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WESOŁYCH WAKACJI 
 

„Góry i lasy, morze i rzeka… 

Tyle radości nas wszystkich czeka. 

Tyle radości daje nam lato, 

Więc je serdecznie kochamy za to” 

 

Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy  wesołych ,   

słonecznych i bezpiecznych wakacji. 
 

Do zobaczenia we wrześniu! 

 

 

 

 

   

Dyrekcja 

i Grono Pedagogiczne 



OD REDAKCJI: 

DRODZY RODZICE 

Mija kolejny rok szkolny – mamy już czerwiec – miesiąc pożegnań, bilansów i podsumowań. Przed nami 

wiele chwil pełnych wzruszeń i oczekiwania na wakacje. Piękne krajobrazy, soczyste owoce, słońce do późnych 

godzin wieczornych, świeże powietrze, czysta woda i wspaniałe, wesołe towarzystwo, przy którym można oderwać 

się od codziennych trosk – o tym coraz częściej myślimy przed zbliżającymi się wakacjami. GORĄCO TEGO  

ŻYCZYMY!  
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SŁOWO DO RODZICÓW: 

Wakacyjne rady - podróżujemy z dzieckiem 

  

Głowa nie jest od parady  

 służyć musi dalej.  

 Dbaj więc o nią i osłaniaj,  

 kiedy słońce pali.  

  Płynie w rzece woda  

  chłodna, bystra, czysta,  

  tylko przy dorosłych  

  z kąpieli korzystaj.  

    Jagody nieznane,  

    gdy zobaczysz w borze:  

    Nie zrywaj! Nie zjadaj!  

    – bo zatruć się możesz.  

     Urządzamy grzybobranie,  

     jaka rada stąd wynika:  

     Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,  

          nie wkładaj go do koszyka.  

 Biegać boso jest przyjemnie,  

 ale ważna rada:  

 - idąc na wycieczkę pieszą  

 dobre buty wkładaj!  

  Gdy w polu, w lesie, czy za domem  

  wykopiesz przedmiot zardzewiały  

  - nie dotykaj go!  

  Daj znać dorosłym!  

  Śmierć niosą groźne niewypały!  

          

         Wiera Badalska  



 Czas na podróż  

 Wielu rodziców odkłada decyzję o wyjeździe z dzieckiem bo zwyczajnie boją się niepowodzenia  

wyprawy. Nie chcą wyrzucić pieniędzy w przysłowiowe błoto. Wydaje im się, że opieka nad niesfornym  

malcem przerośnie ich możliwości w obcym dla niego miejscu, wśród nieznajomych. Często też powodem 

długich lat bez wyjazdu na urlop jest obawa przed chorobą dziecka w trakcie wakacji albo to, że wcale nie 

odpoczniemy, bo małe dziecko i tak budzi się w nocy kilka razy na  

karmienie. Prawdą jest, że nie wszystko podczas wyjazdu musi się udać. 

Dziecko może zachorować. Ale przecież może też zachorować w domu.  

Możemy wcale nie odpocząć przez nieprzespane noce, tylko, że nieprze-

spana noc to ta sama nieprzespana noc bez względu na miejsce. Może 

także okazać się, że zapomnieliśmy czegoś albo nasze dziecko jest  

wyjątkowo nieznośne i mamy ochotę schować się pod stolikiem w restau-

racji, byle tylko nikt nie pomyślał, że jest nasze.  

 Czasami możemy też słyszeć, że lepiej zostawić malucha pod opieką babci i dziadka i wyruszyć bez 

niego. Tylko czy jest coś gorszego od tęsknego głosiku w słuchawce albo ciszy, która nastaje jeśli maluch nie 

szczebiocze albo nie zadaje wciąż tych samych pytań? Jeżeli ktokolwiek ma tyle wewnętrznej siły by  

zostawić dziecko na dłuższy czas i przetrwać rozłąkę to z całą pewnością i w 100% da sobie z nim radę nawet 

podczas trudnej wyprawy.  

Pokażmy dziecku świat!  

 Kto jeśli nie rodzice ma pokazywać dziecku świat? Kto wytłumaczy lepiej dlaczego słoń ma trąbę, pada 

jednocześnie deszcz i świeci słońca albo dlaczego niektórzy ludzie mieszkają na łodziach?  

 Maluchowi spodoba się wszystko bez wyjątku: robak na drodze, kałuża, ptaszek na gałęzi - to nowe, 

fantastyczne odkrycia. Przy tym czuje się najważniejsze na świecie, jeśli ma przy sobie mamę i tatę na  

wyłączność - bez prania, sprzątania, gotowania albo nudnego robienia zakupów.  

 Nagle okazuje się, że dwulatek w etapie buntu potrafi trzymać grzecznie łyżkę, a płaczliwe niemowlę 

śpi słodko od 19.00 do 7.00 rano. Inne powietrze, inny klimat, inne wrażenia sprawią, że Wy kochani rodzice 

będziecie zaskoczeni swoim dzieckiem.  

 Jeżeli wciąż wahacie się i dręczy Was pytanie: co takie małe dziecko zapamięta z egzotycznej wyprawy, 

to musimy Wam jasno i dobitnie powiedzieć: niewiele. Nie zapamięta nazwy miej-

scowości ani koloru ścian w hotelu, nie będzie pamiętało anegdotek ani historii  

odwiedzonego wspólnie miejsca. To wszystko to Wasze zadanie: pamiętajcie, 

uwieczniajcie na zdjęciach, filmujcie. Zadaniem malucha jest cieszyć się bliskością  

obojga rodziców, czuć się potrzebnym i ważnym. To daje mu poczucie bezpieczeń-

stwa i mnóstwo radości. Za kilka lat, kiedy pokażecie mu fotografie z wypraw, może 

postanowi tam wrócić, kiedy dorośnie? Może uda się Wam zaszczepić w nim chęć 

do zwiedzania, oglądania, poznawania. Przełoży się to nie tylko na podróżniczą  

pasję, ale na pasję życia.  

 



Przyzwyczajmy dziecko do różnych sytuacji!  

 Dobrze jest przyzwyczajać malucha do różnych sytuacji od pierwszych miesięcy życia. Oczywiście, 

małe dzieci kochają rytuały i należy się tego trzymać, jednak takim właśnie rytuałem może być niedzielne 

wyjście do kawiarni, by malec uczył się grzecznego zachowania przy stole. Później niedzielna kawa może 

zamienić się w cały posiłek w restauracji, a następnie w dwutygodniową wyprawę!  

 Mali podróżnicy łatwo adaptują się do nowego otoczenia, wszystko ich ciekawi. O ile zachowacie  

jego rytm dnia wszystko powinno się udać. Czy na plaży czy podczas górskiej wędrówki - bądźcie razem, 

bądźcie rodziną.  

 We wstępie pisaliśmy o wspaniałym prezencie na urodziny. Czy wiecie już, co nim może być?  

Podarujcie dzieciom cały świat, bardziej fascynujący i barwniejszy niż najlepsza zabawka ze sklepu. Dajcie 

im północ i południe, wschód i zachód, wiatr, deszcz i słońce. To największe skarby na Ziemi.  

 

(Opracowanie na podstawie artykułu zamieszczonego na stronie www.rodzice.net) 

 

Udział  naszych przedszkolaków w V edycji projektu  

„Czysta Małopolska” - konkurs na kronikę ukazującą działania  

w zakresie promocji zdrowego żywienia w przedszkolu  

 Wszystkie przedszkolaki przez cały rok aktywnie brały udział w wielu działaniach prozdrowotnych  

organizowanych w ramach zajęć dydaktycznych. Na koniec roku wspólnie przygotowaliśmy kronikę  

pt. „Spytkowiaki to zdrowe przedszkolaki”. 

Podsumowanie projektów edukacyjnych w przedszkolu 







Udział  w Ogólnopolskim  

Projekcie Edukacyjnym  

„Poszukiwacze Przygód”  

Przedszkolaki uczestniczyły w projekcie organi-

zowanym przez miesięcznik Bliżej Przedszkola. 

Brały udział w różnorakich zajęciach i imprezach 

podczas których, dzięki swojemu aktywnemu 

udziałowi i zaangażowaniu zdobyły certyfikaty 

potwierdzające przebyte bliżejprzedszkolne  

podróże do różnych krain. 



 

  

 

 

 Dobiegł koniec kolejnego roku szkolnego, a wraz z nim zakończenie wdrażanej innowacji  

pedagogicznej, w ramach której podejmowane były różne działania o charakterze badawczym  

i eksperymentalnym. Podstawową formą działalności było samodzielne odkrywanie oraz próby  

zrozumienia świata w toku zabaw twórczych, poprzez które w naturalny sposób dzieci poznawały otaczają-

cą je rzeczywistość. Przy okazji miały możliwość zmierzyć się ze swoimi słabymi i mocnymi stronami,  

a także lepiej oswoić się z prawami rządzącymi w grupie rówieśniczej. 

 Dzieci podczas „badawczego odkrywania świata” czerpały ogromną przyjemność i radość  

z samodzielnych doświadczeń i zabaw badawczych. Wdrożenie innowacji przyczyniło się do ujawnienia 

drzemiących w każdym dziecku pokładów chęci do odkrywania i rozwijania indywidualnych predyspozy-

cji. Przedszkolaki uczestnicząc w działaniach innowacyjnych poszerzyły wachlarz swoich zainteresowań, 

pogłębiły swoją wiedzę w zakresie przyrody i edukacji technicznej, podejmowały próby formułowania  

problemów, dokonywały analiz postawionego problemu i formułowały wnioski, ponadto dostrzegały  

zależności pomiędzy przyczynami a skutkami zdarzeń i z ochotą podejmowały współpracę w zespołach, 

nabywając przy tym umiejętność wyrażania swoich opinii. 

 W kwietniu przeprowadziliśmy doświadczenie pt. „Zatkany nos – co to jest powietrze?”  poznając 

zasadniczą rolę powietrza w naszym życiu. Przedszkolaki poznały właściwości powietrza. Jest ono  

wszędzie chociaż go nie widać, pomimo, że samo w sobie nie  

pachnie, to jednak przenosi zapachy, bez powietrza – tlenu nie da się 

oddychać, dzięki niemu żyjemy. 

 W maju natomiast sprawdzaliśmy „Co pływa, co tonie” –  

poznając właściwości różnych substancji. Przedszkolaki sprawdzały, 

które przedmioty potrafią utrzymywać się na powierzchni wody,  

a które toną. Ciężkie przedmioty toną, a lekkie pływają na  

powierzchni, to czy dany przedmiot pływa jest zależne od jego 

kształtu.  

 W czerwcu eksperymentowaliśmy „Zabawy ze słomką” – czerpiąc radość ze wspólnej zabawy, 

utrwalaliśmy właściwy tor oddechowy. Przedszkolaki robiły bąbelki w wodzie, zdmuchiwały piórka, 

skrawki papieru, przenosiły za pomocą słomki kuleczki z bibuły. Podczas zabawy pamiętały o wdechu  

i wydechu we właściwych momentach.  

 W kolejnym roku szkolnym planujemy kontynuację innowacji opartej na eksperymentowaniu,  

doświadczaniu i badaniu otaczającego nas świata. 

„Przedszkolak bada, odkrywa, doświadcza” 



„Dziecko dąży do niezależności poprzez pracę; do niezależności ciała i umysłu. Jest mu obojętne 

co wiedzą inni: chce samo się uczyć, samodzielnie doświadczać w środowisku i wchłaniać je  

zmysłami, dzięki własnemu osobistemu wysiłkowi”.  

Maria Montessori 

 Aktualności—ważne wydarzenia w przedszkolu 

Apel Wielkanocny 

Coroczną tradycją w naszym przedszkolu jest uroczyste świętowa-

nie Świąt Wielkanocnych, w związku  

z tym parę dni przed świętami odbyło 

się Spotkanie Wielkanocne, w którym 

uczestniczy cała społeczność szkolna 

(nauczyciele, uczniowie naszej szkoły 

oraz dzieci z przedszkola. Po przybyciu 

wszystkich gości, starsi uczniowie  

zaprezentowali oficjalną część przedsta-

wienia natomiast dzieci z grup przedszkol-

nych wprowadziły całą salę w radosną  

atmosferę Świąt Wielkanocnych śpiewając 

piosenki, tańcząc i  recytując wiersze.  Celem przedstawienia było 

przybliżenie zwyczajów i tradycji wielkanocnych. Po krótkim wystę-

pie dzieci Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia wielkanocne. 

  

Dzień sportu 

W maju obchodziliśmy dzień sportu, w 

tym dniu Wisienki w gimnastycznych 

strojach ora Biedroneczki uprawiały różne 

konkurencje sportowe. Słoneczna pogoda 

zachęcała wszystkich do wspólnej zaba-

wy. Wszystkim przedszkolakom dopisy-

wał dobry humor, który towarzyszył dzie-

ciom przez cały czas trwania sportowych 

zmagań. Konkurencji było wiele, a ich uroz-

maicenie i dynamizm nie pozwalał na  

odczucie zmęczenia :)  



Wycieczka do WCK  

W marcu wszystkie grupy przedszkolne 

wyruszyły na wycieczkę do Wadowickie-

go Centrum Kultury do Wadowic na spek-

takl teatralny pt. „Roszpunka”. Przedszko-

laki uwielbiają podróżować autokarem, 

zawsze towarzyszy im wesoły nastrój  

i plecaki pełne smakołyków, ponieważ nie 

ma to jak posiłek w podróży.  

Teatr z Wrocławia przygotował wspaniałe przedstawienie, barwne postacie  

i dekoracje, dzieci były pod ogromnym wrażeniem, co obfitowało gromkimi brawami. 

 

Planetarium  

Do naszego przedszkola zawitało ob-

jazdowe planetarium. Przedszkolaki 

leżąc wygodnie, zrelaksowane odbyły 

podróż w niezwykłe miejsce do Galak-

tyki. Poznały pracę Astronoma,  

podróżnika i zapalonego popularyzato-

ra nauki, który odkrywał i wyjaśniał 

zagadki Kosmosu. Zdobyliśmy kolejne 

nowe bogate doświadczenie podczas podróży po „sztucznym niebie”. 

 

Z wizytą w bibliotece 

Zerówkowicze wybrały się do biblioteki szkolnej. 

Pani Marzenka pokazała dzieciom, gdzie znajduje się 

przeznaczony specjalnie dla nich regał z książkami. 

Następnie zaprezentowała i dała do obejrzenia  

najmniejsze książeczki z działu dziecięcego. Przed-

szkolakom bardzo spodobały się kolorowe i bogato 

ilustrowane książeczki, które z chęcią oglądały.  

Jednak jeszcze większą radość sprawiło im oglądanie 

różnego rodzaju atlasów o: motocyklach, samocho-

dach, roślinach, zwierzętach, bajkach. Spotkanie odbywało się w miłej, pełnej uśmiechów i wrażeń atmosfe-

rze. Dla wielu przedszkolaków, była to pierwsza wizyta w „domu książek”, ale na pewno nie ostatnia. Dzieci 

obiecały pani bibliotekarce, że niedługo znów ją odwiedzą.  



Apel patriotyczny 

W kwietniu w naszym przedszkolu odbył się Apel Patriotyczny z okazji 100—lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Apel rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu „Mazurka Dąbrowskiego" w poważnej postawie na 

baczność. W dalszej części spotkania młodzi artyści z każdej grupy śpiewali pieśni patriotyczne oraz recyto-

wali wiersze o Polsce oraz  narodowe tańce. Atmosfera była podniosła i bardzo radosna. Uroku uroczystości 

nadały biało-czerwone stroje oraz patriotyczne akcenty, które w tym dniu miał na sobie każdy przedszkolak. 

Wspólne świętowanie z pewnością zapadnie w umysły dzieci i pozwoli kształtować szacunek do ojczyzny  

i tradycji narodowych.  

Dzień flagi—pochód 

Budząc zainteresowania dzieci wydarze-

niami ogólnopaństwowymi,  a także   

rozwijając  poczucie przynależności  

narodowej wzięliśmy także udział   

w obchodach Święta Flagi. Był to czas na 

przypomnienie dzieciom  historii państwa 

polskiego, rozmowy na temat  symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Tego 

dnia przedszkolaki wybrały się w pochód z flagami i balonami w kolorach  

biało—czerwonych. Zapoznali  się  ze zwyczajem noszenia kokardy narodowej, 

spopularyzowanym przez  nieżyjącego już prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją przypomnienia sobie, że są 

Polakami, a Polska to ich Ojczyzna.  

W kraju orła białego 

W grupie Wisienek odbyły się kolejne zajęcia realizujące bliżej przedszkolny 

projekt pt. "W krainie Orła Białego". Zajęcia o charakterze edukacyjno -  

patriotycznym, mające na celu budowanie u dzieci świadomości, iż należą do 

wspólnoty ludzi zamieszkujących ten szcze-

gólny skrawek Ziemi, zwany "Ojczyzną". 

Podczas zajęć Wisienki miały okazję do  

odkrycia ciekawych miejsc związanych  

z ojczyzną podczas gier i zabaw o tematyce patriotycznej, tym samym  

uzyskaliśmy kolejny certyfikat. 



Wycieczka do kina i ZOO do Krakowa 

Wszystkie przedszkolaki wraz z Rodzicami przed wakacjami wzięły udział 

w wycieczce do krakowskiego ZOO oraz kina. Była to doskonała okazja do poznania 

i zobaczenia na własne oczy zwierząt egzotycznych, które nie występują w Polsce 

w środowisku naturalnym. Dzieci podziwiały między innymi: pelikany, tygrysy, lwy, 

lamparty… Wielkim zainteresowaniem cieszyły się też żyrafy, które są w krakowskim 

zoo od całkiem niedawna. Nasze przedszko-

laki mogły również zobaczyć z bliska zwie-

rzęta żyjące w Polsce – takie jak: króliki, 

osiołki, kozy, żółwie, świnki morskie 

czy lamy. Na koniec wielką atrakcją był  

pokaz karmienia słoni. 

 

Warsztaty w zamku 

Najstarsze grupy przedszkolne – zerówki uczestniczyły  

w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się w Muzeum Zamek  

w naszej miejscowości. Zajęcia rozpoczęły się od zwiedzania  

archiwum naszego zamku. Przedszkolaki miały możliwość  

zobaczyć stare dokumenty, lochy, korytarze i dziedziniec Zamku. 

Po drodze spotkały „straszącego ducha”, z którym się przywitały. 

To był dzień pełen emocji i wrażeń. Z pewnością powrócimy tu 

wkrótce. 

 

Zielone szejki 

Dbając o nasze zdrowe żywienie i zachęcanie 

przedszkolaków do spożywania więcej owoców  

i warzyw, grupa Jagódek przygotowała pyszne, 

zdrowe, zielone szejki,  którymi poczęstowała 

młodszych kolegów. Propagowanie zdrowego 

trybu życia stało się już tradycją w naszym 

przedszkolu. Pomysłów do smacznych  

i zdrowych posiłków nam nie brakuje. Kolejne 

atrakcje smakowe jeszcze przed nami.  



Spotkania z ciekawymi ludźmi 
 

W ramach zajęć „Spotkania z ciekawymi ludźmi” w przedszkolu w ostatnich miesiącach przedszkolaki  

wybrały się w różne miejsca, aby podpatrywać pracę różnych zawodów. 

Nasze przedszkolaki wraz z wychowawcami wybrały się na wycieczkę do 

apteki. Celem wycieczki było poznanie pracy aptekarza, wyglądu  

i wyposażenia apteki oraz asortymentu leków. Pani farmaceutka  

opowiedziała dzieciom o swojej pracy,  

pokazała jakie lekarstwa oraz witaminy 

można w niej kupić. Wytłumaczyła, co to 

jest recepta i jak ją można zrealizować. 

Dzieci miały okazję obejrzeć różne preparaty 

lecznicze, kosmetyki i witaminy. Dowiedzia-

ły się również, że możemy leki zamówić 

oraz płacić kartą płatniczą. Dzięki  

takiej wizycie przedszkolaki wiedzą, co 

można w aptece kupić, jak walczyć z chorobą i dbać o zdrowie. Serdecznie 

dziękujemy za pouczające i ciekawe spotkanie. 

 

W przedszkolu systematycznie promujemy zachowania prozdrowotne. 

Dzieci zdobywają wiedzę na temat zdrowego odżywiania, właściwej diety 

oraz nabywają umiejętności z zakresu higieny osobistej. W ramach kształto-

wania dalszych nawyków prozdrowotnych odwiedziliśmy gabinet stomato-

logiczny. Celem wycieczki było uświadomienie dzieciom konieczności 

dbania o zęby oraz higienę jamy ustnej. Pani Dentystka przyjęła nas bardzo 

serdecznie. Zapoznała dzieci z wyposażeniem gabinetu stomatologicznego, 

wyjaśniła jak się leczy zęby, pokazała dzieciom działanie sprzętu medycz-

nego. A także przeprowadziła pogadankę na temat prawidłowego mycia 

zębów. Każde chętne dziecko mogło usiąść na fotelu, na którym pani  

stomatolog leczy zęby. Na koniec 

wizyty dzieci otrzymały drobny 

upominek oraz kolorowanki. Dzieci 

były bardzo zainteresowane wizytą  

w gabinecie lekarskim. Mamy nadzieję, ze będą go systematycznie 

odwiedzały w ramach wizyt kontrolnych oraz pozbędą się lęku  

z tym związanego. Serdecznie dziękujemy za pouczające zajęcia  

w terenie. 



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.  

Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na wyniki konkursów, w których wzięło udział wiele dzieci wraz  

z Rodzicami. Oto nasze sukcesy: 

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

Przedszkola” rozstrzygnięty.  

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

Szkolno—Przedszkolny w Spytkowicach rozstrzygnięty. 

3. „Nasza Polska biało-czerwona”, ogólnopolski konkurs plastyczny na łamach miesięcznika „Bliżej 

Przedszkola”. Wielki sukces: Natalka Kucharska z grupy Wisienek została finalistką konkursu. 

Wielkie gratulacje! 

4. „Piramida zdrowego żywienia”, gminny konkurs plastyczny zorganizowany przez Zespół  

Szkolno—Przedszkolny w Bachowicach rozstrzygnięty. 

5. „Zamek spytkowicki na przestrzeni dziejów”, konkurs plastyczny zorganizowany przez  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Spytkowickiej rozstrzygnięty. 

6. „Pocztówka z Polski”, gminny konkurs plastyczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2  

w Spytkowicach rozstrzygnięty. Sukces: Anna Majtyka z grupy Wisienek została finalistką  

w kategorii wiekowej oddział przedszkolny. Gratulujemy! 

7. Przedszkolny konkurs recytatorski—Poezja patriotyczna o tematyce, zorganizowany przez  

p. Patrycję Rąpel dla oddziałów „0”. I miejsce: Szymon Papierski, II miejsce: Matylda Kruszecka, 

III miejsce: Władysław Stodolny, Wyróżnienie: Paweł Bartel. Gratulujemy zwycięzcom! 

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i ich rodzicom za aktywny udział w konkursach i serdecznie  

zachęcamy do dalszego zaangażowania się w uczestnictwo w kolejnych konkursach w przyszłym roku 

szkolnym. 

 



Coolturalny przedszkolak wie, jak należy przywitać i pożegnać się 
 

 Łagodny uśmiech, miłe usposobienie i kulturalny sposób bycia to jest to, co cechuje coolturalne-

go przedszkolaka. Nieobce są mu zasady savoir – vivre, które stosuje na co dzień. Zasady powitania  

i pożegnania określające jak należy się przywitać, kto pierwszy podaje rękę czy i w jaki sposób przed-

stawiamy sobie gości ma „w małym paluszku”.  

 Spotykając sąsiadów lub znajomych należy przywitać się 

stosując odpowiednie formy towarzyskie: dorosłym mówimy 

„dzień dobry”, a kolegom „cześć”. Do osób starszych zwracamy 

się używając zwrotów grzecznościowych „pani”, „pan”. Witając 

osobę konsekrowaną (księdza lub siostrę zakonną) mówimy 

„Szczęść Boże”. Jeśli ponownie spotkamy osobę, z którą w danym 

dniu już się witaliśmy, to wystarczy uśmiechnąć się do niej lub 

wykonać miły gest.  

 Kto pierwszy kłania się? Osoba młodsza – starszej, a mężczyzna – kobiecie. Witając się z kimś przez 

uścisk dłoni - ściskamy ją, ale nie za mocno. Jako pierwsza rękę do powitania podaje osoba starsza lub  

ważniejsza. Dziewczynka lub kobieta decyduje czy chce przywitać się przez uścisk dłoni i wtedy to ona 

pierwsza podaje rękę.  

 Z drugą osobą możemy przywitać się skinieniem głowy, podaniem ręki, przybiciem „piątki”,  

przytuleniem lub symbolicznym pocałunkiem w policzek. Zależy to przede wszystkim od stopnia znajomo-

ści. W inny sposób powitamy sąsiada a inaczej naszą przyjaciółkę, ciocię czy kolegę z podwórka. Powitanie 

przez uścisk prawej ręki to zwyczaj z czasów rycerskich. Wojownicy w ten sposób upewniali się, że druga 

osoba nie kryje w rękawie noża lub innej broni.  

 Kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia należy zawsze przywitać się mówiąc: „Dzień dobry”, 

„Dobry wieczór” lub „Cześć”. Jeśli witamy się z większą grupą osób to wystarczy ukłonić się wszystkim,  

a w mniejszym gronie witamy się indywidualnie.  

 Pamiętajmy, aby podczas powitania wyjąć ręce z kieszeni, a jeśli siedzimy to należy wstać. W ten 

sposób okazujemy drugiej osobie szacunek. Staramy się mówić głośno i wyraźnie, tonem spokojnym  

i opanowanym. Nie gestykulujemy nadmiernie, a w czasie rozmowy patrzymy na naszego współrozmówcę. 

Stosujemy język elegancki, bez wulgaryzmów.  

 Jeśli przedstawiamy naszych znajomych, to najpierw naszym rodzicom lub krewnym mówimy kim 

jest nasz kolega lub koleżanka pamiętając o zasadzie, że "starszym młodszych się przedstawia”.  

 Na pożegnanie mówimy: „Do widzenia”, „Cześć” lub „Do zobaczenia”. Kolegom lub koleżankom 

możemy powiedzieć „Pa, pa”. Pamiętajmy, aby witać i żegnać się z uśmiechem. W towarzystwie pogodnej  

i życzliwej osoby zawsze jest przyjemniej. 

 

Opracowanie: mgr Maria Marek—nauczyciel przedszkola i zajęć korekcyjno—kompensacyjnych ( Na podstawie: Ks. J. Stańczuk 

„Savoir-vivre dla dzieci. Poradnik o dobrym wychowaniu”) 



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

Wakacyjne zabawy logopedyczne 

 Wakacje to szczególny okres w rozwoju każdego dziecka, kiedy większość czasu przeznaczamy na  

odpoczynek. Podczas wakacyjnych zabaw, wycieczek, rozmaitych aktywności, które proponujemy 

dzieciom warto pamiętać o utrwalaniu tych umiejętności, które dziecko opanowało w ostatnim czasie. 

 Wykorzystujmy do tego każdy moment, wspólne spacery, wycieczki – gdy uczymy się obserwować, 

poznajemy otoczenie, ale też czynności wykonywane każdego dnia – przygotowywanie posiłków, sprzątanie, 

ubieranie się; opowiadajmy o tym, co widzimy, robimy; zadawajmy dzieciom pytania, bawmy się przy tym 

dźwiękami, które możemy usłyszeć, naśladować, powtarzać. 

 Warunkiem prawidłowej wymowy jest wysoka sprawność aparatów biorących udział w akcie mowy: 

oddechowego, słuchowego, artykulacyjnego, fonacyjnego. Różnorodne zabawy oddechowe, ortofoniczne, 

logopedyczne, rytmiczne, ruchowe, usprawniają pracę narządów mowy, fonacji, słuchu.  

 Przy realizacji ćwiczeń oddechowych zwróćmy uwagę, że dmuchać należy środkiem ust, tworząc  

dzióbek; dmuchanie z udziałem policzków lub przez nos jest niewskazane. Stosując ćwiczenia ze słomką, 

dbajmy, żeby słomka była umieszczona na środku ust, trzymajmy ją w ustach i nie przygryzajmy słomki. 

Ćwiczenia wykonujmy dokładnie bez pośpiechu. 

KIEDY MOŻEMY SIĘ BAWIĆ Z DZIEĆMI?  

Róbmy to każdego dnia przez chwilę. Zarezerwujmy sobie od 20 do 30 min. każdego dnia na wspólną  

zabawę. Poniżej prezentuję przykładowe projekty zabaw, które można wykorzystać do wspólnych ćwiczeń. 

 

Kolorowe kwiaty 

Cele: doskonalenie pracy warg, języka, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, doskonalenie  

realizacji głosek szeregu syczącego. 

- Poszukiwanie kwiatów, rozglądanie się dokoła – otwieramy usta i wysuwamy język na brodę, w kierunku 

kącików ust.  

- OOOO!, znajdujemy piękne kwiaty, wąchamy je – wciągając i wypuszczając powietrze. 

- Dmuchanie na płatki kwiatów (wycięte z papieru) - dmuchamy za pomocą słomki. Tworzenie kolorowej 

łąki. 

- Malowanie wiosennych kolorów – wysuwamy język z jamy ustnej i rysujemy jego czubkiem kółeczka,  

kropeczki, kreseczki, krateczki. 

- Muszka – na kwiatku usiadła muszka, bzyczymy – „bzzzzzzz” i biegamy, naśladując latająca muchę.  

Muszka na kwiatkach, drzewach zostawia informacje (karteczki z obrazkami); gdy je znajdziemy, nazywamy 

je (listki, słońce, stokrotki, słoneczniki, osa, sowa, las, dzwonki, cukierki, cegły, zegar, zebra). 

- Siadamy na dywanie, kwiatki idą spać – chowamy głowę w dłoniach, ramionach. 



Piesek 

Cele: usprawnianie pracy warg, języka, żuchwy, podniebienia, stymulowanie uwagi, doskonalenie ogólnej 

sprawności ruchowej. 

- Piesek jest na spacerze – naśladujemy spacerujące pieski (czworakowanie), szuka jedzenia – wąchanie  

noskiem. 

- Piesek warczy – „wrrrrr”, znalazł kość, gryzie kość (uderzamy zębami; usta są w uśmiechu), 

- Piesek szczeka z zadowoleniem – „hau, hau”, 

- Pieskowi chce się pić – wysuwamy język z jamy ustnej i sapiemy,  

- Piesek pije – naśladujemy picie, dobre picie, smakuje pieskowi – oblizujemy językiem ruchem okrężnym 

wargi. 

- Zadowolony piesek idzie spać – zwijamy się w kłębek. 

Deszczyk 

Cele: doskonalenie uwagi i pamięci słuchowej, usprawnianie pracy narządów mowy, słuchu, kształtowanie 

prawidłowego toru oddechowego. 

- Idziemy na spacer – „tup, tup, tup”, zaczyna padać delikatny deszczyk – „kap, kap, kap” – dotykamy  

czubkiem języka różnych miejsc na podniebieniu. Deszcz jest coraz mocniejszy – „brzrzrz”, wieje wiatr – 

„szu, szu, szu, szuuu, uuuuu, łuu, łuu”; klaskanie w rytmie ćwierćnut (dziecko powtarza rytm za partnerem). 

- Biegniemy i chowamy się pod drzewem – „tup, tup, tup” – wysuwamy szeroki język z jamy ustnej  

i opieramy go na dolnej wardze. 

- Deszcz jest jeszcze mocniejszy – „brzrz, szszsz, bummm, trach, trz, trz, trz” – tup… 

(Źródło: www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/artykul/wakacyjne-zabawy-logopedyczne) 



KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

Rozwiąż wraz z Rodzicem krzyżówkę. 

 

Pokoloruj motylka odpowiednimi kolorami. 



ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

 






