
1 

Serdecznie witamy Rodziców - 

Czytelników naszej gazetki!!!  
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Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach 

      

 
Pismo pod redakcją: mgr Pauliny Mikuły i mgr Joanny Żak 

 

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:  

cieszyć się bez powodu,  

być ciągle czymś zajętym  

i domagać się - ze wszystkich sił - 

- tego, czego pragnie.” 

 
 Paulo Coelho  



2 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. 

Radosnych Świąt Wielkanocnych  

wypełnionych nadzieją 

budzącej się do życia wiosny 

 i wiarą w sens życia.  

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu  

Zmartwychwstania Pańskiego 

 oraz smacznego Święconego  

w gronie najbliższych osób! 

 

Dyrekcja  

i Grono Pedagogiczne 

 

 

DRODZY CZYTELNICY 
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OD REDAKCJI: 

 

DRODZY RODZICE 

 

 Oddajemy w Wasze ręce kolejny, drugi już numer naszej      

gazetki „Przedszkolne wieści”. Mamy ogromną nadzieję, że         

spodoba się Wam i będziecie ją chętnie czytać wraz ze swoimi       

pociechami. Zapraszamy do lektury.  

 Spis treści: 

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

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

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

4. Aktualności – ważne wydarzenia w przedszkolu ..............................s. 5—10 

5. Konkursy...........................................................................................s. 11—13 

6. Ruch to zdrowie - zajęcia ruchowe w przedszkolu ………...……..s. 13 – 14  

8. Trudne zachowania u dzieci.............................................................s. 14—15 

9. Kącik języka angielskiego................................................................s. 16—17 

10. Kącik logopedyczny...............................................................................s. 18 

11. Kolorowanka dla milusińskich...............................................................s. 19 

12. Ogłoszenia – co nas czeka w najbliższym czasie? ................................s. 20 



4 

 Słowo do Rodziców: 
 

Czy wiecie, że? 

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” (Umerto Eco) 

 

7 najważniejszych powodów dla których  

„WARTO DZIECIOM CZYTAĆ KSIĄŻKI”: 

 Wpływ czytania oraz wybór odpowiedniej książki ma ogromne znaczenie w rozwoju 

szczególnie emocjonalnym i społecznym dziecka. Pozwala kształtować umiejętność       

skupienia uwagi, wyodrębniać to, co najważniejsze. Badania naukowe wskazują, że każde 

dziecko, bez względu na wiek, powinno mieć codzienny kontakt z książką, a obok każdego 

dziecka powinien być dorosły, który mu poczyta w ciągu dnia lub przed snem, gdyż to, co 

dzisiaj "zainwestujemy" w moralny i intelektualny rozwój dziecka zwróci się po kilkunastu 

latach: 

1.  Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu. Zanim małe dziecko       

nauczy się mówić – najpierw uczy się rozumieć mowę. Nauka mowy rozpoczyna się więc 

tak naprawdę od momentu kiedy niemowlę zaczyna być otaczane mową. 
 

2. Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie    

i innych. Wzory zachowań bohaterów bajkowych są przyjmowane przez najmłodszych    

bezkrytyczne – często możemy zaobserwować, że maluch odtwarza zachowanie ulubionej 

postaci bajkowej. Dzieci szybko uczą się poprzez przykład – naśladując. Oczywiście ważne 

jest więc, aby mogły uczyć się na dobrych wzorcach. 
 

3. Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć. Książki ubogacają zarówno       

bierny, jak i czynny słownik dziecka, poszerzając wiedzę o świecie i pomagając w ten      

sposób odnosić sukcesy w przedszkolu i w szkole. Czytanie pomaga także                           

w przezwyciężaniu dysleksji. 
 

4. Czytanie kształtuje wrażliwość moralną dziecka. Maluchy, którym rodzice regularnie       

czytają szybciej się rozwijają, łatwiej przyswajają wiedzę o świecie i ludziach, a także czują 

się bezpieczne i kochane. 
 

5. Książki kształtują pozytywny obraz siebie. Dziecko czytając wraz z rodzicem może       

wykorzystać swoją wiedzę, przekonać się, jak wiele już potrafi i tym chętniej będzie uczyło 

się i poznawało nowe pojęcia. 
 

6. Czytanie odpowiada za budowanie szczególnego rodzaju więzi emocjonalnej pomiędzy 

rodzicami a dziećmi. Wspólne czytanie jest formą spędzania czasu z dzieckiem, co                         

przynosi zarówno „korzyści natychmiastowe” jak i procentuje na przyszłość.  
 

7. Wspólne głośne czytanie z dzieckiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku      

dorastania. W głośnym czytaniu chodzi tak naprawdę o to, aby poświęcić dziecku swój 

czas, uwagę, a przy tym miłość.    
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WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Dnia 5.12.2014r. w naszym Przedszkolu od samego rana panowała niezwykła atmosfera. Właśnie 

tego dnia przedszkolaków odwiedził równie niezwykły gość. Gdy tylko usłyszeliśmy dzwoneczek 

za drzwiami, już wiedzieliśmy, że czas powitać Św. Mikołaja! Pomimo braku białego puchu 

Mikołaj dotarł do nas w asyście swoich pomocników – Aniołków, które towarzyszyły mu 

dzielnie przez cały dzień. Dzieci przepięknie ubrane na czerwono, w mikołajkowych czapkach 

odważnie odbierały wręczane podarunki. Chętnie odpowiadały też na pytania Mikołaja, siadały na 

jego kolanach i dotykały bardzo długiej brody. Przedszkolaki pięknie podziękowały Miłemu 

Gościowi za wspaniałe prezenty i obiecały, że będą bardzo grzeczne czekając na Jego wizytę znów 

cały rok. 

WYCIECZKA DO PIEKARNI 

11 grudnia 2014 roku grupa „0b” wyruszyła busem na wycieczkę szkolną do piekarni 

„Maja” w Spytkowicach. Każdy chciał osobiście zobaczyć jak wyglądają poszczególne 

etapy powstawania chleba i bułek. Dla przedszkolaków wszystko, o czym z wielką precyzją 

opowiadali młodzi właściciele piekarni było czymś nowym, ciekawym, nieznanym. 

Następnie dzieci zaproszono do wspólnego pieczenia bułek. Milusińscy byli tym pomysłem 

zachwyceni. Każdy mógł uformować i upiec smaczne bułeczki a później zabrać je do 

domu. Kolejnymi niespodziankami było częstowanie ciasteczkami oraz upominki w formie  

kolorowych pierniczków świątecznych. Wycieczka była bardzo udana, dostarczyła nowych 

wiadomości i umiejętności oraz wielu uśmiechów na wszystkich twarzach. 

 Dziękujemy właścicielom piekarni za poświęcenie swojego czasu, jak również panu 

Józefowi Jędrocha za darmową podróż oraz pani Barcik za pomoc w jej zorganizowaniu.  

Aktualności – ważne wydarzenia w przedszkolu 
 

"Dzieci nie myślą ani o tym, co było, ani o tym, co będzie, ale cieszą się 

chwilą obecną, jak mało kto potrafi.”                                   (de la Bruyere Jean)  
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POWITANIE ZIMY 

Hu! Hu! Ha! Zima nie jest zła! Pewnego grudniowego dnia 

przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawcami przygotowały 

dla swoich starszych kolegów i koleżanek z klas I-III 

przedstawienie z okazji zbliżającej się wielkimi krokami 

mroźnej Zimy. Dzieci uroczyście pożegnały Panią Jesień          

i powitały jej następcę. Aby zrobić miłą niespodziankę, 

wszystkie założyły piękne stroje, zamieniając się tym samym 

się w zimowych bohaterów. Nie zabrakło Pani Zimy, 

Mikołajów, Śnieżynek i Bałwanków. W tym dniu wszystkie 

maluchy z wielką ochotą i radością zaprezentowały swój talent 

muzyczny, taneczny i recytatorski. Spektakl zrobił duże 

wrażenie na widowni, o czym świadczyły gromkie brawa          

i uśmiechy na twarzach kolegów. 

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA 

W grupie Wisienek świąteczne przygotowania zaczęły się już na początku grudnia. 

Oczekując na wizytę Św. Mikołaja oraz wigilię grupową, przedszkolaki starały się z całych 

sił udekorować pięknie naszą salę. Zaczęliśmy od wykonania własnoręcznych ozdób na 

choinkę. Wszystkie dzieci samodzielnie skleiły śliczne pawie oczka, którymi przystroiły 

świąteczne drzewko. Maluchom wiele radości sprawiła też dekoracja malutkich 

ekologicznych choineczek wykonanych z patyczków lekarskich, plastikowych nakrętek        

i różnego rodzaju świecidełek. Wszystkie choinki po ozdobieniu wyglądały bardzo 

efektownie i dodały naszej sali wiele uroku. W tym samym czasie w grupach „0” odbyło się 

wspólne kolędowanie. Dzieci wesoło śpiewały kolędy i cieszyły się z nadchodzących świąt 

Bożego Narodzenia. 
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DOKARMIAMY PTASZKI 

WIGILIA 

Wigilia – najbardziej uroczysty i wzruszający wieczór w roku, wyzwalający w każdym         

z nas najlepsze uczucia. W domach uroczyście, dziwnie urokliwie, ale nie tylko w domach. 

W naszym przedszkolu również. 19-go grudnia we wszystkich grupach odbyła się uroczysta 

wigilia. Maluchy uczestniczyły też w szkolnym apelu. Z wielkim zaciekawieniem obejrzały 

opowiedzianą wierszem i piosenką przez starszych kolegów i koleżanki historię narodzin 

Jezusa. Odświętne stroje, wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem, jak również         

rozmowy przy wigilijnym stole wprowadziły wszystkich w świąteczną atmosferę, pełną    

radości, nadziei i życzliwości. Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom          

znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, lecz również, co najważniejsze wzmacniają 

bliskie i serdeczne relacje. 

Jak co roku podczas zimy prowadzimy            

w przedszkolu akcję dokarmiania ptaków.  

Grupa Wisienek wie, co ptaki powinny jeść     

i chętnie przynosi pokarm dla skrzydlatych            

przyjaciół. Karmnik umocowaliśmy na         

parapecie okna naszej sali, dzięki czemu     

możemy obserwować jego gości.                 

Dokarmianie głodnych ptaków jest doskonałą 

okazją do kształtowania u dzieci poczucia   

odpowiedzialności, obowiązkowości oraz 

wrażliwości na losy zwierząt.  
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LEPIMY BAŁWANKA 

W pierwszym tygodniu lutego, gdy wreszcie spadł 

upragniony śnieg, Wisienki ciepło się ubrały i wyszły do 

ogródka przedszkolnego ulepić małego bałwanka. Zabawa 

okazała się bardzo wciągająca, a dzieci były zachwycone. 

Lepiąc bałwana, maluchy przypomniały sobie o piosence, 

którą niedawno poznały i zaraz po powrocie do sali wspólnie 

zaśpiewały o Bałwanku oraz z uśmiechem na twarzy 

imitowały ruchem jej treść. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia. Dziś życzenia wnuczek składa           

i piosenki śpiewa wnusia”. Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się    

z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Dlatego dzieci z wszystkich grup wiekowych     

w styczniu gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji. Licznie       

przybyli Goście mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich                 

przygotowanym programie artystycznym. W pięknej scenografii oraz wyjątkowej            

atmosferze, dzieci dzielnie wystąpiły przed bliskimi, a następnie udały się wraz                    

z Dziadkami na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. To była naprawdę        

wyjątkowa uroczystość, pełna uśmiechu, radości i dumy. Serdecznie dziękujemy wszystkim 

Babciom i Dziadkom za tak liczne przybycie oraz okazaną hojność.  

"Bałwanek" 
 

Ulepiła Hanka małego bałwanka, 
małego bałwanka - raz! dwa! trzy! 

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła. 
Wesoło tańczyła - raz, dwa, trzy! 

 
Miał bałwanek nowy nosek marchewkowy, 

nosek marchewkowy - raz, dwa, trzy! 
I dwa oczka czarne, i na głowie garnek, 

i na głowie garnek - raz, dwa, trzy! 
 

Słonko zaświeciło, śnieżek roztopiło, 
śnieżek roztopiło - raz, dwa, trzy! 

Już się snuci Hanka, bo nie ma bałwanka, 
bo nie ma bałwanka - raz, dwa, trzy! 

 
Ulepiła Hanka nowego bałwanka, 
białego bałwanka - raz! dwa! trzy! 

Bardzo się cieszyła, wesoło tańczyła. 
Wesoło tańczyła - raz, dwa, trzy! 
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DZIEŃ ŚNIEGU 

Przedszkolakom z grupy Wisienek bardzo spodobały się kolorowe dni. Tak więc przyszedł 

czas na DZIEŃ ŚNIEGU, który to dzieci świętowały ubrane na biało. Maluchy z wielkim 

zaciekawieniem słuchały opowiadania, w którym bałwanek Śnieguś pokazał im różnice   

pomiędzy padającym śniegiem, zamiecią, zawieją śnieżną -śnieżycą, a burzą śniegową.    

Poznaliśmy też wiele możliwości ciekawego spędzania czasu na śniegu. Dzieci chętnie 

układały puzzle oraz zatańczyły „biały taniec”. 

  

DOKTOR DOLITTLE I PRZYJACIELE 

W lutym 2015r. gościliśmy aktorów z Teatru "ART-RE" z Krakowa, którzy wystawili    

sztukę pt. "Doktor Dolittle i przyjaciele". Była to opowieść o niezwykłym lekarzu             

rozumiejącym mowę zwierząt i niosącym im pomoc. Ciekawa fabuła, wspaniałe stroje, 

wspólna gra z aktorami bardzo podobały się małym widzom. Dzieci najbardziej cieszyły się 

kiedy mogły wcielić się w rolę poszukiwaczy nieznanych lądów, żeglarzy, okrętowego     

kucharza oraz pomocników Doktora. 

DZIEŃ NIEDŹWIEDZIA 

6 lutego Wisienki obchodziły w przedszkolu Dzień Niedźwiedzia. 

Przy dźwiękach muzyki dzieci poznały wygląd i tryb życia   

niedźwiedzia polarnego oraz brunatnego. Uważnie wysłuchały 

kilku ciekawostek z życia niedźwiedzi, a następnie przy pomocy 

kolorowych ilustracji samodzielnie próbowały określać różnice     

i podobieństwa obu zwierzaków. Uwieńczeniem Dnia            

Niedźwiedzia było wykonanie prac plastyczno - technicznych      

z wizerunkiem misia. Wisienki z ochotą wykonały zarówno    

przestrzenne misie polarne z wykorzystaniem papierowych rolek, 

jak również wyklejały misie za pomocą bibuły. 
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WYCIECZKA DO TEATRU 

W pewien mroźny styczniowy dzień, dzieci z grup             

„0” wybrały się do Wadowickiego Centrum Kultury na 

baśń muzyczną pt. „W tajemniczej krainie krasnali,    

czyli rzecz o skrzatach malutkich, smerfach               

wesolutkich, krasnoludkach ubogich, króliczkach      

pełnych trwogi, złośliwym trollu Szczerbolu, złej      

czarownicy złośnicy i niedźwiadku miodojadku"        

wystawioną przez Teatr dzieci i młodzieży "Duduś"      

z Łodzi. Dzieci z radością uczestniczyły w konkursach 

zorganizowanych przez   aktorów, w losowaniu nagród, 

na  koniec zaś każdy    został obdarowany kolorowym 

balonem.  

BAL KARNAWAŁOWY 

 

WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE, JAK CO ROKU W KARNAWALE!  

W naszym przedszkolu tradycją jest organizowanie balów we wszystkich grupach. Dzieci 

przebrane były za bohaterów znanych bajek. W salach przedszkolnych można było spotkać 

wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana,               

Batmana... Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było 

bardzo trudno. Przedszkolaki świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami            

w zabawach i tańcach. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się     

wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Po hucznych tańcach     

i śpiewie dzieci zostały zaproszone na smaczny i słodki poczęstunek. Dziękujemy dzieciom 

i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów oraz                

poczęstunku. Kolejny bal karnawałowy już za rok!  
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KONKURSY 

 W okresie bożonarodzeniowym odbyły się gminne oraz międzygrupowe 

konkursy, w których wzięły udział nasze przedszkolaki.  

 

W tym roku odbyła się II edycja Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych pod Patronatem 

Wójta Gminy Przeciszów „Anieli w niebie śpiewają”. Konkurs miał na celu                 

podtrzymywanie tradycji w budowaniu szopek bożonarodzeniowych, kształtowanie          

wyobraźni oraz inwencji twórczej. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem wśród          

mieszkańców gmin.  

I miejsce zdobyła praca Patryka Matyjasika z grupy „0b”.  

Dzieci z grup „0” oraz przedszkolaki z grupy „Wisienek” wzięły udział w Gminnym       

konkursie plastycznym „Gwiazda Betlejemska”. Celem konkursu było rozwijanie           

uzdolnień plastycznych i wrażliwości estetycznej dzieci oraz przybliżenie zainteresowań 

tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia. Antoś Foryś, Martynka Gawęda, Julia 

Barcik, Krzysiu Przystał, Ania Brożek oraz Oliwka Szczepanik zostali wyróżnieni i podczas 

Jasełek szkolnych otrzymali upominki wręczone przez Panią Dyrektor.  
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Chcąc skrócić dzieciom czas oczekiwania na nadejście świąt, w grupach „0” odbył się    

konkurs „Aniołek Bożonarodzeniowy”. Celem konkursu było kultywowanie tradycji      

bożonarodzeniowej oraz rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci. 

Każde dziecko przygotowało swojego aniołka. Nagrodą były liczne brawa i drobne           

słodycze.  

Dzieci z grup „0”, jak co roku, wzięły także udział w konkursie plastycznym                     

zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spytkowicach „Bajkowa Kraina”. 

W każdej grupie zostały wyłonione i nagrodzone trzy najpiękniejsze prace, przedstawiające 

ilustracje do przeczytanych wcześniej bajek.  

 Dyplomy zdobyli: I miejsce: Nikola Bydoń (0a) i Kamila Chrapkiewicz (0b), II 

miejsce: Karol Kornaś (0a) i Martyna Gawęda (0b), III miejsce: Hanna Grabarczuk 

(0a) oraz Bartosz Simik (0b).  
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Pewnego lutowego popołudnia wszystkie maluchy zostały zaproszone na spotkanie do 

szkolnej    biblioteki, gdzie miały okazję posłuchać najpiękniejszych wierszy Jana Brze-

chwy. Wiersze czytali: p. Dyrektor Maria Mróz, p. Stanisława Folga – Kostka oraz p. Józef 

Świergosz. Następnie odbył się konkurs, w którym wzięły udział wszystkie przedszkolaki. 

Dzieci zostały poproszone o namalowanie ilustracji do przeczytanych im wierszy.              

P. bibliotekarka wyłoniła 3 najpiękniejsze prace, które nagrodziła książkami, a pozostali 

uczestnicy zostali nagrodzeni brawami oraz drobnymi upominkami.  

RUCH TO ZDROWIE  

 -  ZAJĘCIA RUCHOWE W PRZEDSZKOLU     
 

Gimnastyka, ruch to zdrowie, 

 przedszkolaczek Wam to powie 

 Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Jest nieodzownym 

elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, postaw i umiejętności, a także 

kształtowania nawyków w przyszłości. Mając na uwadze zapewnienie właściwych           

warunków do osiągnięcia dojrzałości fizycznej u dzieci, codziennie stwarzamy naszym 

przedszkolakom różne możliwości ruchowe, takie jak: zabawy w ogrodzie przedszkolnym, 

spacery na świeżym powietrzu oraz gimnastyka i zabawy ruchowe w sali, które cieszą się 

ich największym powodzeniem. 
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TRUDNE ZACHOWANIA U DZIECI  

 
 Bardzo często rodzice skarżą się na trudne         

zachowania swoich dzieci i nie wiedzą, jak na nie          

powinni reagować, aby swoją postawą rozwiązać         

problem, zamiast go utrwalić.  

 Psychologowie doradzają, aby w tzw. trudnym 

zachowaniu dziecka, (gdy dziecko jest np. krzykliwe, 

płaczliwe, agresywne, uparte, wymuszające,                   

niewspółpracujące, nie dzieli się zabawkami),                   

w pierwszej kolejności spróbować zrozumieć przyczynę    

i funkcję takiego zachowania. Analizując trudne sytuacje 

wychowawcze, nie mówimy o tzw. trudnym dziecku, ale 

o jego konkretnych zachowaniach, reakcjach. Trzeba    

zrozumieć ich podłoże i sens. To, że dziecko wpada        

w histerię, kiedy czegoś od niego wymagamy najłatwiej wytłumaczyć stwierdzeniem, że 

jest leniwe i nieposłuszne. Gdy wszystko wymusza piskiem lub płaczem, uznajemy, że jest 

rozpieszczone. Kiedy krzyczy i rozrabia, otoczenie uznaje je za  niegrzeczne. 

 Tymczasem złe zachowania dziecka często utrwalają się z winy dorosłych (dziecko 

dostrzega, że takie zachowanie jest skuteczne i w naturalny sposób zaczyna je powtarzać). 

Ważne jest też zrozumienie motywacji dziecka: czy trudne zachowanie jest sposobem na 

ucieczkę od zadania, zdobycie czegoś, czy po prostu sposobem na zwrócenie na siebie   

uwagi rodzica, wołaniem o jego obecność, nawet kosztem doprowadzenia do konfliktowych 

sytuacji.  

 Kluczem do rozwiązania problemu jest analiza takich zachowań, zrozumienie ich 

przyczyny (np. zła sytuacja w rodzinie, silne emocje), ustalenie, co tak naprawdę dzieje się 

w otoczeniu dziecka tuż przed wystąpieniem trudnych zachowań i jakie są każdorazowo ich 

konsekwencje dla malucha.  

 Zachowania trudne mogą być utrzymywane, ponieważ dziecko dostrzega, że coś     

w ten sposób uzyskuje, rozwiązuje swój problem lub zaspokaja potrzebę. Może to mieć    

formę tzw. społecznego wzmocnienia pozytywnego (tj. dziecko coś zyskuje, np. uwagę    

rodzica, przedmiot, zabawkę), społecznego wzmocnienia negatywnego (tj. dziecko unika 

czegoś, ucieka od wymagań) lub wzmocnienia automatycznego (doznania sensoryczne     

dające przyjemność).  

  

 Treści programowe są realizowane poprzez zestawy ćwiczeń gimnastycznych oraz 

zabawy i ćwiczenia ruchowe prowadzone w ciągu dnia w trakcie pobytu dziecka                  

w przedszkolu. W celu uatrakcyjniania zajęć wdrażamy metody oparte na gimnastyce     

twórczej R. Labana, K. Orffa A. i M. Kniessów, W. Sherborne, czy Klanzy. Metody te 

uwzględniają łączenie ruchu z muzyką i rytmem.  

     Ćwiczenia ruchowe stały się formą zabawy. W nie narzucający, delikatny sposób 

kształtują prawidłowy rozwój, współdziałają z rozwojem wrażeń i spostrzeżeń, uczą         

spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska we wzajemnych powiązaniach, kształtują    

logiczne myślenie, uczą określania ciężaru przedmiotów oraz ich położenia w przestrzeni. 

Zabawy ruchowe rozwijają pamięć i wyobraźnię twórczą, kształtują osobowość dziecka         

i takie cechy charakteru jak: samodzielność, zdyscyplinowanie, dokładność, uczą też     

współpracy w zespole i rozwijają społecznie. 
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Trudne zachowania mogą być utrzymywane, ponieważ: 

 dzieci nie wiedzą jak się zachować;  

 są nieświadome niestosownego zachowania;  

 są unieruchomione (długie oglądanie telewizji, komputera, długa podróż);  

 brak umiejętności rodziców w rozwiązywaniu konfliktów; 

 zbyt wysokie wymagania rodziców wobec dzieci; 

 nie stosowanie się do zasad ze strony rodziców.  

 Jak zatem postępować w przypadku trudnych zachowań dziecka? Skuteczną metodą 

pracy z takim dzieckiem jest dawanie dziecku pozytywnych informacji zwrotnych            

dotyczących jego zachowania („Jak to się nam bardzo podoba, gdy jesteś grzeczny”, „Ale 

ładnie się bawisz”, „Widzę, że masz dobry humor, zróbmy coś fajnego razem”). Jednym 

słowem chwalmy zachowania dziecka, które są przeciwieństwem zachowań złych. Starajmy 

się nie przekazywać dziecku negatywnych komunikatów. Gdy mówimy „jesteś                 

niegrzeczny”, „nie wolno”, „zostaw”, „tak nie można”, nie dajemy dziecku informacji    

ważniejszej   niż  zakaz,  a  więc  przekazu,  co  jest  właściwe  i  jak  powinno  postępować.                  

Mówmy do dzieci, jak mają się zachowywać, a nie jak nie powinny się zachowywać (np. 

„jedz ładnie” zamiast „nie rozlewaj”, „spróbuj bawić się troszkę ciszej” zamiast „nie hałasuj 

tak”, „podoba mi się bardzo, jak sprzątasz zabawki” zamiast „nie umiesz po sobie             

posprzątać?”).  

 Inną metodą postępowania w przypadku trudnych zachowań dziecka jest               

niereagowanie na te zachowania (tzw. wygaszanie). Gdy dziecko krzyczy, piszczy, rzuca się 

na podłogę, wymusza na nas konkretne zachowanie, powstrzymujemy się od jakiejkolwiek 

reakcji na te zachowania, nie wchodzimy z dzieckiem w dyskusję, dyskretnie czuwamy nad 

tym, aby dziecko swoim wybuchem złości nie zrobiło sobie krzywdy, ale w czasie histerii 

stwarzamy wrażenie, jakbyśmy w ogóle nie patrzyli na dziecko. W tej metodzie chodzi        

o pokazanie dziecku, że atak (płacz, złość, napieranie na rodzica) nie jest sposobem na     

uzyskanie czegokolwiek. Rozmowę z dzieckiem zaczynamy dopiero wtedy, gdy się ono 

uspokoi. Patrzymy na dziecko i mówimy, że jest teraz spokojne i dopiero teraz możemy     

rozmawiać o spełnieniu jego potrzeby, dać wyczekane smakołyki czy upragnioną zabawkę.  

 Postępowanie z dzieckiem, które nas nie słucha, nie wykonuje poleceń, odmawia 

współpracy, zachowuje się agresywnie, nerwowo – wymaga od nas cierpliwości,               

systematyczności i konsekwencji. Rodzice powinni: 

 ustalić jasne reguły w domu i konsekwentnie je przestrzegać; 

 szanować dziecko i jego potrzeby; 

 ćwiczyć z dzieckiem różne sytuacje; 

 być wzorem do naśladowania; 

 nie poddawać się presji otoczenia  

 

 



16 

St.Valentines’Day- Święto Zakochanych 

(Walentynki)  

 

W piątek 13 lutego dzieci obchodziły                     

w Przedszkolu Dzień św. Walentego. Nasi           

Milusińscy poznali historię tego święta, które ma 

swoje korzenie w Stanach Zjednoczonych. Dzieci 

uczestniczyły w grach i zabawach, które miały na 

celu zapoznanie ich ze zwyczajami związanymi     

z obchodami tego dnia w Polsce i za granicą. 

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Co to jest TPR? 

 

Ogólnie mówiąc TPR ( Total Phisical Response) jest to metoda polegająca na 

przedstawianiu danego słowa lub zwrotu przy pomocy całego ciała. Czyli        

zadając polecenie: " Clap your hands" prosimy uczniów aby klasnęli w dłonie 

powtarzając ten zwrot. Poniżej przedstawiam krótką listę czynności, które     

sprawiają dzieciom największą radość i z powodzeniem mogą zostać                 

wykorzystywane zarówno na zajęciach w przedszkolu jak i podczas zabawy       

w domu:  

 

 jump- podskocz 

 come here- podejdź tutaj  

 turniej around- obróć się  

 look- spójrz  
 

 listen- posłuchaj  

 open your eyes- otwórz oczy  

 close your eyes- zamknij oczy  

 sit down- usiądź 

Piosenki 

 
1)  Morning, good morning hello, hello to you 2x  
2)  Dolly says hello, Teddy says hello,  
     The dog says Woof And the cat says Meow  

3)  A ball, a ball, a ball Let’s play!  

     A scooter and a bike Horray! 
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Opracowanie: mgr Kinga Warzecha 

nauczyciel j. angielskiego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 
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Opracowanie: mgr Beata Kopacz 

nauczyciel przedszkola, logopeda 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
 

Nauka i odpowiednia opieka gwarantują prawidłowy rozwój dziecka.                                        
O opóźnieniu rozwoju mowy zdaniem H. Spionek mogą świadczyć:                                                            

- późniejsze pojawienie się gaworzenia (norma ok. 6 miesiąca);                                                                    

- późniejsze pojawienie się pierwszych słów (norma: koniec 1 roku życia);                                                

- ubóstwo słownika (norma: dwulatek powinien wymawiać ok. 300 słów);                                                   

- późniejsze pojawienie się zdań prostych i złożonych (norma: 2 rok życia zdania proste,                 

3 rok zdania złożone);                                                                                                                                              

- zbyt długo utrzymująca się swoista mowa dziecięca.                                    
 

Pomagajmy dzieciom w usprawnianiu ich wymowy poprzez różnego rodzaju ćwiczenia      

logopedyczne.  
                                                                   

Ćwiczenia słuchowe – stanowią one bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych,            

ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień 

rozwoju słuchu fonematycznego/ tzw. słuchu mownego/. Stymulując funkcje słuchowe    

przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka. 
 

Przykłady ćwiczeniowe: 
1.   „ Co słyszę?” – dzieci siedzą z zamkniętymi oczami i nasłuchują, rozpoznają odgłosy               

dochodzące z sąsiedztwa, ulicy. 

2.  „ Zgadnij, co wydało dźwięk?” – uderzanie pałeczką w szkło, fajans, metal, kamień, drewno itp. 

Toczenie różnych przedmiotów po podłodze / np. piłki, kasztana, kamienia/, rozpoznawanie odgłosu 

przez dzieci. 

3.  Rozpoznawanie różnych przedmiotów w zamkniętym pudełku po wydawanym odgłosie – groch, 

kamyki, gwoździe, cukier, kasza itp. 

4.  Uderzanie o siebie klockami, łyżeczkami, garnuszkami; uderzanie łyżeczką o pustą szklankę,       

o szklankę z wodą, klaskanie, darcie papieru, gniecenie papieru, przelewanie wody( z wysokości,      

z niska), drapanie po szkle, papierze, stole. 

5.  Rozpoznawanie głosu, szmeru, źródła dźwięku – miejsca, kierunku, odległości, ilości dźwięków 

(dużo- mało), głośności ( cicho – głośno). 

6.  Szukanie ukrytego zegarka, radia, dzwoniącego budzika. 

7.  Rozróżnianie i naśladowanie głosów zwierząt: kota, psa, krowy, kury, koguta, kaczki, gęsi itp. 

8.  Rozróżnianie odgłosów pojazdów: samochodu, pociągu, motoru, traktora itp. 

9.  Rozpoznawanie po dźwięku różnych urządzeń domowych, np. odkurzacz, mikser,                    

suszarka, pralka itp. 
 

Przykłady dla dzieci starszych: 
1.    Wyróżnianie wyrazów w zdaniu. ( stawiamy tyle klocków, rysujemy tyle kółeczek, klaszczemy 

tyle razy ile słów słyszy dziecko w wypowiadanym zdaniu). 

2.    Wydzielanie sylab w wyrazach poprzez wystukiwanie sylab, wyklaskiwanie, badanie ile razy 

opadnie żuchwa / na ręce/ przy wybrzmiewanie sylab. 

3.    Nazywanie obrazków – dziecko kończy wyraz po pierwszej sylabie wypowiedzianej przez logo-

pedę, nauczyciela, rodzica, a potem odwrotnie – dziecko zaczyna. 

4.    Dzielenie na sylaby imion dzieci / na początku łatwych/. 

5.    Wyszukiwanie imion dwu- i trzysylabowych. 

6.    Wyszukiwanie słów z podaną przez n-la sylabą. 

7.    Rozpoznawanie określonej sylaby w rozsypance sylabowej, np. 

ba, pa, ta, da, la, ra. 

8.    Wyszukiwanie imion rozpoczynających się od samogłoski,   

następnie od podanej spółgłoski. 

9.    Wydzielanie spółgłosek nagłosowych przez przedłużanie nagło-

su, np. ssssamolot, szszszafa. Przy pomocy ilustracji – wyszukiwa-

nie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się na daną głoskę. 

10.   Wydzielanie spółgłoski wygłosowej. 

11.   Dzielenie na głoski łatwych a następnie coraz trudniejszych 

słów. 

12.   Ćwiczenia z paronimami: bułka – półka, domek –Tomek, koza 

– kosa itp. 

13.   Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej  
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KOLOROWANKA DLA MILUSIŃSKICH 
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OGŁOSZENIA - CO NAS CZEKA W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 

 Nasze przedszkole w najbliższych miesiącach planuje kolejne nowe i ciekawe wyda-

rzenia, m.in.: 

 Dzień Dinozaura 

 Wycieczka do teatru na przedstawienie „Szewczyk Dratewka” 

 Powitanie Wiosny (żółto-zielony dzień) 

 Dzień Osób Niepełnosprawnych 

 Występ na apelu wielkanocnym 

 Dzień Ziemi 

 Dzień Dziecka 

 Dzień Praw Zwierząt 

 Dzień Bociana 

 Dzień Mamy i Taty 

 Światowy Dzień Wody (niebieski dzień) 

 Piknik Rodzinny 

 

 
 


