaloryczność pożywienia, przy jednoczesnym niedoborze niezbędnych składników odżywczych 

(pełnowartościowe białka, węglowodany, nienasycone dobre tłuszcze) 

oraz witamin i soli mineralnych. Paradoksalnie – dzieci z nadwagą często 

są po prostu niedożywione jakościowo, często stwierdza się u nich  

znaczne niedobory witamin, składników mineralnych, których  

następstwem jest wiele pozornie nie mających związku z żywieniem  

chorób. Dzieci nie uświadamiają sobie, jak straszne w skutki może być 

zastępowanie drugiego śniadania batonikiem czy pączkiem i jak szybko 

można przytyć wpisując do codziennego menu niewielki batonik czy  

butelkę słodzonego napoju czy soku. 



 Do najczęstszych błędów dotyczących sposobu żywienia popełnianych przez dzieci i młodzież  

należą:  

- Niewłaściwy skład pożywienia: nadmiar tłuszczu (powyżej 50%), nadmiar białka (około 50%), cukrów  

prostych, niedobór błonnika.  

- Niezrównoważone pożywienie – chipsy, frytki, fast-foody. 

- Nieregularne posiłki.  

- Zastępowanie właściwych posiłków słodyczami.  

- Picie słodzonych soków, napojów.  

- Posiłki niepełnowartościowe. 

- Zbyt mała ilość wody.  

 Racjonalne odżywianie, właściwy styl życia to najlepszy sposób na zapewnienie zdrowia teraz  

i w przyszłości. Cel profilaktyki zdrowotnej i żywieniowej to wzmocnienie układu immunologicznego,  

chroniącego organizm przed chorobami. 

 Sposoby na wzmocnienie układu odpornościowego:  

- Aktywność fizyczna.  

- Pełnowartościowe pożywienie.  

-  Eliminacja cukru.  

-  Oczyszczanie organizmu (duża rola błonnika).  

- W razie potrzeby – suplementy. 

- Udział w diecie probiotyków. 

 

Opracowanie: Sylwia Chlebicka—nauczyciel przedszkola  

(na podstawie artykułu A. Kłosińskiej „Jak pomóc dziecku być zdrowym”, Fundacja Zdrowy Uczeń, Bliżej Przedszkola) 



Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu 

 Czas zbliżającej się Wiosny i Świąt Wielkanocnych stał się dla nas źródłem do stworzenia kilku  

ciekawych inspiracji. Wisienki miały okazję w tym kolorowym i przyjemnym okresie stworzyć nowe gry 

oraz poznać ich zasady.  

 Pierwszą grą było domino obrazkowe „Zwierzątka”—gra logiczna, która zachęca do myślenia,  

porównywania i kojarzenia. Posiada proste zasady, które zapewniają dzieciom dobrą zabawę. Zanim dzieci 

przystąpiły do gry musiały przygotować wszystkie potrzebne elementy, starannie wypychając je z kartonu. 

Zabawa polegała na dokładaniu kartoników jeden do drugiego tak, aby stykały się z takimi samymi zwierząt-

kami. Kartoniki dokłada się tylko do obu końców układanki! Koniec gry następuje, gdy  elementy skończą 

się. 

 Gra Bingo Wielkanocne—gra rozwijająca refleks i spostrzegaw-

czość,  która polega na zaznaczaniu wypowiadanych i pokazywanych 

obrazków przez prowadzącego na wcześniej przygotowanej przez dzieci 

karcie, za pomocą klamerek. Gra miała za zadanie utrwalanie symboli 

wielkanocnych i poszerzanie słownictwa związanego z nadchodzącymi 

świętami. Dzieci otrzymały od prowadzącego kartę z wielkanocnymi  

obrazkami oraz planszę do połączenia wraz z klamerkami. Zadaniem  

Wisienek było wycięcie obrazków, połączenie linii na planszy oraz  

przyklejenie symboli w dowolnych polach. Po przygotowaniu planszy przystąpiliśmy do gry. Wygrywają te 

osoby, które jako pierwsze  zaznaczą wszystkie obrazki z planszy. 

 Gra Wiosenne Sudoku—gra logiczna, rozwijająca myślenie,  

która jest świetnym sposo-

bem na wprowadzenie 

dziecka w świat łamigłówek 

logicznych przy jednocze-

snym zapewnieniu mu wspa-

nialej zabawy. Celem gry 

było zapełnienie planszy w taki sposób, aby w każdym wierszu 

lub kolumnie znalazły się wszystkie z dostępnych obrazków 

(obrazki nie mogą się powtarzać - nie może brakować żadnego 

z nich). Plansza składała się z 16 kwadratów. Dzieci otrzymały obrazki i plansze na które przylepiały rzepy,  

a następnie same zdecydowały w jakie pola przymocują obrazki i przystąpiły do zabawy. 

Opracowanie: mgr Joanna Michalska—nauczyciel przedszkola, nauczyciel zajęć korekcyjno—kompensacyjnych 



Przedszkolaki w krainie zmysłów—elementy  

integracji sensorycznej na zajęciach 

 Zmysły umożliwiają zdolność odbierania bodźców zewnętrznych,  

a tym samym ułatwiają poznanie świata w sposób badawczy. Zmysł wzroku 

jest jednym z najważniejszych zmysłów przystosowujących organizm do życia, 

gdyż dostarcza najwięcej informacji na temat otoczenia. Wzrok jest bardzo 

ważny dla każdego człowieka, szczególnie dla dziecka. Stanowi jeden 

z głównych elementów mających wpływ na jego rozwój, jest głównym źródłem 

uzyskania informacji, a także ma bardzo ważne znaczenie w działaniu  

praktycznym. Słuch  natomiast jest wykorzystywany do komunikacji oraz  

rozpoznawania otoczenia. Smak oraz węch zaś są zmysłami odbierającymi 

bodźce chemiczne. Zapachy odczuwa 

się na skutek bezpośredniego kontaktu  

z właściwościami zapachowymi.  

Podczas zajęć ważne jest jak najczęst-

sze stwarzanie dzieciom okazji do  

doskonalenia wszystkich zmysłów, co 

korzystnie wpływa na proces kształce-

nia. Wisienki w minionych miesiącach kosztowały róże smaki, a także w sposób wielozmysłowy poznały 

wygląd przypraw, jakie można spotkać w kuchni: bazylię, tymianek i majeranek. Uprawa roślin to fanta-

styczna zabawa dla przedszkolaków, które są zafascynowane tym, jak roślina wyrasta i kwitnie. Do  

takich obserwacji wystarcza doniczka i ziemia, w związku z tym posadziliśmy cebulkę i pietruszkę  

w naszym zielonym kąciku. Podczas zajęć dzieci opowiadały o swoich walorach smakowych,  

węchowych i dotykowych. Obserwując liście naturalnych okazów—przypraw dopasowały do nich  

odpowiednie nazwy i ilustracje rozwijając zmysł wzroku. Pomoc w obieraniu czy krojeniu warzyw to 

ważna lekcja nie tylko dla zmysłów, bo uczy również planowania, skupienia, wytrwałości w pracy. Choć 

pieczenie ciasteczek to trudne zadanie i niezbędny jest w niej udział dorosłego, to już przygotowanie 

pysznego, zdrowego serka ze śmietanką i leży w zakresie możliwości przedszkolaka. Pomoc w kuchni to 

także idealna okazja do ćwiczenia samodzielności.  

Opracowanie: mgr Joanna Michalska—nauczyciel przedszkola, nauczyciel zajęć korekcyjno—

kompensacyjnych 



 

 Pamiętając o tym, iż najlepszą formą nauki w przedszkolu jest zabawa, kontynuujemy naszą  

przygodę z eksperymentami w ramach prowadzonej w przedszkolu innowacji pedagogicznej. 

 W styczniu przy pomocy kolorowych barwników farbowaliśmy makaron, okazało się, że oprócz jajek 

na Wielkanoc można zafarbować także różne inne artykuły spożywcze. Tak przygotowany makaron po  

wyschnięciu świetnie nadawał się do wykonania korali i pracy plastycznej. Ponadto przedszkolaki   

doświadczały, co pływa, a co tonie, sprawdzając, które przedmioty utrzymują się na wodzie, a które toną. 

Poznały tym samym rolę i właściwości wody i materiałów. 

    W lutym, nawiązując do tematyki ekologicznej rozmawialiśmy o tym, jaki wpływ na życie i zdrowie 

zwierząt mają zanieczyszczenia wód. Dzieci otrzymały list od „Pana Bobra”, który prosił o pomoc  

w utrzymaniu czystości rzek. Przeprowadziliśmy dyskusję na temat tego, że nie należy zanieczyszczać  

środowiska naturalnego oraz wykonaliśmy eksperymenty; jednym z nich było oczyszczanie wody  

z zanieczyszczeń, na przygotowanym wcześniej filtrze z gazy i wacików, a drugim sprawdzenie, jaki 

wpływ na pióra ptaków mają wyciekające do wody m.in. ze statków tłuste plamy i oleje. Dzieci przejęły się 

losem zwierząt, otrzymały naklejki przyjaciół przyrody i obiecały, że będą dbać o swoją planetę.  

Zerówkowicze natomiast przeprowadzili doświadczenia związane z fizyką, takie jak: Co przyciąga  

magnes?, a także  poznali zjawisko elektryzowania przez tarcie.  

 W marcu, w ramach zakładania w salach zielonych kącików dzieci miały możliwość wielozmysłowe-

go poznania roślin, sadzenia nasionek oraz systematyczną obserwację ich wzrostu. Starsze przedszkolaki 

podczas zajęć o marcowej pogodzie dowiedzieli się w jaki sposób powstaje deszcz? 

 

 

 

   Opracowanie: mgr Joanna Michalska, Sylwia Chlebicka i mgr Patrycja Rąpel—nauczycielki przedszkola 

„Przedszkolak bada, odkrywa, doświadcza” 



„Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy” 

— Antoni Kępiński  

 Aktualności—ważne wydarzenia w przedszkolu 

Wigilie Grupowe 

Wigilia to najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór w roku, wy-

zwala w ludziach najlepsze uczucia. W domach uroczyście,  

urokliwie, ale nie tylko w domach. W naszym przedszkolu także. 

Tradycyjnie w tym dniu przedszkolaki uczestniczyły w przygotowa-

nych przez starszych kolegów „Jasełkach”. Wspólnie kolędowali-

śmy, dzieliliśmy się opłatkiem, wprowadzeni w świąteczną atmosfe-

rę, pełną radości, nadziei i życzliwości. Takie chwile utrwalają  

dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych oraz wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.  

Wisienki wzięły udział w pierwszym „małym projekcie—Poszukiwacze Przygód” organizowanym na  

łamach miesięcznika Bliżej Przedszkola uzyskując certyfikat „W krainie magii świąt”. 

Powitanie zimy 

W grudniu, Biedroneczki i oddziały „0” wspólnie ze swoimi starszymi kolegami i koleżankami z klas I-III  

powitali Panią Zimę. Pani Zima nie pokazała się dzieciom jawnie, gdyż dzień był pogodny i słoneczny, ale nie 

zniechęciło to dzieci, które radośnie Ją zapraszały – tańcząc, śpiewając na Jej cześć i recytując wiersze. 

Uczestnicy powitania nie zapomnieli również o szczególnym wystroju tego dnia, przybierając jasne, zimowe 

barwy upodabniając się do bałwanków i śnieżynek. 



Dzień Kubusia Puchatka 

Dnia 18. stycznia przedszkolaki świętowały Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Ten dzień był  

dobrą okazją, by razem z dziećmi przypomnieć sobie zabawne historie misia i jego przyjaciół ze Stumilowe-

go Lasu. W tym dniu nie zabrakło śpiewów i tańców do misiowych piosenek. Przedszkolaki nie tylko pozna-

ły historie misia o małym rozumku, ale również jego przyjaciół. Dzieci wzięły udział w rozwiązaniu zagadek, 

oraz różnorodnych zadań o słynnych postaciach. 

 

Dzień Babci i Dziadka 

Dzień Babci i Dziadka na stałe wpisany jest w kalendarz imprez przedszkolnych i obchodzony jest co roku 

bardzo hucznie. Mimo, że za oknem zima, mróz, jest to najcieplejszy dzień w roku, który sprawia wszystkim 

ogromną radość, wywołuje uśmiechy na twarzach, powoduje, że małe serduszka dzieci biją szybciej,  

a Babcia i Dziadek ze wzruszeniem słuchają czułych słów, kierowanych pod ich adresem. W  tym roku  

grupa WISIENKI przygotowała program artystyczny pt. „Hu, hu, ha, zima nie jest zła!”, wszystkie dzieci 

przebrane w piękne i kolorowe stroje zaprezentowały przygotowane wierszyki i tańce. Natomiast Biedro-

neczki przedstawiły historię znanej wszystkim „Rzepki” Jana Brzechwy. W ten sposób dzieci wyraziły  

kochanym Dziadkom swoje uczucia, oraz podziękowały za trud włożony w ich wychowanie. Dumni  

Dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich milusińskich i otrzymali od wnuczków piękne upo-

minki. Po występach goście oraz dzieci zostali zaproszeni na przygotowany przez mamy słodki poczęstunek. 

Dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie za rok. 

Wisienki w ramach uczestnictwa w drugim „małym projekcie—Poszukiwaczy przygód” wzięły udział  

w dniu dokarmiania zwierzyny leśnej, w którym to kształtowały opiekuńczą postawę wobec zwierząt,  

wykonując ciekawe zadania i łamigłówki 

oraz poznały pracę i rolę leśnika w dokar-

mianiu zwierząt. Na koniec każdy przed-

szkolak otrzymał dyplom „W krainie  

dobrych uczynków”, potwierdzający uzy-

skanie postawy troskliwego opiekowania się                                

            zwierzętami. 

Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej 



Wycieczka do WCK  

Pod koniec stycznia maluszki z grupy „Biedroneczek” wyruszyły na swoją pierwszą wycieczkę. Zaopatrzeni 

w odpowiedni prowiant udali się do Wadowickiego Centrum Kultury. W tea-

trze każdy zasiadł w wygodnym fotelu i z niecierpliwością czekał na rozpoczę-

cie spektaklu. Kiedy zgasły światła, wszyscy  

z wielkim zaciekawieniem spoglądali na scenę, na 

której działy się niezwykłe rzeczy. Mała dziew-

czynka o imieniu Pippi wraz ze swoimi nowo  

poznanymi przyjaciółmi przeżywała wiele zabawnych przygód. Wesołe piosenki  

i tańce, kolorowe stroje i scenografia zauroczyły przedszkolaków. Z radością  

i uśmiechem biły brawo i żywiołowo reagowały na to, co działo się na scenie. Przedstawienie pozostawiło 

wiele niezapomnianych wrażeń, a maluszki już nie mogą doczekać się kolejnej wizyty w teatrze.  

Bal karnawałowy 

Jak co roku w karnawale wszyscy bawią się wspaniale! W dniu 30 stycznia w naszym Przedszkolu odbył się 

"Bal karnawałowy”, balonowy wystrój sali wprowadził dzieci w radosny, bajkowy nastrój oraz zachęcał do 

wesołej zabawy. Grupa WISIENEK I JAGÓDEK wspólnie bawiła się wspaniale. Dzieci przebrane były 

za bohaterów znanych bajek, można było spotkać wróżki, księżniczki, smoka, piratów, policjantów, Spider-

Mana, Batmana...i wiele wiele innych. W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęć 

indywidualnych oraz grupowych, następnie wraz ze swoimi paniami przy akompaniamencie największych 

hitów przedszkolnych uczestniczyły w licznych tańcach i zabawach, obowiązkowo pojawiły się kaczuszki 

oraz pociąg, którego konduktorem została pani Renia. Pojawił się także słodki poczęstunek przygotowany 

przez rodziców. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom, a to było głównym celem 

tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych  

strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok. Podczas tej uroczystości wzięliśmy udział w trzecim „małym 

projekcie-Poszukiwaczy Przygód—W krainie tańca”, uzyskując certyfikat znajomości tradycji karnawało-

wych. 

 



Tłusty czwartek 

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków 

nasmażyła” – mówi staropolskie przysłowie. Tłusty czwartek to w kalendarzu  

chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Inaczej na ten dzień mówi 

się "zapusty". Najważniejszym akcentem tłustego czwartku są pączki. Oczywiście  

w naszym oddziale przedszkolnym nie obyło się bez ich degustacji. Wszyscy zajadali 

się słodkimi pysznościami. Była to okazja do świetnej zabawy, ale także do przypo-

mnienia i kultywowania naszych narodowych tradycji i zwyczajów.  

Dzień Kobiet 

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak 

i te małe.  W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy składali życzenia dziewczynkom i swoim paniom. Nie 

obyło się bez cukierków, drobnych upominków i kwiatów, pamiętaliśmy także o tym aby przygotować upo-

minki dla swoich mam. Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień, a chłopcy zachowy-

wali się jak prawdziwi gentelmani, byli przemili, uczynni i sympatyczni:) Wszystkie panie i dziewczynki 

dziękują chłopcom za piękne życzenia, kwiaty i promienny uśmiech… 

Dzień bez słodyczy 

W związku z nadmiernym pojawianiem się 

w śniadaniówkach dzieci różnorakich sło-

dyczy,  postanowiliśmy rozpocząć akcje 

promującą zdrowy tryb życia—Dzień bez 

słodyczy. Pierwszy dzień akcji cieszył się 

dużym zainteresowaniem wśród dzieci  

i rodziców, przedszkolaki poznały,  

jakie szkody dla zębów i zdrowia ma nadmierne spożywanie słodyczy. 

Akcja sprawiła dzieciom dużo radości, bo mogą się podzielić z innymi 

przyniesionymi smakołykami oraz spróbować nowych smaków. Na  

prośbę rodziców akcja Dnia bez słodyczy będzie kontynuowana w każdy 

piątek. W tym dniu dzieci przynoszą zdrowe śniadania i podwieczorki 

obfitujące w owoce i warzywa.  

 



Zakładamy zielone kąciki przyrody 

Kącik przyrody jest ważnym elementem dekoracyjnym i dydaktycznym w przedszkolu, dzięki stałym  

zmianom w kąciku dzieci poznają pory roku, potrafią je wyróżnić i scharakteryzować. Dzięki niemu udaje 

się dzieciom ukazać walory estetyczne przyrody, rozwijać w nich umiejętności poznawcze, oraz kształto-

wać opiekuńczą postawę wobec różnych roślin i środowiska. Założenie zielonych ogródków rozpoczęliśmy 

od przygotowania ziemi w doniczkach, następnie sialiśmy nasiona warzyw i kwiatów. W naszych kącikach 

znajdziemy cebulkę w ekodoniczkach, pietruszkę, rzeżuchę – warzywa te służą do dekoracji i urozmaicenia 

zdrowych kanapek, a także zboże w doniczkach eko oraz kwiaty. Założyliśmy również hodowlę fasoli.  

Jedne sadzonki wsadziliśmy wprost do ziemi, a drugie na gazie, zanurzonej w słoiku z wodą. W ten sposób 

dzieci obserwują różnicę w ich kiełkowaniu i wzroście. Dzieciaki zobowiązały się do dbania o roślinki, do 

podlewania ich.  

Odżywiamy się zdrowo—jemy twarożek ze śmietaną i szczypiorkiem 

Podczas zajęć Wisienki samodzielnie przygotowały smaczny i zdrowy posiłek, 

poznając nowy smak. Swoje kulinarne umiejętności 

rozpoczęły od pokrojenia szczypiorku, kolejno przed-

szkolaki nakładały do pojemniczka kawałki sera twa-

rogowego i łyżki śmietanki, wszystkie składniki  

dokładnie wymieszały. Tak przygotowany serek znikał z kubeczków w mgnie-

niu oka i Wisienki prosiły o przygotowanie sobie dokładki.  

Pierwszy Dzień Wiosny 

Przyjście nowej pory roku jest doskonała okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo 

niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygoto-

wania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. 

Zmieniła się dekoracja z zimowej na wiosenną. W salach powstały kąciki przy-

rody. Nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwia-

stunów wiosny. By uczcić kalendarzową wiosnę, 21 marca w przedszkolu zor-

ganizowano „zielony dzień”.  Wszystkie dzieci przebrane były w zielone stroje, bawiły się w towarzystwie 

zielonych balonów i kwiatów. Zabawy z chustą animacyjną wprowadziły 

wesoły i  radosny nastrój. W pewnym momencie w naszej sali zakwitły 

krokusy, przebiśniegi i pierwiosnki, a dziewczynki zakładając kolorowe 

stroje zamieniały się każda po kolei w kolorową Panią Wiosnę. Mamy 

nadzieję, że już za niedługo prawdziwa wiosna zagości w naszych ogród-

kach i sadach. 



Światowy Dzień Wody 

23 marca obchodziliśmy „Światowy Dzień Wody”, w tym dniu 

dominował w naszym przedszkolu kolor niebieski, który kojarzy 

nam się z wodą. Dzieci 

uczestnicząc w zajęciach, 

mogły wykazać się wiedzą na 

temat wody, jej znaczenia dla 

ludzi, zwierząt i roślin, sposobach jej oszczędzania, a także dowiedzieć 

się jaką drogę musi pokonać woda aby trafić do naszych mieszkań  

i domów. Nie obyło się także bez picia wody oraz pogadanki na temat 

tego, że przed jej spożyciem wodę zawsze trzeba zagotować. Na  

zakończenie zajęć dzieci namalowały farbami piękne obrazki przedsta-

wiające to, w jaki sposób wykorzystywana jest woda.  

Ekologiczny pokaz mody 

W naszym przedszkolu po raz pierwszy odbył się „Ekologiczny pokaz mody”. Wychowawcy z każdej grupy 

mieli okazję przygotowania ekologicznych strojów dla swoich wy-

chowanków, wykonanych z materiałów przeznaczonych do  

recyklingu m.in. folii, papieru, gazet, rolek po papierze toaleto-

wym, tektury, butelek plastikowych, nakrętek, które to zostały  

zaprezentowane na przedszkolnym wybiegu. Podczas pokazu 

wszystkie przedszkolaki były zachwycone pokazem, co okazywały 

gromkimi brawami oraz szerokimi uśmiechami. Dzieci na wybiegu 

prezentowały się jak prawdziwe modelki i modele.  

Dzień Teatru 

Międzynarodowy Dzień Teatru przypada 27 marca. Celem tego święta 

jest promowanie instytucji teatralnych oraz ukazanie roli teatru w kształ-

towaniu wrażliwości na sztukę. To świetna okazja, aby naświetlić dzie-

ciom różnicę pomiędzy teatrem a kinem oraz ukazać ogromną rolę sztuki 

w kształtowaniu światopoglądu każdego człowieka. Przedszkolaki pozna-

ły w tym dniu, w jaki sposób powstaje sztuka, same miały okazję, by 

wcielić się w rolę rożnych postaci, a także improwizowały historię o pew-

nych „gościach w lesie”. Największą atrakcją była fotobudka, gdzie dzie-

ci przy pomocy przygotowanych wcześniej rekwizytów na wykałaczkach 

wcielały się w różne postacie, robiąc przy tym śmieszne miny. Ten dzień możemy zaliczyć do udanych, któ-

ry na długo zostanie w naszej pamięci. 



Spotkania z ciekawymi gości 
W ramach zajęć „Spotkania z ciekawymi ludźmi” w przedszkolu gościliśmy kolejnych zaproszonych,  

którzy z dużą ciekawością i pasją opowiadali nam o swoim zawodzie.  

Nasze przedszkolaki odwiedziła P. Katarzyna Kocemba –  

pszczelarka, która posiada własną pasiekę. Celem odwiedzin było 

poznanie przez dzieci pracy pszczelarza. Gość opowiadał nam  

o życiu i zwyczajach pszczół, o tym jak zbierają pyłek, czym się 

żywią, a co produkują, jak spędzają zimę. Wyjaśnił dzieciom, czym 

różni się osa od pszczoły. Dzieci dowiedziały się jak bardzo są to 

pracowite owady i jak ważne jest ich znaczenie w przyrodzie. Pani Katarzyna zaprezentowała narzędzia  

i przybory niezbędne w pracy pszczelarza. Dzieci oglądały z wielkim zaciekawieniem plastry miodu, wosk  

i kit pszczeli. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa podczas kontaktu z pszczołami. W tym celu zapre-

zentował strój będący ochroną pszczelarza, przygotowała także kilka mniejszych strojów dla naszych przed-

szkolaków, by przez chwilę mogły poczuć się jak prawdziwy  pszczelarz. Podkreśliła również walory  

zdrowotne miodu. Oczywiście nie obyło się bez degustacji oraz wspólnego tworzenia świec.  

Drugim zaproszonym gościem była P. Małgorzata Żak—pielęgniarka, która pracuje w Szpitalu Dziecię-

cym w Wadowicach, która opowiedziała nam o wykonywanym przez siebie zawodzie. W czasie spotkania 

dowiedzieliśmy się w jaki sposób możemy zapobiegać  infekcjom, 

jak należy o siebie dbać, zachować zasady higieny i zdrowego stylu 

życia. P. pielęgniarka zademonstrowała  nam niektóre proste zabiegi, 

np. założenie opatrunku, robienie inhalacji, a nawet mierzenie  

ciśnienia. Mogliśmy również zobaczyć, w 

co wyposażona jest ogromna torba  

pielęgniarki. Demonstracja stetoskopu  

i możliwość wysłuchania bicia swojego lub 

kolegi serca budziła w nas powszechne zainteresowanie, natomiast strzykawka 

(choć bez igły i w opakowaniu) wiadomo – lęk, ponadto dzieci mogły zobaczyć także: wenflony, kroplówki 

z zestawem, probówki do pobierania badań, rękawiczki, maski ochronne, okulary dla noworodków do foto-

terapii, opaski, gaziki, woreczki do pobierania moczu, pojemniczki, nakłuwacze do pobierania badań i inne.  

W naszym przedszkolu kultywując tradycje wielkanocne, zostało zorganizowane spotkanie z Paniami  

z Koła Gospodyń Wiejskich w Spytkowicach. Podczas spotkania dzieci poznały tradycje, obrzędy, stroje 

ludowe, pieśni oraz twórczość ludową związaną z obchodami Świąt 

Wielkanocnych. Gospodynie ubrane w regionalne stroje wzbudziły  

u dzieci duże zainteresowanie. Przedszkolaki zaprosiły Panie do 

szkolnej Izby Regionalnej, aby obejrzały zgromadzone eksponaty. 

Gospodynie wspominały i wróciły do lat swojej młodości. Chętnie 

dzieląc się swoimi opowieściami o tym, jak żyło się dawniej. 

 



KONKURSY 

Nasze przedszkole w minionych  miesiącach miało okazję wziąć udział w wielu konkursach, które były 

organizowane zarówno w środowisku lokalnym, jak i na bazie ogólnopolskiej.  

1. „Kubuś Puchatek w oczach dziecka”, przedszkolny konkurs plastyczny,  którego celem było rozwi-

janie uzdolnień plastycznych,  wrażliwości artystycznej i kreatywności, wzbogacenie warsztatu  

plastycznego o różnorodne formy i techniki plastyczne, przybliżenie dzieciom postaci pozytywnego 

bohatera książki, a także włączanie rodziców w aktywne czytanie dzieciom. W konkursie wzięło 

udział aż 14 przedszkolaków. Podczas rozstrzygnięcia wyników jury brało pod uwagę różnorodność 

zastosowanych technik oraz oryginalność, kolorystykę i estetykę, przyznając ex aequo: I miejsca: 

(Matylda Kruszecka i Wiktoria Brania), II miejsca: (Martyna Kwiatkowska i Aleksandra Warzecha), 

III miejsca: (Michał Marek, Mateusz Marek), a także 5 wyróżnień. 

2. „Wielkanocny Zajączek”, ogólnopolski konkurs plastyczny na łamach miesięcznika „Bliżej  

Przedszkola”. Celem było przybliżenie dzieciom tradycji Świąt Wielkanocnych, zachęcanie do  

działalności twórczej oraz  rozbudzanie wyobraźni i twórczości przedszkolaków. Konkurs cieszył 

się dużym zainteresowaniem,  z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie. 

3. „Tradycje ludowe w Gminie Spytkowice” gminny konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół 

Szkolno—Przedszkolny w Spytkowicach. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycz-

nych inspirowanych tradycjami ludowymi i świątecznymi, poznanie sztuki kultury ludowej—

obrzędy, zabawy, pieśni, stroje ludowe oraz aktywny udział dzieci w życiu kulturalnym Gminy  

Spytkowice. Wyniki konkursu już wkrótce. 

4. „Nasza Polska biało-czerwona”, ogólnopolski konkurs plastyczny również na łamach miesięcznika 

„Bliżej Przedszkola”, celem konkursu było wspomaganie rozwoju społeczno-patriotycznego dzieci 

ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych, budowanie wrażliwości na piękno 

ojczystej przyrody, szacunku do symboli narodowych,  tradycji i kultury polskiej, wzmacnianie  

wiary we własne możliwości oraz rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych i pobudzanie 

wyobraźni i kreatywności dzieci. W konkursie wzięło udział dwoje dzieci. 

5. „Piramida zdrowego żywienia”, gminny konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół Szkol-

no—Przedszkolny w Bachowicach. Celem tego konkursu było promowanie zdrowego trybu życia 

wśród dzieci i ich rodziców, kształtowanie postaw społecznych i prawidłowych nawyków  

żywieniowych wraz z umiejętnością wyboru zdrowych, wartościowych produktów spożywczych, 

oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci i integracja dzieci,  

ich rodziców i nauczycieli. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za aktywny udział w konkursach i serdecznie zachęcamy 

do dalszego zaangażowania się w uczestnictwo w kolejnych zbliżających się konkursach. 



COOLTURALNY  PRZEDSZKOLAK PRZY STOLE, CZYLI-

JAK NIE NAJEŚĆ SIĘ WSTYDU 

 
 Umiejętnie jeść to sztuka, której każdy może się nauczyć. Wystarczy poznać pewne reguły i zwyczaje 

obowiązujące przy stole i nie musimy się martwić, że narobimy sobie wstydu nieodpowiednim  

zachowaniem.  

 Coolturalny przedszkolak wie, że do posiłku należy usiąść z czystymi rękami. Jeśli posiłek  

przygotowują nasi rodzice lub dziadkowie to możemy pomóc im w przygotowaniach lub nakryciu stołu.  

Jeśli będzie to posiłek dwudaniowy pamiętajmy o odpowiednim ułożeniu sztućców – łyżka i nóż po prawej 

stronie, a widelec po lewej. Nad talerzem układamy łyżeczkę i serwetkę. Stół udekorowany kwiatami lub 

świecami zapewni przyjemną atmosferę podczas posiłku.  

 Stosowanie odpowiednich zasad przy stole jest  

niezwykle ważne i każda dobrze wychowana osoba o tym  

pamięta. Siadając do posiłku należy odłożyć wszystkie  

niepotrzebne rzeczy i zabawki. Nie korzystamy w tym czasie  

z telefonu, nie czytamy i nie oglądamy telewizji. Jest to czas, 

który spędzamy w gronie rodzinnym, na rozmowie z bliskimi.  

 Przy stole siedzimy prosto, nie wymachujemy rękami a łokcie trzymamy przy sobie. Nie wiercimy się 

i nie huśtamy na krześle, bo możemy się przewrócić i oprócz wstydu nabić sobie guza. Nie rozpoczynamy 

jedzenia, dopóki wszyscy nie otrzymają swojego dania. Staramy się tak jeść, aby po naszym ubraniu nikt nie 

rozpoznał co właśnie zjedliśmy. Nie skrobiemy łyżką po talerzu, ani łyżeczką po dnie szklanki lub kubka. 

Porcje, które sobie nakładamy nie powinny być za duże, jemy powoli, małymi kęsami. Jedzenie gryziemy 

starannie i nie połykamy w całości. Zanim powiemy, że czegoś nie lubimy najpierw spróbujmy, bo może 

okazać się to bardzo smaczne. Podczas posiłku nie bawimy się jedzeniem i nie dłubiemy łyżką lub widelcem 

w daniu. Pamiętajmy, aby nie mówić z pełną buzią, ale najpierw przełknąć ostatni kęs i dopiero wtedy  

zabrać głos.  

 Jeśli na stole znajduje się serwetka to należy ją zabrać przed jedzeniem i rozłożyć na kolanach.  

Pamiętajmy, że nie jest to ręcznik ani śliniak i nie należy wpychać jej za kołnierzyk. Po skończonym posiłku 

serwetkę odkładamy po prawej stronie swojego nakrycia. 

 Jeśli nie za bardzo wiemy jak posługiwać się sztućcami lub w jaki sposób zjeść potrawę, to możemy 

podpatrzeć jak robią to inni. Sztućce podnosimy do ust, nie schylamy głowy do talerza, a raz użytych  

sztućców nie odkładamy na obrus, ale kładziemy je na talerzu. Nie wkładamy jedzenia nożem do ust.  

 O naszym dobrym wychowaniu świadczy także sposób w jaki spożywamy dany posiłek. Nie  

wydajemy w tym czasie odgłosów mlaskania, siorbania, chlipania czy cmokania, nie wspominając już  

o bekaniu. Niekulturalne jest także wybrzydzanie i obwąchiwanie potraw, możemy w ten sposób sprawić  

przykrość osobie, która posiłek przygotowała. Jeśli dostaliśmy zbyt ciepłą zupę lub herbatę – nie dmuchamy 

na nią, ale czekamy aż wystygnie. Jeśli nie możemy czegoś dosięgnąć, prosimy kogoś kto jest bliżej  

o podanie tej rzeczy. Także przy stole należy pamiętać o magicznych słowach: „proszę” i „dziękuję”. 

 



 Po skończonym posiłku możemy wytrzeć usta i palce serwetką. Wstajemy od stołu, kiedy wszyscy 

skończą jeść. Wsuwamy krzesło pod stół i dziękujemy za przygotowane potrawy. Miłe słowo skierowane do 

osoby, która przygotowała posiłek na pewno sprawi jej wielką radość. Możemy pomóc w posprzątaniu stołu  

i umyciu naczyń.  

 Powyższe zasady pomagają w utrzymaniu porządku na stole, ale także w zachowaniu miłej, przyjemnej 

atmosfery podczas posiłku. Stosujmy je więc na co dzień i jedzmy tak, aby była to dla nas i dla naszych 

współbiesiadników przyjemność. 

 

 

          Opracowanie: mgr Maria Marek—nauczyciel przedszkola 

 

KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW  

ZDROWOTNYCH 
 

Szanowni Rodzice!   

      Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą spra-

wą. Dbamy oto, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla har-

monijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka 

zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a 

przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne (tj. aktywność 

fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała i otoczenia, 

zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nie używanie środków 

psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym 

działaniem w profilaktyce palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną  

z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy 

już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.  



 Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku  

rodzinnemu, w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym  

i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w odniesieniu do nałogu palenia 

tytoniu. Ponadto prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeń-

stwo, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez ich dzieci. Biorąc pod 

uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzą  na temat uwarunkowań  

procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, 

zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym programu profilaktyki antytytonio-

wej. Jest to wiek, w którym kształtują się postawy wobec tytoniu u dzieci często stykających się z osobami 

palącymi. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w przedszkolnej antytyto-

niowej edukacji. Program profilaktyki tytoniowej pt. „Zdrowe powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na 

wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec 

zjawiska palenia tytoniu. 

 Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane w przedszkolach, a później  

w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy Wasze dzieci będą miały w przyszłości 

problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie. 

Dlatego pamiętajcie, aby: 

- pokazać dobry przykład swoim zachowaniem, 

- spędzać z dzieckiem dużo czasu – jednak nie ilość a jakość się liczy!, 

- umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko, 

- rozmawiać z dzieckiem o świecie, nawet na trudne tematy, 

- ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu, 

- prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego, 

- przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, 

- palenia papierosów i używania narkotyków, 

- pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy 

nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu 

środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną, 

- zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. 

 

 

Opracowanie: mgr Patrycja Rąpel—nauczyciel przedszkola (Na podstawie: „Czyste powietrze wokół nas. Program przedszkolnej 

edukacji antytytoniowej”)  



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

SŁODKIE ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE: 
 

1. Rozsyp na talerzyku słodkie kakao - poproś dziecko, by zjadło kakao wyłącznie przy pomocy buzi. 

2. Narysuj na gładkim talerzyku obrazek np. uśmiechniętej buzi nutellą, miodem lub innym ulubionym  

smarowidłem dziecka. Poleć dziecku, by wyczyściło talerzyk językiem, aż będzie czysty. 

3. Rozsyp na talerzyk chrupki, żelki itp. Zachęć dziecko do jedzenia z talerza wyłącznie ustami, bez po-

mocy rąk. 

4. Posmaruj usta dziecka ulubionym smarowidłem i poproś o zlizanie go z warg. 

5. Na jeden z talerzyków nasyp – płatki śniadaniowe/chrupki kukurydziane/ryżowe. Poproś dziecko, żeby  

zasysając słomką produkt, przeniosło go na drugi talerzyk. 

6. Rozsyp na talerzyku kilka żelków. Poproś, żeby dziecko otworzyło buzię, język ułożyło płasko. Połóż  

mu żelka na środku języka, tak żeby „miś” z niego nie spadł. 

7. Przygotuj  ulubione „smarowidło” dziecka i posmaruj nim szpatułkę. Poproś, żeby dziecko otworzyło 

buzię i czubkiem języka zlizało smakołyk ze szpatułki. 

8. Rozsyp  na talerzyku kilka żelków. Poproś, żeby dziecko trzymało żelka przed swoimi ustami i na prze-

mian „dawało misiowi całusa” i „łaskotało językiem”. Ważne!  Pamiętajmy, żeby podczas „całowania 

misia” usta dziecka układały się w dzióbek, a podczas „łaskotania misia” żuchwa pozostawała nieru-

choma i „nie ćwiczyła” razem z językiem.     

Jedzenie bez użycia rąk pozwala ćwiczyć dziecku wargi. Zlizywanie ćwiczy natomiast sprawność języka. 

                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: mgr Renata Targosz—logopeda szkolny, nauczyciel przedszkola  (na podstawie: www.superstyler.pl/dziecko/

smaczne-cwiczenia-buzi-i-jezyka/, www.mamotoja.pl/zabawy-logopedyczne-jak-wykorzystac-slodkosci-do-cwiczenia-wymowy-

dziecka)                                                                         

https://www.superstyler.pl/dziecko/smaczne-cwiczenia-buzi-i-jezyka/www.superstyler.pl/dziecko/smaczne-cwiczenia-buzi-i-jezyka/


KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
Wiosenne wiersze dla dzieci 

 

 

         

Pomóż Zajączkowi Wielkanocnemu ozdobić pisanki. 

Signs of Spring  

Do you see a sign of 

spring,  

A sign of spring, a sign 

of spring?  

Do you see a sign of 

spring? Tell us what you 

see.  

Spring  

Open the windows and 

open the door  

And let the fresh breezes 

blow in, blow in.  

Jack Frost has gone to his 

home in the north  

And all of a sudden it’s 

Spring!  

Spring  

I love spring Spring is new  

It’s new blades of grass  

It’s rain on a lass  

It’s violets and rain  

It’s a wood-scented lane  

It’s a new bird song  

It’s days growing long  

It’s a tree in bud and puddles of mud  

It’s birds in a tree and buzz from a bee 

It’s kites in the sky  

It’s spring. That’s why  

I love spring.  

       Opracowanie: mgr Kinga Warzecha—nauczyciel języka angielskiego 



ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

 

Cienkie nóżki, cienki głos.  

Kiedy utnie – spuchnie 

nos. (osa) 

 

 

Nie chodzą lecz skaczą.  

W stawie mieszkają. 

Gdy wieczór zapadnie  

na głosy śpiewają. (żaby) 

Wolno, wolniuteńko  

chodzi po świecie. 

Zawsze bliski dom mu,  

bo ma go na grzbiecie. 

(ślimak) 

Pracowite i małe budują  

wspaniałe kopce i pałace. 

Szanujmy ich pracę. 

(mrówki)  

W kropki mam spódnicę 

Chętnie zjadam mszyce. 

(biedronka)  

Ledwie błyśnie słońce 

złote,  

słychać brzęk wesoły. 

To dla dzieci robią  

miodek pracowite... 

(pszczoły)  

Na wysokiej topoli jest 

dom wielki jak koło. 

Powrócił doń gospodarz  

i klekoce wesoło. (bocian)  

Napotkałam dziś konika, 

który skacze lecz  

nie bryka. 

Jest zielony, piosnki 

dzwoni.  

Czy wiesz jak zwie się ten 

Rozwiąż zagadki o wiosennych zwierzątkach 





OGŁOSZENIA—co nas czeka w najbliższym czasie? 

W naszym przedszkolu najbliższe miesiące również będą wypełnione różnymi ciekawymi wydarzeniami,  

będą to m.in. 

 Występ na Apelu Wielkanocnym 

 Wycieczka do WCK w Wadowicach 

 Dzień Sportu 

 Dzień Zdrowia 

 Dzień Ziemi 

 Dzień Tańca 

 Dzień Flagi 

 Dzień Mamy i Taty 

 Dzień Dziecka 

 Pierwszy Dzień Lata 


