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ŻYCZENIA DLA CZYTELNIKÓW 

 

Aby Święta Bożego Narodzenia były bliskością i spokojem, a Nowy Rok—

dobrym czasem  (K. I. Gałczyński) 

 

W tych wyjątkowych dniach 

chcemy Państwu życzyć 

wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, 

Odpoczynku w rodzinnym gronie,  

radości z przebywania z bliskimi, spokoju ducha, 

dużo zdrowia oraz pasma sukcesów 

i spełnienia najskrytszych marzeń 

W nadchodzącym Nowym Roku. 

 

  
Dyrekcja 

i Grono Pedagogiczne 



OD REDAKCJI: 

DRODZY RODZICE 

Cieszymy się, że możemy znowu powitać Was w nowym roku szkolnym. Chcemy zaprosić wszystkich do 

czytania naszej przedszkolnej gazetki. Rozpoczyna się kolejny rok pełen wrażeń, który będzie pełen ciekawych  

doświadczeń. W czasie tego roku dzieci przyswoją nie tylko nowe umiejętności, lecz  także będą czerpać radość ze 

wspólnej zabawy i sukcesów. 

Dla niektórych dzieci początek roku przyczynił się do trudnych przeżyć, związanych z adaptacją do nowe-

go miejsca  i koniecznością rozstania z ukochanymi rodzicami. W pokonywaniu trudności i rozwiązaniu niektórych 

problemów pomoże lektura naszych artykułów, do której serdecznie zachęcamy.  

Chcemy również serdecznie podziękować Wam, Kochani rodzice za współpracę i pomoc w ubiegłym roku 

szkolnym i zachęcić do zaangażowania się i uczestnictwa w życiu przedszkola w nowym roku szkolnym.  

Wszystkie numery naszego kwartalnika są zamieszczone na stronie internetowej szkoły: 

www.gimspytkowice.iap.pl, w zakładce przedszkole. 
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SŁOWO DO RODZICÓW: 

APEL TWOJEGO DZIECKA  

WEDŁUG JANUSZA KORCZAKA 

 

Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego  

wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.  

Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.  

Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze  

w ogóle możliwe. 

Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.  

Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej 

przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.  

Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.  

Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych  

i nieprzyjemnych.  

Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja 

miażdżąca przewaga.  

Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć 

twoją uwagę.  

Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.  

Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego 

nie wychodzi.  

Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się  

rozumiemy. 

Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.  

Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.  

Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię  

o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.  

Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.  

Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.  

Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować 

miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.  

Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, 

więc przymknij na to oczy.  

Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale 

zrób, co możesz, żeby nam się to udało.  

Nie bój się miłości. Nigdy.  

 

Opracowanie: mgr Maria Marek—nauczyciel przedszkola, nauczyciel zajęć korekcyjno—kompensacyjnych (źródło:  

J. Korczak, „Jak kochać dziecko”, Warszawa 1920). 



PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA—NASZE DZIAŁANIA  

W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO 
 

 Nasza placówka we wrześniu przystąpiła do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie edukacyj-

nym pt. „Piękna Nasza Polska Cała”, który był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków—100 rocznicę 

odzyskania niepodległości. Autorem i koordynatorem projektu była Ludmiła Fabiszewska—nauczyciel 

przedszkola z Aleksandrowa Łódzkiego. Głównym celem projektu było kształtowanie postaw patriotycz-

nych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, a także kształtowanie tożsamości 

narodowej dzieci. W projekcie czynnie wzięły udział wszystkie przedszkolaki. Zrealizowaliśmy 11 zadań 

projektowych: 

1) Nauka, osłuchanie i zaśpiewanie Hymnu Polski– Mazurka Dąbrowskiego. 

Przedszkolaki nauczyły się wszystkich zwrotek hymnu Polski i wspólnie  

zaśpiewały go podczas Akcji „Bijemy rekord dla Niepodległej” na korytarzu  

szkolnym. 

2) Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada—przygotowanie, pomoc, współudział. Rozpoczęciem akade-

mii, w której oprócz Dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz uczniów brali również 

udział rodzice oraz zaproszeni goście, było wspólne odśpiewanie „Mazurka  

Dąbrowskiego”.  Uczniowie klas VII oraz oddziałów zerowych wraz z chórem 

szkolnym przedstawili montaż słowno- muzyczny „ Żeby Polska była Polską”. 

Zwieńczeniem uroczystości było wspólne śpiewanie oraz wysłuchanie pieśni  

patriotycznych w wykonaniu Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego oraz Chóru  

Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego Kanon pod batutą absolwenta naszej szkoły- Pana Ryszarda 

Źróbka.  

3) Nauka piosenki Rodzinny Kraj lub dowolnej piosenki o tematyce patriotycz-

nej. Przedszkolaki z wielką ochotą i zaangażowaniem nauczyły się piosenki 

„Jesteśmy Polką i Polakiem” oraz Rodzinny Kraj. 

4) Nauka tańca ludowego (do wyboru nauczyciela). 

Nasze przedszkolaki bardzo lubią uczyć się nie  

tylko nowych piosenek, ale także poznawać różne tańce, także te ludowe.  

W naszych salach królowały już krakowiak, trojak i poleczka. 

5) Nauka wiersza o tematyce patriotycznej (do wyboru przez nauczyciela). Aleksandra Warzecha z grupy 

Jagódek wyrecytowała wiersz Joanny Białobrzeskiej pt. „Moja mała Ojczyzna”. 

6) Zorganizowanie kącika „Piękna nasza Polska Cała” o tematyce folkowej lub patriotycznej w grupie.  

W ramach realizowanego projektu w grupie Pszczółek zaistniał kącik patriotyczny. Dzięki niemu najmłodsi 

poznali nasze barwy narodowe, dowiedzieli się jak wygląda flaga, godło, kontur Polski, a także stroje  

ludowe.  



10) Konkurs plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna” -  

przeprowadzenie konkursu plastycznego w przedszkolu według własnego  

regulaminu. Wychowawczynie z grupy Biedroneczek zorganizowały  

konkurs plastyczny pt. „Spytkowice – moja mała ojczyzna”. Przedszkolaki 

przygotowały bardzo oryginalne i starannie wykonane prace. Każda  

przedstawiała naszą piękną miejscowość w inny sposób, dlatego jury miało 

duży problem z przyznaniem kolejnych miejsc. Ostatecznie zdecydowano 

przyznać dwa pierwsze, dwa drugie i dwa trzecie miejsca. Każdy uczestnik 

konkursu otrzymał piękne nagrody oraz dyplomy.  

11) „Szlakiem historii” - zorganizowanie wycieczki, której 

celem będzie poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku 

historycznego, kultury, architektury i tradycji. Grupy „0”  

wybrały się do zamku w Spytkowicach. Został on zbudowany 

w I połowie   XVI wieku przez Wawrzyńca Myszkowskiego, 

kasztelana sądeckiego, w stylu gotycko-renesansowym. 

Obiekt mieści się w pięknej scenerii, obok znajduje się stary 

dwór, a w tyle ogrody. Dzieciom bardzo podobała się  

atmosfera w jakiej żyli dawni właściciele ziemscy. Największą atrakcją wycieczki, okazał się zamkowy  

duszek, ukazujący się w zamkowej baszcie. Dla przedszkolaków była to piękna lekcja historii.  

 

Opracowanie: mgr Joanna Michalska i mgr Agnieszka Machniak—nauczyciele przedszkola 

7) Zabawa ludowa—zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową. Aby  

uatrakcyjnić zajęcia i zachęcić dzieci do poznawania zwyczajów naszego kraju  

zorganizowany został dzień z dawnymi zabawami ludowymi. Maluszki chętnie  

i wesoło bawiły się między innymi w „Ciuciubabkę”, „Ulijankę”, czy „Jawor,  

jawor, jaworowi ludzie”. Okazało się, że stare, ludowe zabawy są dla dzieci nadal 

bardzo atrakcyjne i z pewnością będziemy do nich wracać podczas zajęć. 

8) „Według przepisu Babci lub Dziadka” - wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy, degustacja  

i podzielenie się przepisem. Grupa Jagódek przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia przygotowa-

ła pyszne pierniczki. Dzieci przyniosły do przedszkola własne fartuszki, wałki do ciasta oraz deski i wraz  

z Panią samodzielnie przygotowały ciasto, wykroiły pierniczki, a następnie z pomocą pań kucharek, które 

udostępniły w naszej jadalni piekarnik upiekły swoje ciasteczka. To była wspaniała zabawa. 

9) „Piękna nasza Polska cała” - wysłanie pocztówki swojej miejscowości do  

organizatora projektu. Wisienki podczas wizyty na poczcie zaadresowały  

i wysłały kartkę o swojej miejscowości z najserdeczniejszymi pozdrowieniami 

do p. Ludmiły Fabiszewskiej, koordynatora projektu, w którym wzięliśmy 

udział. 



 POZNAJEMY ZAWODY—ŚWIAT LUDZI DOROSŁYCH  
WIDZIANY OCZAMI DZIECKA—NASZE DZIAŁANIA  

W RAMACH PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

Wisienki i Biedroneczki przystąpiły także do projektu edukacyjnego promującego poznawanie świata  

dorosłych. Projekt ten ma celu zapoznanie dzieci z wachlarzem profesji by już od najmłodszych lat  

rozbudzały w sobie pasję do poznawania wybranego zawodu. Projekt trwa od listopada 2018 do końca  

kwietnia 2019 r. W tym czasie należy wykonać 7 zadań projektowych, oto już zrealizowane przez nas  

działania: 

1) Zorganizowanie w sali kącika z atrybutami, ilustracjami związanymi  

z różnymi zawodami. W grupie Wisienek powstał kącik związany  

z zawodami wykonywanym dawniej i dziś, wraz z atrybutami do  

każdego zawodu. Dzieci przyswajały nazwy dawnych zawodów (zdun, bednarz, 

flisak, garncarz, szewc, kowal), dobierały odpowiednie  

podpisy do obrazków wraz z wyszukiwaniem prawidłowych atrybutów.  

2) Przeprowadzenie zajęcia/zajęć z udziałem rodzica/rodziców w celu prezentacji wykonywanego przez nich 

zawodu (rodzic w roli eksperta). Od września przedszkolaków odwiedziło wielu zaproszonych gości różnych 

zawodów, aby przybliżyć dzieciom swój zawód z bliska. Zawitali do nas: grzybiarz, policjant, strażak/

ratownik, listonosz, a także pisarz. Każdy przybyły gość przeprowadził ciekawe pogadanki i zajęcia praktycz-

ne, które były atrakcyjne dla naszych milusińskich.  

3) Stworzenie okazji do podpatrywania przez dzieci pracy 

ludzi w różnych zawodach. Zorganizowaliśmy także  

wycieczki do zakładów pracy, by na żywo podpatrzeć, jak 

pracują dorośli. Wybraliśmy się na pocztę oraz do zakładu 

fotograficznego. To było ciekawe doświadczenie.  

4) Nauka piosenki lub wiersza o danej tematyce. Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem nauczyły się  

śpiewać piosenkę Zawody (sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk). 

5) Zorganizowanie balu w grupie lub przedszkolu (kostiumy nawiązujące do  

rozmaitych zawodów). Andrzejki w tym roku obchodziliśmy bardzo hucznie,  

zorganizowaliśmy Andrzejkowy bal zawodów. Przedszkolaki przyszły do  

przedszkola w strojach związanych z zawodami, dziękujemy Rodzicom za  

wspaniałą kreatywność i pomoc w zorganizowaniu tak zawodowych andrzejek. 

6) „W roli kucharza”- wykonanie z dziećmi potrawy i degustacja. Nasze przedszkolaki bardzo lubią wcielać 

się w rolę kucharza i przygotowywać smaczne i zdrowe posiłki. Wykonaliśmy już mus jabłkowo—bananowy, 

sok marchewkowo—jabłkowy oraz lemoniadę. Na pewno to nie koniec naszych zdrowych potraw. 

Opracowanie: mgr Joanna Michalska i mgr Maria Marek—nauczyciele przedszkola 



GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE W PRZEDSZKOLU 

 W świadomości dzieci "gra", czy "zabawa" kojarzy się im z przyjemnym spędzeniem czasu. Są one 

dla nich formą rozrywki, która przeciwstawia się obowiązkowej nauce. Poprzez wprowadzanie gier i zabaw 

dydaktycznych można sprawić, że nauka stanie się ciekawsza, dzieci będą chętniej pracowały i dzięki temu 

osiągną lepsze wyniki. Zabawy dydaktyczne stanowią metodę stymulowania poznawczej  

i społeczno-emocjonalnej aktywności dzieci. Uczenie się przez zabawę wyzwala ciekawość i zainteresowa-

nia poznawcze, wzbudza motywację do wykonywania zadań i wpływa na rozwijanie twórczych postaw po-

znawczych dzieci. Różnorodne zadania i ćwiczenia w formie gier i zabaw dydaktycznych są dla dzieci  

źródłem sukcesów i pożądanych wyników. Służą do doskonalenia różnych sprawności umysłowych:  

spostrzegawczości, uwagi, pamięci, umiejętności analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, do porównywa-

nia, klasyfikowania i uogólniania. Stwarzając okazję do logicznego myślenia. Wyrabiają takie cechy charak-

teru jak: systematyczność, wytrwałość, samodyscyplina i poczucie sprawiedliwości. Wdrażają zarówno do 

samodzielnego podejmowania zadań, jak i do zgodnego współżycia w grupie koleżeńskiej, stając się tym 

samym swoistym pomostem ułatwiającym dzieciom przejście z przedszkola do szkoły.  

 Wisienki, w tym roku szkolnym, w związku z poznawaniem liter i cyfr, tworzą własne pomoce do  

zabaw dydaktycznych, które zachęcają ich do poznawania świata liter i świata cyfr, a także uczestniczą  

w zabawach rozwijających procesy poznawcze. 

„Misiowe memory” (gra rozwijająca pamięć, uwagę, spostrzegawczość) celem jest wyszukiwanie takich 

samych par obrazków, które są odwrócone obrazkiem w dół, każdy z graczy może naraz obrócić do góry 

tylko dwie karty. Gracze usiłują zapamiętać tematy obrazków i miejsce, na którym karta leży. Ilość graczy 

nie jest ograniczona, ale mieli by być najmniej dwa. Wygrywa ta osoba, która zbierze najwięcej par. 

„Literowy zawrót głowy” (zabawa rozwijająca pamięć, uwagę, spostrze-

gawczość, myślenie) jej celem jest układanie wyrazów takich samych jak 

na wyrazowych tabliczkach oraz własnych. 

Dzieci samodzielnie naklejały piankowe 

literki na plastikowe nakrętki, a także  

wypełniły tabliczki wyrazami. Następnie 

wyszukiwały liter odpowiadającym danemu wylosowanemu wyrazowi. 

Wszystkie dzieci z ochotą przystąpiły do zabawy, utrwalając litery  

i podejmując próby samodzielnego odczytania wyrazów. 

„Dotykowe liczenie” (zabawa rozwijające zmysł dotyku, 

uwagę) jej celem jest przeliczenie pomponików na karto-

nach za pomocą jednego zmysłu—dotyku, i  dopasowanie 

odpowiedniej cyfry. Wisienki samodzielnie przyklejały od-

powiednie ilości pomponików na kartoniki, a także łącząc 

kropki prawidłowo uzupełniły cyfry od 0-10. Następnie przystąpiły do zabawy, która dostarczyła nam  

mnóstwa radości. 

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



PREZEDSZKOLAKI W KRAINIE ZMYSŁÓW—ELEMENTY IN-
TEGRACJI SENSORYCZNEJ  

NA ZAJĘCIACH 
 

 Integracja sensoryczna jest procesem który zachodzi wewnątrz organizmu. Mózg przy pomocy  

receptorów czucia, umieszczonych w poszczególnych systemach sensorycznych, zbiera dane, przetwarza  

je i generuje odpowiedź na określony bodziec. Zapamiętuje jednocześnie typ reakcji ciała, która została  

zastosowana. W ten sposób mózg uczy się, jak w prawidłowy sposób reagować na bodźce. Dzieci w wieku 

przedszkolnym ciągle potrzebują wsparcia procesów integracji sensorycznej. 

 Wisienki bardzo chętnie uczestniczą w wielu zwyczajnych i ukierunkowanych zabawach stymulują-

cych wszystkie ich zmysły (wszystkie, czyli 7 systemów zmysłowych: dotyk, równowaga, czucie głębokie/ 

propriocepcja, wzrok, słuch, węch, smak. Pierwsze miesiące obfitowały u nas w zmysłowe zabawy. 

Tor przeszkód—z pozoru jest to proste zadanie. Wystarczy ustawić różne przed-

mioty, w taki sposób, aby dziecko było w stanie pomiędzy nimi manewrować. Dla 

utrudnienia można go modyfikować, tak, by zaplanowane zdania wymagały od 

dziecka skupienia uwagi i precyzji. Tor przeszkód poprawia koordynację ruchową 

i wzmacnia pewność siebie. 

Ścieżka sensoryczna— Jej zadaniem jest tworzenie w bezpiecznym warun-

kach zróżnicowanego podłoża zapewniającego dzieciom możliwość chodzenia 

boso po podłożu o różnych fakturach. Dla dzieci korzystanie ze ścieżki senso-

rycznej stanowi zabawę, a jednocześnie jest to sposób na poprawę  

motoryki dużej, rozwój wyobraźni dotykowej oraz poprawę równowagi  

i koordynacji ruchowej oraz stymulację receptorów nerwowych w stopach.  

Pudełko sensoryczne— to prosta zabawa, która jest jednocześnie bardzo sty-

mulująca rozwój dziecka. Do pudełka wkładamy rożne przedmioty, które 

muszą się różnic w dotyku, strukturą, fakturą, kolorami, tak aby jak najbar-

dziej poznawczo oddziaływały na dziecko. Wisienki po dotyku rozpoznawały 

znajdujące się w pudełku z piankami skarby jesieni. 

Polisensoryczne poznawanie produktów—wielozmysłowe spostrzega-

nie otoczenia jako przygotowanie do lepszego poznawania środowiska. 

Dzieci używając wszystkich zmysłów rozpoznawały różnorodne  

produkty dopasowując do odpowiednich ilustracji. Używaliśmy wzroku, 

smaku, słuchu i dotyku.  

Odbijanie dłoni—jest to super frajda dla dzieci, każde dziecko lubi się brudzić, bez konsekwencji :) 

„Brudne” zabawy mają działanie terapeutyczne. Rozluźniają mięśnie u dzieci, w trakcie zabawy dziecku 

„puszczają hamulce emocjonalne”. Metoda ta pomaga w pokonywaniu lęku, uwalnia od zahamowań, 

wzmacnia wiarę we własne siły, pobudza ekspresję. 

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



 

  

 

 

„PRZEDSZKOLAK BADACZEM I ODKRYWCOM 

ŚWIATA” - INNOWACJA 

 W bieżącym roku wznawiamy innowację pedagogiczną, jako odpowiedź na zapotrzebowanie dzieci, 

której priorytetem jest ukazanie „mocy sprawczej” dzieci, rozumianej jako zdolności do skutecznego  

działania i odczuwania zadowolenia ze swych działań. Innowacja uwzględnia istotne dla prawidłowego 

rozwoju dziecka potrzeby: potrzebę poznawczą, potrzebę tworzenia, potrzebę aktywności, ruchu, zabawy, 

samodzielności oraz kontaktu emocjonalnego i społecznego. Jej celem jest wspieranie dzieci w rozwoju 

intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, wraz ze zwróceniem uwagi na wykorzystanie jego mocnych 

stron i indywidualnych zdolności. Innowacja uwzględnia aktywny proces uczenia się dzieci podczas  

kontaktów partnerskich z rówieśnikami oraz wspólnemu działaniu w poszukiwaniu wiedzy. Jednocześnie 

zapewnia indywidualną możliwość wyrażania myśli i uczuć oraz poszanowanie innych. W ramach  

innowacji przeprowadziliśmy następujące doświadczenia i eksperymenty: 

„Jakie barwniki mają rośliny?” - Korzystając z pięknych i kolorowych jesien-

nych liści postanowiliśmy sprawdzić, czy uda się nimi zabarwić wodę. W tym 

celu najpierw dokonaliśmy segregacji liści wg kolorów. Następnie rozgnietliśmy 

je i umieściliśmy w osobnych naczyniach, każdy kolor zalaliśmy ciepłą wodą  

z domieszką alkoholu i odstawiliśmy na jakiś czas. Przychodząc na drugi dzień do przedszkola, można 

było zaobserwować, iż efekt został osiągnięty, woda przybrała kolor liści.  

„Co pływa, co tonie?” - doświadczenie połączone z rozmową i obserwacją, do 

doświadczenia wykorzystaliśmy: miskę, wodę i różne przedmioty. Następnie ob-

serwowaliśmy które rzeczy płyną, które toną, a które utrzymują się na  

powierzchni wody. Na koniec nikt nie miał wątpliwości, że ciężkie przedmioty 

toną, a lekkie utrzymują się na powierzchni wody. 

„Ruch obrotowy Ziemi” - doświadczenie pozwalające odpowiedzieć na pyta-

nie?: Czy Ziemia oprócz kręcenia się wokół własnej osi, wykonuje jeszcze inny 

ruch? Do doświadczenia potrzebowaliśmy: miski o owalnym kształcie, kawałek 

żółtej plasteliny, małą piłeczkę oraz wodę. Z plasteliny zrobiliśmy słońce i przy-

kleiliśmy go na dnie miski na środku (słońce jest nieruchome), następnie do miski 

włożyliśmy małą piłeczkę—Ziemię. Poruszaliśmy nią ukazując, iż orbita nie jest okrągła lecz owalna i że 

Ziemia czasem jest bliżej, a czasem dalej od Słońca, z czego wynikają pory roku. 

„Chmura w butelce” - eksperyment pozwalający poznać „Jak powstają chmu-

ry? Do eksperymentu potrzebowaliśmy: letnią wodę, butelkę plastikową, korek, 

zapałkę. Do butelki wlaliśmy wodę, aby przykryła dno, następnie zamknęliśmy 

butelkę, wstrząsnęliśmy nią, szybko odkręciliśmy wrzucając do środka zgaszoną 

zapałkę. Następnie mocno ściskaliśmy butelkę obserwują pojawiający się  

dymek. Wyjaśnienie: na drobinkach dymu zawieszają się malutkie kropelki pary 

wodnej, gdy ściskamy i rozprężamy butelkę zmieniamy ciśnienie i powstają chmury. 



„To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata” – Mian Mian.  

 AKTUALNOŚCI—WAŻNE WYDARZENIA  

W PREDSZKOLU 

Pierwsze dni w przedszkolu 

Pierwsze dni w przedszkolu to zawsze okres trudny. Najgorzej mają te 

szkraby, które do przedszkola przy-

szły po raz pierwszy, gdyż  

w przedszkolu organizacja dnia  

i zasady obowiązujące są zupełnie in-

ne niż w domu, do którego są przy-

zwyczajone. Nie mniejszym przeżyciem bywa też zmiana przedszkola,  

albo powrót po wakacyjnej przerwie. Nowe miejsce, nowe panie, nowe dzieci, zupełnie nowe sytuacje to zaw-

sze duży stres. Z tego względu szczególnie ciężkie bywają poranne rozstania. Jednak większość przedszkola-

ków zawitała do nas z uśmiechem i ochotą. 

Dzień kropki 

19 września grupa „Pszczółki” świętowała Dzień Kropki. Kropka  

królowała na sukienkach, koszulkach i innych częściach garderoby przed-

szkolaków. W tym dniu dzieci wykonały swoją pierwszą pracę plastyczną.  

Z wykorzystaniem swoich paluszków 

ozdabiały kropkę farbami według 

własnego pomysłu. Sprawiło im to 

wiele radości i zachęciło do twórczych prac w przedszkolu. Obchody 

Dnia Kropki zakończono wyjątkową sesją zdjęciową. Maluszki pozowa-

ły w specjalnie przygotowanych dla nich okularach, muszkach, kokard-

kach, wąsikach – oczywiście w kolorowe kropki. 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

20 września obchodziliśmy święto przedszkolaków—jeden z najbardziej uśmiechniętych i radosnych dni  

w przedszkolu. Wspólne zabawy, gry, radosne piosenki i ciekawe niespodzianki czekały na naszych  

milusińskich. Ten wyjątkowy, pełen różnorodnych atrakcji dzień zakończył się pysznym poczęstunkiem,  

a każdy Przedszkolak otrzymał pamiątkowego balonika i odznaki Przedszkolaka na medal.  

  

 



Pierwszy Dzień Jesieni 

We wrześniu wszystkie grupy przedszkolne na zajęciach powitały jedną z najpiękniejszych pór roku. Tego 

dnia wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane w jesienne barwy. Z radością tańczyliśmy i rozwiązy-

waliśmy jesienne zagadki i zadania. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy na temat jesiennych skarbów.  

Tak miło powitana jesień nie była nudna i zimna, ale ciepła i bogata w jesienne skarby. 

            

Dzień grzyba 

We wrześniu w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Grzyba. Dzieci z grupy Jagódek i Wisienek miały  

możliwość wzięcia udziału w wielu atrakcjach. Przedszkolaki utrwaliły wiedzę na temat jadalnych i trujących  

grzybów, a także wzięły udział w „grzybowej fotobudce”. Wszyscy się bardzo dobrze bawili! 



Dzień Chłopaka 
 

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego, 

Witamy serdecznie chłopaka każdego. 

Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń, 

Innych przyjemności już nawet nie zliczę! 

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczysto-

ściach w życiu rodziny czy też przedszkola. Równie ważne jest więc Święto 

Chłopców, które obchodzimy 30 września. W tym dniu we wszystkich   

grupach dziewczynki wręczały chłopcom upominki, złożyły życze-

nia, uściskały i ucałowały. Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku dla 

wszystkich dzieci. 

Jesienne spacery 

Tegoroczne, słoneczne jesienne dni sprzyjały spacerom po najbliższej i dalszej okolicy. Dzieci podziwiały 

piękno przyrody i odkrywały jej sekrety, obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie wczesną i późną  

jesienią: opadające z drzew kolorowe liście, ozdobne trawy i krzewy. Malownicze drzewa urzekły dzieci  

swoimi barwami. Przedszkolaki podczas spacerów zbierały także „jesienne skarby”. Przez wiele jesiennych 

tygodni były one ozdobą i materiałem do wielu zabaw w kącikach przyrodniczych przedszkola.  

 



Światowy Dzień Zwierząt 

Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest 4 października, w dzień ich patro-

na - św. Franciszka z Asyżu. Obchody tego święta mają na celu przypomnie-

nie wszystkim ludziom o prawach zwie-

rząt, przede wszystkim do godnego  

życia, bezpieczeństwa i wolności.  

W związku z tym Wisienki na zajęciach 

poznały różne gatunki zwierząt, klasyfi-

kowały zwierzęta wg odpowiednich kryteriów, a także dowiedziały się, 

w jaki sposób można pomóc zwierzętom.  

Ekologiczne przedstawienie „Pan komin był chory” 

„Pan Komin był chory” to tytuł przedstawienia wystawionego w dniu 11 października 2018 r. w Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym w Spytkowicach przez dzieci z grup cztero- i pięciolatków. Występ związany był  

z realizowanym w przedszkolu projektem pt. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa  

małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanym ze środków europejskich  

z Programu LIFE. W jego ramach dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymały od Samorządu Województwa 

Małopolskiego oczyszczacz powietrza. Aktorski występ przedszkolaków z zapartym tchem oglądali nauczy-

ciele, rodzice oraz dzieci z pozostałych grup przedszkolnych.  

Dzień uśmiechu 

Na początku października Biedroneczki obchodziły Dzień Uśmiechu. W tym dniu uśmiech nie schodził  

z twarzy ubranych na żółto przedszkolaków. Na początku rozmawialiśmy o emocjach, jakie nam towarzyszą 

w różnych sytuacjach i sami próbowaliśmy przedstawić je mimiką twarzy i gestem. Później był czas na  

krótkie wierszyki i zagadki, a  na zakończenie zajęć każdy przedszkolak dzielnie wypił sok z cytryny  

i uśmiechnął się. Dobry humor dopisywał wszystkim dzieciom.  



                        Bananowy dzień  
 

Tego dnia wszystkie dzieci z grupy maluszków przyszły do  

przedszkola ubrane na żółto. W ten sposób utrwalaliśmy umiejętność 

rozpoznawania tego koloru. Podczas zajęć dzieci rozwiązywały  

zagadki oraz rozwijały inwencję twórczą podczas ruchowych  

improwizacji do muzyki. 

Dzień ogórka 

W przedszkolu, kolejne warzywo znalazło się w centrum uwagi. Tym razem zainteresowanie Jagódek skupi-

ło się na ogórku. Tego dnia dzieci przyszły ubrane na ogórkowy kolor. Z tej okazji zostały przygotowały  

zajęcia, na których dzieci miały okazję poznać bardzo dokładnie to warzywo. Jagódki poznały podstawowe 

właściwości ogórka. Rozmawiały o jego kształcie oraz postaciach, w jakich można go spożywać. Miały  

także okazję do degustacji ogórków w różnych postaciach. Nie zabrakło zielonych zabaw ruchowych. 

                                                                Dzień kredki 

W naszym przedszkolu nie mogło zabraknąć świętowania Dnia Kredki, 

gdyż są one jednymi z najbardziej lubianych i najczęściej wykorzystywa-

nych przez dzieci przyborów. Dzięki nim przedszkolaki usprawniają swoje 

rączki, ale też uzewnętrzniają na papierze swoje emocje i przeżycia.  

Ponadto są sposobem na dobrą zabawę. Dzień Kredki był kolejnym  

wesołym, kolorowym i twórczym dniem w grupie Pszczółek. 

 

Pląsy przy muzyce 

Jedną z najbardziej ulubionych aktywności w grupie Pszczółek są za-

bawy z muzyką. Wszelkiego rodzaju pląsy, improwizacje do  

muzyki, opowieści ruchowe, czy 

zajęcia rytmiczne cieszą się dużym 

uznaniem wśród naszych przed-

szkolaczków. Świadczą o tym 

szczere i promienne uśmiechy na 

twarzach dzieci, pełne zaangażowanie oraz pozytywna energia  

w grupie. 



Wymiana pocztówkowa 

Grupa Wisienek w bieżącym roku szkolnym bierze udział w wymianie 

pocztówkowej z innymi przedszkolami, z terenu całej Polski. Nasi podo-

pieczni bardzo cieszą się z każdej kolejnej nadesłanej pocztówki,  

zwłaszcza, że zazwyczaj dołączone są do niej serdeczne pozdrowienia od 

innych grup przedszkolnych. Współpracujemy z przedszkolami prawie  

z każdego województwa, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. 

 

Dzień mycia rąk 

W październiku Biedroneczki obchodziły Dzień Mycia Rąk. W tym dniu dowiedzieliśmy się dlaczego  

należy dbać o czystość rąk i w jaki sposób prawidłowo je myć. Każdy mógł powąchać pachnące mydełka  

i w miseczce umyć ręce. Na zakończenie zajęć każdy z pomocą pani nauczycielki obrysował swoją dłoń na 

dużym plakacie, który został zawieszony w naszej sali. Przypomina nam o tym jak bardzo  ważne jest dbanie 

o higienę i czystość rąk.  

 

 

 

 

 

 

Dzień marchewki 

Pewien listopadowy dzień w Spytkowickim Przedszkolu był dniem wyjątkowym- pomarańczowym,  

marchewkowym, zdrowym i witaminowym. W tym dniu dzieci,  przyszły do przedszkola ubrane na poma-

rańczowo. Mając na uwadze to jak ważne jest zdrowe odżywianie przedszkolaki poznały zalety i walory 

marchewki. Mogły się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy: jak bardzo jest zdrowa, ile cennych witamin  

i składników odżywczych zawiera, jak korzystnie wpływa na skórę, włosy oraz wzrok. Był to dzień,  

w którym wszyscy dobrze się bawili i marchewkę polubili! 

 



Wycieczka do WCK 

7 listopada Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do Wadowickiego Centrum Kultury na spektakl  

pt. „Świat Andersena”. Nasze przedszkolaki uwielbiają jeździć a wycieczki, czują się jak ryby w wodzie.  

Aktorzy przygotowali dla nas trzy bajki: Świniopasa, Brzydkie Kaczątko oraz Nowe szaty króla. Zabawne 

teksty i barwne, piękne stroje zachwyciły dzieci. Podczas spektaklu wielokrotnie można było usłyszeć grom-

kie brawa oraz zobaczyć uśmiech na twarzach przedszkolaków. Z dobrymi nastrojami powróciliśmy do 

przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

Akcja „Bijemy rekord dla Niepodległej” 

Przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Spytkowicach włączyły się w akcję „Rekord dla  

Niepodległej”. Było to wielkie wydarzenie i dzieci z przejęciem czekały na ten moment. 9 listopada  

punktualnie o godzinie 11.11 wszyscy zebrali się na dolnym holu naszej szkoły i stanęli do uroczystego  

apelu. Chłopcy  ubrani w stroje galowe i dziewczynki w białych bluzeczkach i czerwonych spódniczkach 

stojąc w postawie na baczność z wielkim zaangażowaniem zaśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskie-

go”. Po odśpiewaniu hymnu zrobiono pamiątkowe zdjęcia a każde z dzieci otrzymało okolicznościowe  

dyplomy.  

 

Dzień jeża 

W czwartek 15 listopada grupa Pszczółek obchodziła Dzień Jeża. Podczas zajęć 

dzieci miały okazję poszerzyć oraz utrwalić swoją wiedzę dotyczącą sposobu życia 

jeży, poprzez wysłuchanie opowiadania oraz obejrzenie filmu o tych zimowych 

śpiochach. Nie zabrakło wiersza „Dwa jeże” L. J. Kerna i zabawy „Na  

dywanie siedzi jeż…” oraz pląsów przy piosenkach o jeżach. Podczas zajęć  

plastycznych dzieci wykonały jeże z masy solnej i makaronu. Ten dzień  

przedszkolaki spędziły bardzo miło i sympatycznie. 

 



Międzynarodowy dzień tolerancji 

W dniu 16 listopada Wisienki obchodziły Międzynarodowy Dzień Toleran-

cji. Dzień ten miał na celu uświadomienie dzieciom, że tak naprawdę każdy 

z nas jest inny i należy to szanować. Była to również okazja do wzbogacenia 

wiadomości na temat życia ludzi na  

innych kontynentach. Dzieci poznały 

również znaczenie słowa „tolerancja” 

oraz próbowały definiować to pojęcie 

na swój sposób. Wisienki po tak wspaniale przeżytym dniu na pewno 

zapamiętają, że każdy człowiek jest inny i wyjątkowy i niezależnie od  

pochodzenia i kultury zasługuje na szacunek i akceptację. 

Warsztaty chemiczne 

W poniedziałkowy poranek 19.11.2018 roku nasze przedszkole zmieniło się w laboratorium chemiczne. 

Wszystkie nasze grupy (od najmłodszej do najstarszej) uczestniczyły w warsztatach.  Po krótkiej pogadance 

dotyczącej zasad bezpieczeństwa dzieci „pod okiem” pani prowadzącej uczestniczyły w eksperymentach. 

Każdy otrzymał swój zestaw pomocy i samodzielnie przeprowadzał doświadczenia. Po ekspresji  

i zaciekawionych minach naszych przedszkolaków widać było, że warsztaty były niezwykle fascynujące. 

Światowy Dzień Pluszowego Misia 

W dniu 26.11. nasze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego 

dnia każde dziecko przyszło do przedszkola w brązowych barwach ze swoim małym lub dużym przyjacielem 

Misiem. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Dla dzieci w tym dniu 

przygotowano wiele atrakcji: ćwiczenia gimnastyczne z misiami, zabawy, poznały nazwy różnych  

bajkowych misiów, bawiły się przy piosenkach, oraz wykonały pracę plastyczną i wzięły udział w sesji  

zdjęciowej z udziałem misiowej fotobudki. Misiowy dzień był pełen wrażeń, bo „czy to jutro, czy to dziś, 

wszystkim jest potrzebny Miś!”. 

 



Dzień praw dziecka 

20 listopada przypada rocznica uchwalenia najważniejszego  

dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji  

o prawach dziecka. Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich  

kierowana jest na dzieci i ich prawa. My też przyłączyliśmy się do 

akcji UNICEF, który wezwał wszystkie dzieci i dorosłych, aby 

użyli niebieskiego koloru jako symbolu wsparcia dla praw dzieci. 

Podczas zajęć dydaktycznych dzieci poszerzyły wiedzę na temat 

swoich praw. Wszyscy z uwagą oglądali przygotowane fotografie  

i słuchali opowiadania o pajacyku. Na zakończenie zajęć  

przedszkolaki z grupy Pszczółek wraz z Biedroneczkami  

wyruszyły na „niebieski pochód” po szkole. Z uśmiechami na  

twarzy i niebieskimi balonami w dłoniach dzieci przypominały  

o swoich prawach.  

 

 

 

 

Jesteśmy bezpieczni—posiadamy i nosimy odblaski 

O bezpieczeństwo naszych maluchów dbamy przez cały czas, nie tylko na  

terenie placówki, ale i poza nią. Podstawowym zabezpieczeniem dzieci  

podczas pieszej wycieczki czy spaceru jest zaopatrzenie dzieci w elementy 

odblaskowe, bez względu na to, czy spacer odbywa się za dnia, czy też  

o zmroku. Odblaski są  bardzo ważne nie tylko gdy jest już ciemno. Warto  

o nich pamiętać nawet przy spacerach w piękną pogodę. Grupa dzieci nosząca 

jaskrawe elementy zawsze będzie bardziej 

widoczna od grupy bez takich elementów.  

Dlatego tak ważne jest, żeby, choć przepisy 

prawne mówią wyłącznie o spacerach „po 

zmierzchu”, pamiętać o odblaskach w każdej 

sytuacji.  

„PRAWA DZIECKA” 
 

Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie  
w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek - tyle, że jeszcze 
mały. 

Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się 
brawa, 

Chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla 
Was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta spróbujcie  
dobrze zapamiętać: 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do  
niczego, 

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie  

zaciekawi 
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę 

bawić. 
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, 

wyzywać 
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich  
czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez  
pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego  
zdania. 

Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa, 
A gdy różnię się od innych, to jest moja  

sprawa. 
Tak się tu w wiersze poukładały prawa dla 

dzieci na całym świecie, 
Byście w potrzebie z nich korzystały - najlepiej 

jak umiecie! 
[autor: Marcin Brykczyński] 



Andrzejki 

„Andrzejki” to stary ludowy zwyczaj. Wróżby czyniono 29 listopada. Miały one dać odpowiedź na  

pytanie, co kogo czeka w przyszłości. W wigilię św. Andrzeja prześcigano się więc w pomysłach, by  

z najróżniejszych oznak wyczytać swoją przyszłość. Tradycja wróżb przetrwała do dzisiaj. Obecnie 

„Andrzejki” są wspaniałą zabawą, dostarczającą wielu przeżyć i emocji. W naszym przedszkolu tradycja  

andrzejek również wpisana jest w listę uroczystości. W tym dniu nie zabrakło  

licznych wróżb, zabaw i dobrego humoru. 

Ubieramy choinkę 

„Wczoraj rosłaś na polanie dzisiaj przyszłaś do nas jakie miłe to spotkanie choinko zielona...” 

Czas Świąt Bożego Narodzenia wiąże się z tradycją ubierania świątecznego 

drzewka. W naszym przedszkolu również nie mogło zabraknąć tego zwyczaju. 

Tuż przed wizytą św. Mikołaja długo oczeki-

wanego gościa przedszkolaki z wielkim  

zapałem zabrały się do ubierania choinki.  

Zawieszały bombki, gwiazdki, łańcuchy  

kolorowe światełka. Choinka wygląda prześlicznie. Jak co roku udekorowa-

liśmy okna dekoracjami świątecznymi. Ileż było radości wśród dzieci  

i rodziców, a w przedszkolu od razu zrobiło się świątecznie i bajkowo. 

Mikołajki 

6 grudnia to dla dzieci jeden z najprzyjemniejszych dni w roku. Mikołajki - święto obchodzone ku czci Świę-

tego Mikołaja biskupa Miry, nieodłącznie kojarzy się z radosną atmosferą oraz przede wszystkim prezentami. 

W sposób szczególny na wizytę Mikołaja czekają zwłaszcza najmłodsi. Z tej okazji wszyscy przyszli do 

przedszkola ubrani w czerwone barwy, a także przynieśli mikołajkowe czapeczki. Wszystkie przedszkolaki 

już od dawna z niecierpliwością czekały na jego przybycie.  

Kiedy wszedł do sali na twarzach naszych milusińskich pojawił 

się bardzo szeroki uśmiech. A paczuszki otrzymane od Świętego 

Mikołaja dostarczyły dzieciom wiele radości oraz rozbudziły  

ciekawość poznawczą dotyczącą ich zawartości. Spotkanie  

z naszym gościem było miłą przygodą, a także nadzieją na  

kolejne spotkanie. Mikołaj obiecał, że odwiedzi nas w przyszłym 

roku. 



Chcesz być zdrowy jak ryba? Jedz owoce i warzywa  

 W naszym przedszkolu dużą uwagę przywiązujemy do zdrowego odżywiania, w związku z tym, co  

jakiś czas staramy się przygotowywać z dziećmi zdrowe przekąski; od września na naszych stołach gościła 

już w grupie Wisienek: lemoniada, mus jabłkowo – bananowy oraz sok marchewkowo – jabłkowy,  

natomiast w grupie maluszków: sok marchewkowo—jabłkowy i pyszny, zdrowy bananowy szejk. Dla  

niektórych przedszkolaków była to pierwsza degustacja takiego witaminowego koktajlu. Mamy nadzieję, że 

wszystkim smakowało, a żółto-bananowy dzień pozostanie miłym i wesołym przedszkolnym  

wspomnieniem. Pamiętajmy także o tym, aby w miarę możliwości każdy piątek był dniem bez słodyczy – 

zdrowie naszych przedszkolaków jest najważniejsze. Dzięki takim działaniom prowadzonym już od  

najmłodszych lat, mającym charakter zabaw, konkursów, zagadek rozbudzamy u dzieci zainteresowanie  

własnym zdrowiem, potrzebę prawidłowego odżywiania się i sprawiamy, że sięgają nie tyko po słodycze ale 

również owoce i warzywa.  

 

SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI 
 W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy spotkania z ludźmi różnych zawodów, aby przybliżać  

dzieciom specyfikę wykonywania różnorodnych zawodów. Spotkania te dopełniamy osobistymi wizytami  

w miejscach pracy, co stanowi dla naszych przedszkolaków ciekawe doświadczenie. 

 W październiku Wisienki oraz Biedroneczki odwiedziły Urząd  

Pocztowy znajdujący się nieopodal naszego przedszkola. Dzieci miały  

okazję przyjrzeć się z bliska pracy urzędników poczty oraz poznać zakres 

usług wykonywanych na poczcie. Dopełnieniem wiedzy o zawodzie jakim 

jest listonosz było listopadowe spotkanie w przedszkolu z Panią Rachelą  

Kasperek, która na co dzień pracuje jako listonosz. Dowiedzieliśmy się, jak 

prawidłowo zaadresować kopertę oraz jaką drogę musi przejść list, aby  

dotarł do adresata. To była dla nas cenna lekcja. Dziękujemy za poświęcony czas i ciekawe zajęcia.  



 We wrześniu sala Biedroneczek pachniała grzybami. Wszystko to za sprawą dziadka z grupy biedrone-

czek, który odwiedził nasze przedszkolaki i opowiedział im o swojej wielkiej 

pasji, jaką jest grzybobranie. Pan Michał Dziubczyk zaprezentował przed-

szkolakom strój grzybiarza, przedstawił zalety pobytu w lesie, przypomniał  

o zasadach, których należy tam przestrzegać. Jak na prawdziwego grzybiarza 

przystało, pan Michał zaprezentował naturalne okazy oraz to, co można  

z nimi zrobić np. ususzyć lub zamarynować. Dziękujemy za wielkie  

zaangażowanie i poświęcony czas. 

 Nasze przedszkole odwiedził także policjant z Posterunku Policji w Spytkowicach, który przeprowadził  

prelekcję na temat bezpieczeństwa, której celem było kształtowanie prawidłowych zachowań oraz postaw 

wśród przedszkolaków. Dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się podczas przechodzenia 

przez jezdnię oraz zapamiętały ważne numery alarmowe tj.112 i 997, jak również nauczyły się, w jaki sposób 

można się obronić przed atakującym, obcym psem. Na koniec spotkania każdy otrzymał kolorowy odblask 

oraz zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z policyjnymi atrybutami. 

 

 

 

 

 

                                                              Biedroneczki w listopadzie odwiedziły zakład fotograficzny pana             

                                                      Pawła Kostki. Mieliśmy okazję zobaczyć studio, w którym robi się zdjęcia,  

                                                      profesjonalny sprzętu, a także specjalne dekoracje oraz oświetlenie  

                                                      wykorzystywane w czasie robienia zdjęć. Zobaczyliśmy jak w komputerze  

                                                      można obrobić zdjęcie – usunąć niepotrzebne mankamenty lub powiększyć  

                                                      uśmiech. Pan fotograf ciekawie opowiedział o swojej pracy, a na koniec  

                                                      zrobił pamiątkowe zdjęcie, które każdy zabrał do domu. Była to bardzo  

                                                      ciekawa wizyta. 

Najmłodsza grupa naszych przedszkolaków  

podczas zwiedzania szkoły udała się z wizytą do 

szkolnej biblioteki, aby spotkać się z panią  

bibliotekarką i obejrzeć ogromny asortyment  

bajek dla dzieci, tych najmłodszych i tych starszych. 



KONKURSY 

 

 

 

Różnego rodzaju konkursy, to wspaniała okazja by spróbować swoich sił we wspólnej rywalizacji. Dzieci, 

ich rodzice, a nawet nauczyciele wraz z przedszkolakami walczą o zajęcie jak najwyższych miejsc  

tworząc piękne, kreatywne prace konkursowe. Od września staramy się, by umożliwić dzieciom udział  

w różnorakich konkursach, zarówno na szczeblu przedszkolnym, gminnym, jak i ogólnopolskim. Nasi  

milusińscy aktywnie wzięli udział we wszystkich organizowanych konkursach, a były to: 

1) OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-

TECHNICZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW - "SOWA 

MĄDRA GŁOWA" - organizatorem konkursu było Przedszkole 

Publiczne w Kąpielach Wielkich. W konkursie wzięły udział 

przedszkolaki z każdej grupy, rozstrzygnięcie konkursu okazało 

się dla nas dużym sukcesem, gdyż Maksymilian Zdeb został 

laureatem, zdobywając 1 miejsce w kategorii 5,6—latków. 

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Gratulujemy!  

 

We środę, 28 listopada 2018 r., odbyło się w naszym przedszkolu spotka-

nie autorskie dzieci 5, 6-letnich oraz klas I-III z Panią Renatą Piątkowską, 

laureatką drugiej nagrody za książkę dla dzieci do lat 6 w konkursie lite-

rackim na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży im. Astrid Lind-

gren. Organizatorem spotkania była Pani Marzena Kozioł kierownik Bi-

blioteki Szkolnej. Pani Renata prywatnie jest mamą dwójki dzieci: Marty  

i Kacpra, jej pasją są konie. Jak mówiła sama autorka, pisze książki, które 

mają dużo humoru, bohaterowie nie fruwają, nie mają pięciu par nóg, nie 

potrafią znikać, są to zwyczajne dzieci lub zwierzęta, których przygody 

zazwyczaj są radosne. Na wstępie Pani Renata zainscenizowała scenkę  

z udziałem naszych przedszkolaków, podczas której przybliżyła dzieciom, 

jak to się dzieje, że powstaje książka. Nasze dzieci podczas prezentacji 

wykazały się świetną wiedzą na temat cyklu produkcyjnego książki,  

wspaniale również odpowiedziały na pytanie 

gdzie kupuje się książki. Podczas spotkania dzieci mogły poznać fragment takiego 

opowiadania, jak: Daleko jeszcze? z książki To się nie mieści w głowie. Opowia-

danie przeczytała Pani Malwina, która jest lektorem i jak ją przedstawiła autorka - 

pięknie czyta. A że naprawdę pięknie, mogą potwierdzić zasłuchane i zachwycone 

dzieci.  



2) PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY—”SPYTKOWICE MOJA MAŁA OJCZYZNA” 

Przedszkolaki przygotowały bardzo oryginalne i starannie wykonane prace. Każda przedstawiała  

naszą piękną miejscowość w inny sposób, dlatego jury miało duży problem z przyznaniem kolejnych 

miejsc. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Brania oraz Michał Marek, drugie miejsce otrzymali 

Mateusz Marek i Krzysztof Marek, a trzecie – Julia Jurczyk i Martyna Pamuła. Każdy uczestnik konkursu 

otrzymał piękne nagrody oraz dyplomy. Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

3) PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY—”ŚWIĄTECZNY ANIOŁEK” 

Celem konkursu było: kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, kształtowanie wyobraźni  

i przyczynianie się do  rozwoju uzdolnień plastycznych, a także rozwijanie kreatywności, pobudzenie  

aktywności twórczej oraz prezentowanie twórczości plastycznej dzieci  w wieku przedszkolnym.  

Organizatorami konkursu były Ewelina Grondalczyk i Maria Marek. Konkurs cieszył się ogromnym  

zainteresowaniem, do organizatorów dostarczono bardzo dużo prac, z niecierpliwością czekamy na  

rozstrzygnięcie.  

 

 

 

 COOLTURALNY PRZEDSZKOLAK Z CZYSTOŚCIĄ ZA 

PAN BRAT 

 Umyte ręce, uczesane włosy, czyste i zadbane paznokcie oraz 

schludne ubranie to wspaniała wizytówka coolturalnego  

przedszkolaka. Nasz wygląd zewnętrzny świadczy o naszym  

wychowaniu, bo przecież „jak cię widzą, tak cię piszą” .  

 Dbanie o czyste ręce to podstawowa zasada higieny. Pamiętajmy, 

aby nie siadać do posiłku z brudnymi rękami. Zawsze po skorzystaniu  

z toalety, powrocie do domu, zabawie ze zwierzętami, sprzątaniu czy podróży należy dokładnie umyć  

ręce. To właśnie  w czasie tych czynności gromadzi się na nich najwięcej paskudnych zarazków  

i złośliwych bakterii, które mogą później dostać się do naszego brzuszka i mocno nam zaszkodzić. Mycie 

rąk to nie taka łatwa sztuka. Należy poświęcić tej czynności kilka chwil, aby dokładnie wyszorować 

wszystkie paluszki, nie zapominając o wierzchu dłoni i nadgarstkach. Wizytówką rąk są czyste i zadbane 



 

paznokcie. Krótko przycięte zawsze dodadzą uroku naszym dłoniom. Pamiętajmy, że nie należy obgryzać 

paznokci, jest to bardzo nieeleganckie.  

 Chyba nikomu nie trzeba przypominać jak ważne jest dbanie o nasze zęby. Piękny uśmiech i czyste  

zęby to także oznaka zdrowia. Jeśli chcemy, aby były czyste i zdrowe dokładnie czyśćmy je rano, przed snem 

i po każdym posiłku. Na szczoteczkę nakładamy niewielką ilość pasty, którą następnie szczotkujemy dokład-

nie wszystkie zęby na dole i na górze, a na końcu także nasz język. Każdy z domowników powinien mieć 

swoją szczoteczkę, której nie pożycza nikomu. Szczoteczki należy co pewien czas wymieniać, aby dobrze 

czyściły zęby.  

 Czyste, uczesane włosy to ozdoba naszej głowy. Nie ważne czy są długie, krótkie, proste czy kręcone, 

jeśli tylko są zadbane dodają nam uroku. Włosy należy myć wtedy, gdy tego potrzebują. Warto stosować 

szampon dostosowany do kondycji i specyfiki swoich włosów, który nie zawiera zbyt dużo chemicznych  

substancji. Nie bójmy się wizyty u fryzjera i odwiedzajmy go co jakiś czas.  

 Czystość ciała jest niezwykle ważna. Kąpiąc się w wannie lub biorąc prysznic umyj dokładnie całe  

ciało nie zapominając o twarzy, uszach, rękach i szyi. Po kąpieli można ubrać przyjemny, ciepły szlafrok.  

 Schludne, wyprasowane, niezniszczone i czyste ubranie na pewno przyciągnie wzrok. Dziurawe  

skarpety, poplamiony podkoszulek czy spodnie nie są dobrą wizytówką coolturalnego przedszkolaka. Należy 

zwracać uwagę na to, co na siebie zakładamy, a w ciągu dnia sprawdzać czy nasze ubranie nie jest brudne. 

Zakładamy ubrania stosownie do pogody i okoliczności. Pamiętajmy, że są róże uroczystości np. rodzinne, 

państwowe, kościelne, na które należy założyć bardziej odświętny strój. Człowiek ubrany elegancko to ktoś 

ubrany skromnie, ale gustownie. Ktoś kto potrafi dopasować swój ubiór do miejsca, w którym się znajduje, 

ale też do swojego wieku. Czysty człowiek w czystym ubraniu jest wszędzie milej widziany. 

 Coolturalny przedszkolak dba nie tylko o swój 

wygląd, ale także porządek wokół siebie. Rozrzucone 

ubrania, książki, zabawki najlepiej posprzątać zaraz po 

skończonej zabawie lub po powrocie ze szkoły. Nie  

dopuszczajmy do tego, aby wyrosła nam wielka sterta 

ubrań lub zabawek. W bałaganie ciężko odnaleźć coś, 

czego potrzebujemy, dlatego najlepiej odkładać rzeczy 

na miejsce. Osadzający się na szafach kurz najlepiej 

szybko wytrzeć zwilżoną ściereczką, a dywanik  

w pokoju odkurzyć. Są to tak proste czynności, że  

każdy przedszkolak bez problemu poradzi sobie z nimi.  

 Przed wyjściem z domu dobrze jest spojrzeć  

w lustro, aby sprawdzić jak wyglądamy.  Możemy użyć 

trochę dezodorantu lub perfum, ale pamiętajmy, że zbyt 

dużo zapachu „wylanego” na siebie nie jest dobrze  

widziane. Wygląd zewnętrzny to bardzo ważny element naszej kultury osobistej i dlatego należy o niego 

dbać.  

                                            Opracowanie: mgr Maria Marek—nauczyciel przedszkola i zajęć korekcyjno—kompensacyjnych  



KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

„SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN”  

ref. 

You'd better watch out, you'd better not cry 

You'd better not pout,I'm telling you why 

Santa Claus is coming to town, 

He's making a list and checking it twice, 

He's gonna find out who's naughty and nice 

Santa Claus is coming to town. 

 

1. 

He sees you when you're sleeping 

He knows when you're awake, 

He knows if you've been bad or good, 

So be good for goodness sake! 

 

ref. 

 

2. 

The kids and girls in toyland  

Will have a jubilee 

They're gonna build a toy land  

All around the christmas tree 

 

ref. 

                                                                              Święty Mikołaj przybywa do miasta 

 

                                                                           Lepiej uważaj, lepiej nie płacz 

                                                                           Lepiej nie denerwuj się, powiem ci dlaczego 

                                                                           Święty Mikołaj przybywa do miasta, 

                                                                           On robi listę sprawdza ją dwa razy, 

                                                                           Dowie się kto był niegrzeczny i grzeczny  

                                                                           Święty Mikołaj przybywa do miasta. 

 

 

                                                                           Widzi cię kiedy śpisz 

                                                                           On wie, kiedy nie śpisz, 

                                                                           Wie, czy byłeś zły czy dobry, 

                                                                           Więc bądź dobry na miłość boską! 

 

 

 

 

                                                                           Chłopcy i dziewczęta są w krainie zabawek 

                                                                           Będą mieli jubileusz 

                                                                           Zbudują krainę zabawek 

                                                                           Dookoła choinki 

                                           Opracowanie: Kinga Warzecha—nauczyciel języka angielskiego 



ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

 



OGŁOSZENIA—co nas czeka w najbliższym czasie? 
 

W naszym przedszkolu w najbliższych miesiącach planujemy kolejne ciekawe wydarzenia i uroczystości, 

będą to m.in..: 

 Wigilie grupowe 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Dzień Olimpijczyka 

 Dzień Kobiet, 

 Walentynki 

 Dzień Języka Ojczystego 

 Dzień Smerfa 

 Bal karnawałowy 

 Warsztaty archeologiczne 

 

 


