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Serdecznie witamy Rodziców - 

Czytelników naszej gazetki!!!  

 

Czerwiec 2015 

PRZEDSZKOLNE WIEŚCI 
 
kwartalnik, nr 3(2014/2015r.) 
 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach 
      
 

Pismo pod redakcją: mgr Pauliny Mikuły i mgr Joanny Żak 

„Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka,  

byłoby ciemno i mroczno,  

ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej  

- mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów.  

Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie.” 

 Julian Ejsmond 

http://ecytaty.pl/dzieci/gdyby-na-wielkim-swiecie.html
http://ecytaty.pl/dzieci/gdyby-na-wielkim-swiecie.html
http://ecytaty.pl/dzieci/gdyby-na-wielkim-swiecie.html
http://ecytaty.pl/dzieci/gdyby-na-wielkim-swiecie.html
http://ecytaty.pl/dzieci/gdyby-na-wielkim-swiecie.html
http://ecytaty.pl/autorzy/e/julian-ejsmond/
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„Lato, lato, lato czeka, 

razem z latem czeka rzeka 

razem z rzeką czeka las, 

a tam ciągle nie ma nas. 

Lato, lato, nie płacz czasem, 

czekaj z rzeką, czekaj z lasem 

w lesie dla nas chłodny cień, 

przyjedziemy lada dzień.” 

 

Wszystkim dzieciom i rodzicom  

życzymy wesołych, radosnych  

i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!!! 

Dyrekcja  

i Grono Pedagogiczne 

 

DRODZY CZYTELNICY 



3 

 

OD REDAKCJI: 

 

DRODZY RODZICE 

 
 Oddajemy w Wasze ręce kolejny, ostatni już numer naszej gazetki „Przedszkolne 

wieści” w roku szkolnym 2014/2015. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się  

z ciekawymi wydarzeniami, które niedawno odbyły się w naszym przedszkolu,  

a było ich niemało.  
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 Słowo do Rodziców: 
 

Wakacje bezpieczne - to wakacje bajeczne 

Humorek dopisuje - wypadek go nie zepsuje! 

Bezpieczny przedszkolak na wakacjach 

 Wakacje to czas, w którym rodzice powinni mieć wzmożoną czujność, jeśli chodzi  

o bezpieczeństwo swoich dzieci. Dzień jest długi, pogoda słoneczna – wszystko to skłania 

nasze pociechy do częstego przebywania na świeżym powietrzu. Nic w tym złego  

oczywiście, jeśli nauczymy dziecko, jak powinno dbać o swoje bezpieczeństwo  

i czego musi unikać, aby nie prowokować groźnych dla siebie sytuacji. 

 

1. Na rowerze - jeśli nasze dziecko wychodzi na rower, pamiętajmy, by wyposażyć go  

w kask oraz element odblaskowy. Przestrzeżmy, by nie jeździło w pobliżu ruchliwych ulic, 

korzystało tylko ze ścieżek rowerowych i pamiętało o zasadach bezpieczeństwa. 

2. Nad wodą - jeśli nasz maluch idzie z innymi dziećmi nad wodę, musimy być pewni, że 

będzie z nimi odpowiedzialna osoba dorosła. Dzieci nie mogą bez opieki zażywać kąpieli,  

w razie podtopienia czy innych groźnych sytuacji musi być osoba, która pomoże wyjść cało 

dziecku z groźnej sytuacji. 

3. W górach i lesie - podobnie rzecz się ma z wyprawą w góry czy do lasu. W żadnym 

wypadku nie można puścić na taką wycieczkę dziecka bez osoby dorosłej. Nawet jeśli lasy 

czy pagórki są niedaleko naszego miejsca zamieszkania, dziecko bez opieki może się  

zgubić, może zostać ukąszone przez żmiję, czy też zwyczajnie przewrócić się i zwichnąć 

nogę. Musi być z nim ktoś, kto udzieli pomocy. Nie wystarczą w takiej sytuacji rówieśnicy. 

4. Na placu zabaw - także, gdy dziecko wychodzi na plac zabaw, przypomnijmy mu, by 

nie grało w piłkę w pobliżu jezdni, nie biegało między samochodami ustawionymi na  

parkingu, a także, by koniecznie wróciło do domu przed zmrokiem. Należy uczulić także 

naszą pociechę, by w żadnym wypadku nie rozmawiała z obcymi ani nie przyjmowała od 

nich żadnych podarunków i słodyczy. 

 Nieszczęśliwych wypadków czasem nie sposób uniknąć, jednak jeśli będziemy  

rozmawiać z naszym dzieckiem na temat bezpieczeństwa i przypominać mu zasady  

obowiązujące w ruchu drogowym, na pewno ryzyko to możemy znacznie  

zminimalizować. 
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WYCIECZKA DO OSP 

W marcu została zorganizowana wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Spytkowicach. Dzieci miały możliwość, zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków. 

Dzięki życzliwości panów, zerówkowicze mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy, 

oglądali samochody, sprzęt pożarniczy i całe wyposażenie placówki. Wysłuchali również 

opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy oraz akcjach  

ratowniczo-gaśniczych. Wielką atrakcją dla milusińskich była możliwość przymierzania 

strojów strażaków. Taka wycieczka pozwoli dzieciom lepiej zapamiętać jak mają zachować 

się w sytuacji zagrożenia, pożaru oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Spotkanie to 

uświadomiło również wszystkim jak trudna i odpowiedzialna, a zarazem ciekawa jest praca 

strażaka. 

Dziękujemy panom Strażakom oraz pani Michalec za pomoc w zorganizowaniu 

wycieczki. 

DZIEŃ KOBIET 

Chłopcy z okazji Dnia Kobiet, 

postanowili swoim  koleżankom zrobić 

niespodziankę. W tym szczególnym 

dniu każdy mały mężczyzna wręczył 

drobny upominek, dziewczynki tez nie 

zapomniały o swoich dżentelmenach  

i przygotowały niespodzianki. Na 

koniec Antoś z grupy „0” obdarował 

każdą małą kobietkę tulipanem. 

 

Wszystkie panie (te małe i duże) 

dziękują za piękne życzenia i kwiaty.

Aktualności – ważne wydarzenia w przedszkolu 
 

"Zapytałam dziecko niosące świeczkę: - Skąd pochodzi to światło?  

Chłopczyk natychmiast ją zdmuchnął.  

- Powiedz mi, dokąd teraz odeszło - odparł. - Wtedy ja powiem ci, skąd pochodzi."  

Jonathan Carroll  

Życzę ci, żebyś 

urosła 

 duża, śliczna  

i miła 

 oraz żebyś mi   

 już nigdy  

nie psociła. 

 Wszystkiego  

najlepszego 

 w dniu święta 

"Małych  

Dziewczynek" 

 życzy  

twój kolega...  
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TEATRZYK 

6 marca br. sala przedszkolna zamieniła się w teatr. W ramach konkursu „Bezpieczne 

dziecko-bezpieczne przedszkole” dla dzieci z grupy Jagódek i Wisienek zostały 

przeprowadzone zajęcia w formie teatrzyku, dotyczące kontaktów z nieznajomymi 

osobami. Celem naszych zajęć było przekazanie zasad zachowania się w sytuacji 

zagrożenia oraz nabywanie umiejętności mówienia „ nie” w sytuacji mogących stanowić 

dla nich zagrożenie. Dzieci były bardzo zainteresowane przedstawieniem, dlatego jeszcze 

nie raz zaprosimy przedszkolaków do naszego teatrzyku.  
 

EKOLOGIA OD NAJMŁODSZYCH LAT 

Z kolei grupy „0” przedstawiły dla swoich młodszych kolegów teatrzyk ekologiczny  

pt. „Zwierzęta leśne i ekologia”. Tego typu zajęcia mają na celu budzeniu świadomości 

ekologicznej, zbliżanie maluszków do świata przyrody, wdrażanie do odpowiedzialności za 

jej stan, kształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. 

Dzieciom bardzo spodobały się kolorowe stroje, sceneria jak również gra ich kolegów, 

pełna muzyki przeplatanej tańcem. Aby lepiej zapamiętać wdrażane cele, milusińscy 

wspólnie segregowali śmieci do przygotowanych koszy.  
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

SZEWCZYK DRATEWKA 

17.03 br. Dzieci z wszystkich grup wiekowych wybrały się na  

wycieczkę do Wadowickiego Centrum Kultury na spektakl pt. 

„Szewczyk Dratewka”. Baśń ukazuje, w jaki sposób  

człowiek może pomóc zwierzętom a zwierzęta człowiekowi.  

Przedstawienie okazało się fantastycznym przeżyciem dla  

przedszkolaków. Podczas spektaklu dzieci śmiały się, biły  

brawo, a nawet udzielały Dratewce cennych wskazówek. 

Wszystkim bardzo podobała się miła atmosfera w teatrze, 

przepiękne kostiumy aktorów, dekoracje na scenie. Po  

spektaklu maluchy chętnie rozmawiały z aktorami  

i dowiedziały się wielu ciekawostek dotyczących ich pracy. 

Niektóre dzieci po raz pierwszy podróżowały autokarem, co 

sprawiło im wiele radości. 

Pierwszy dzień wiosny był dla wszystkich przedszkolaków wyjątkowy, atrakcyjny  

i kolorowy. Jak co roku, dzieci z oddziałów „0” uczestniczyły w  przedstawieniu z okazji 

„Powitania Wiosny”  przygotowanym przez klasy I – III. Nie zabrakło także występu  

zerówkowiczów, którzy śpiewając -pięknie przywitali  nową porę roku.  Dzięki wspólnym 

występom i kolorowym strojom wszyscy poczuli, że wiosna zagościła u nas na dobre.  Po 

przedstawieniu dzieci wyruszyły z Marzanną i gaikami na pierwszy wiosenny spacer.  

Wisienki i Jagódki wycieczkę rozpoczęły od zwiedzenia Zamku w naszej miejscowości i jego 

najbliższej okolicy. Dzięki uprzejmości pracowników Zamku, mieliśmy okazję zobaczyć  

archiwum, a także wyjść na dziedziniec Zamku. To jeszcze nie był koniec atrakcji dla  

naszych przedszkolaków, gdyż w tym dniu dzieci obejrzały także przez szkiełko spawalnicze, 

rzadkie zjawisko astronomiczne – jakim było częściowe zaćmienie Słońca.  
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PIERWSZA POMOC 

Każdy od najmłodszych lat  powinien 

poznawać sposoby udzielania pierwszej 

pomocy. Dlatego  zaprosiliśmy Panią Marzenę 

Kozioł nauczyciela przeszkolonego w tej 

dziedzinie. Podczas spotkania dzieci  poznały 

zasady zachowania się w przypadku zagrożenia 

życia. Miały tez możliwość  obserwowania 

czynności ratowniczych  podczas zranienia, 

zasłabnięcia, czy krwotoku z nosa. Pod opieką 

nauczyciela dzieci samodzielnie  uczyły się 

udzielania pomocy na fantomach. Zajęcia  były 

bardzo ciekawe i zerówkowicze   

z zaangażowaniem brały w nich udział.  

APEL WIELKANOCNY 

Jak co roku, tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi, w naszej szkole, w pięknej  

oprawie scenograficznej odbył się uroczysty apel, podczas którego miały okazję wystąpić 

przedszkolaki z wszystkich grup wiekowych oraz ich starsi koledzy i koleżanki. Był to  

program artystyczny recytatorsko - muzyczny, którego celem było przybliżenie symboliki  

i znaczenia Świąt Zmartwychwstałego Pana. Młodsze dzieci, w pięknych, barwnych  

strojach, zrobiły ogromne wrażenie na słuchaczach, którzy każdy występ uhonorowali 

gromkimi brawami. Wszyscy mali aktorzy wykazali się wielką odwagą, wspaniale  

prezentując przed tak liczną publicznością przygotowane wiersze i tańce. Uroczystość  

zakończyły życzenia świąteczne złożone przez p. Dyrektor wszystkim dzieciom, uczniom  

i pracownikom szkoły.  
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SPOTKANIE Z P. PIELĘGNIARKĄ 
W kwietniu nasze przedszkole odwiedziła Pani pielęgniarka, która na co dzień pracuje na oddziale 

dziecięcym. Nasz gość w bardzo ciekawy sposób opowiedział na czym polega ta praca, jaka jest 

trudna, a jednocześnie jak wiele daje radości. W czasie spotkania dowiedzieliśmy się, w jaki sposób 

możemy zapobiegać infekcjom oraz chronić miejsca skaleczone. Pani pielęgniarka opowiadała także 

o tym, jak zachować zdrowie, w jaki sposób postępować podczas choroby, a także zwróciła  

szczególną uwagę na konieczność zażywania leków tylko i wyłącznie pod okiem osób dorosłych.  

Mogliśmy dokładnie obejrzeć m.in. przyrząd do mierzenia ciśnienia, inhalator, środki opatrunkowe, 

wenflony, igły, czy strzykawki. Dzieci poznały też wygląd czepka i identyfikatora Pani pielęgniarki. 

Nasze przedszkolaki okazały się niezwykle odważne, gdyż większość z nich chętnie zmierzyła  

sobie ciśnienie, a także założyła maseczkę w celu zrobienia inhalacji.  

SPOTKANIE Z P. POLICJANTEM 
Kolejnym gościem w naszym przedszkolu był pan Policjant. 

Funkcjonariusz rozmawiał z dziećmi na temat bezpiecznego  

poruszania się po drodze, poinstruował przedszkolaków jak  

powinni poruszać się tam gdzie nie ma chodnika, po której  

stronie ulicy powinni chodzić oraz jakie będą skutki  

niewłaściwego zachowania się w ruchu pieszym oraz jak  

ważne jest działanie elementów odblaskowych. Dzieci miały  

możliwość obejrzenia prawdziwych policyjnych kajdanek.  

Jednak największa atrakcja czekała na nas na szkolnym  

parkingu. Milusińscy mogli wsiąść do policyjnego  

radiowozu. Wizyta funkcjonariusza policji wywołała  

u dzieci wiele pozytywnych emocji. Dziękujemy panu Poli-

cjantowi za wspaniałą, pouczającą lekcję bezpieczeństwa.  

STRAŻ POŻARNA 

W naszej szkole niedawno gościliśmy strażaków Państwowej 

Straży Pożarnej. Panowie w trakcie spotkania zaznajomili dzieci 

z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, a przede 

wszystkim z zachowaniem bezpieczeństwa podczas zaistnienia 

wypadku drogowego. Następnie strażacy na żywo, na dziedzińcu 

szkoły zademonstrowali elementy ratownictwa medycznego. 

Mogliśmy zobaczyć jak kolejno postępują podczas wypadku  

samochodowego, w jaki sposób wyciągają osoby poszkodowane 

i jak udzielają im pomocy do momentu przyjazdu karetki  

pogotowia. Dużą niespodziankę dzieciom sprawił wóz strażacki, 

którym przybyli nasi goście. Dzieci z bliska podziwiały  

wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej  

i odpowiedzialnej pracy. Mogły wejść do wozu, a nawet „ugasić 

pożar” wężem strażackim.  
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IZBA REGIONALNA 

Zajęcia z historii często odbywają się w izbie  

regionalnej. Wszystkie ekspozycje są doskonałą lekcją 

przeszłości dla dzieci, dają im możliwość zapoznania 

się z dziejami miejscowości i lokalnymi tradycjami. 

Czasem zaś zajęcia inspirują milusińskich do pracy 

twórczej, rozbudzają i rozwijają ich zainteresowania, 

uczą i zachęcają do pielęgnowania tradycji. Każdy  

z chęcią przychodzi, z zaciekawieniem słucha, ogląda  

i zdobywa wiedzę o dawnym życiu.  

W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

W maju odbyło się spotkanie w pracowni komputerowej  

z panem Michałem Chrząszczem. Milusińscy po wstępnej  

rozmowie dotyczącej globalnego Internetu obejrzeli dwa  

ciekawe filmiki: Zużka i Tunio poznają Internet oraz  

Necio.pl. Zerówkowicze z wielkim zainteresowaniem oglądali 

ba jeczki  a  po  ich  obej rzeniu  dzie l i l i  s ię  

wrażeniami i zadawali ciekawe pytania. Na koniec zostali  

zapoznani  z zagrożeniami jakie można napotkać  

w Internecie. Pan informatyk zwrócił szczególną uwagę na 

ochronę danych osobowych swoich bliskich oraz na  

kontakty z nieznajomymi poznanymi w sieci. Dzieci  

dowiedziały się, że nie wszyscy użytkownicy Internetu mają 

dobre zamiary a w razie jakichkolwiek wątpliwości dzieci  

powinny zwrócić się o pomoc do swoich rodziców. Internet ma 

b a r d z o  d u ż o  z a l e t ,  a l e  n a l e ż y  k o r z y s t a ć  

z niego z rozsądkiem.  

W SORTOWNI ŚMIECI 

Ważnym wydarzeniem dla grup „0” była wycieczka do sortowni śmieci Zakładu Usług  

Komunalnych w Spytkowicach. Podczas wycieczki ,dzieci dowiedziały się, co dzieje się   

z odpadami przywożonymi do zakładu z domu, ze szkoły z zakładów pracy. Zwiedziły  

sortownię,  poznały miejsce gdzie odpady komunalne zostają poddawane procesom  

segregacji, odzysku i składowania. Zrozumiały potrzebę segregacji śmieci, które  

produkowane są w codziennym życiu domowym. Końcowym etapem naszej wycieczki było 

posadzenie przez naszego przewodnika drzewka, które  miało symboliczne znaczenie dla 

naszych milusińskich. Dziękujemy panu Grzegorzowi Knapikowi za oprowadzenie nas 

po sortowni odpadów i udzieleniu wielu cennych wskazówek. 
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DZIEŃ ZIEMI 

„Drodzy Ziemianie, czy wiecie, jeśli śmiecić nie przestaniecie, niedługo sami w tych śmieciach utoniecie”  

22 kwietnia br. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Jest to  

największe ekologiczne światowe święto. W tym dniu we wszystkich grupach królował  

kolor zielony, na znak tego, że wszyscy chcemy, aby nasza planeta była czysta i zielona. 

Dzieci wspólnie z nauczycielami przygotowały ulotki zakazujące wypalania traw, brały 

udział w zajęciach plastycznych oraz tanecznych, a ponadto udały się na pochód  

propagujący ochronę naszego środowiska, zbierając po drodze pozostawione na ulicach  

i chodnikach śmieci. Podczas zajęć i zabaw dzieci dowiedziały się jak dbać o środowisko  

i otaczającą nas przyrodę. Poznały kodeks Eko – przedszkolaka, przy którym samodzielnie 

dopasowywały zdania, czytane przez nauczyciela do odpowiedniego obrazka na tablicy. Na 

koniec każde dziecko zostało pasowane „Przyjacielem Przyrody”. To był wspaniały dzień. 

Na długo pozostanie wszystkim przedszkolakom w pamięci. Dziękujemy wszystkim za  

aktywny udział w ochronie naszego środowiska.  

DZIEŃ BOCIANA 

Na takie święto zasługują polskie bociany, których gnieździ się u nas najwięcej na całym 

świecie. Dzień Bociana stanowi okazję do zwrócenia uwagi na szczególne miejsce, jakie 

ptak ten zajmuje w polskiej kulturze i krajobrazie, na jego zagrożenia i potrzebę ochrony.  

W związku z tym w pewien kwietniowy dzień Wisienki poznały wygląd  

i zwyczaje bociana, rozwiązując przy tym wiele atrakcyjnych zadań. Z wielkim  

zaciekawieniem odkrywały kartoniki, pod którymi ukrył się bohater naszych zajęć,  

doskonaląc przy tym naukę liczenia. Następnie wysłuchały zabawnego dialogu pt. „O co się 

kłócił bocian z żabą?”, porównując przy nim wygląd i zwyczaje obu zwierząt, a także  

dowiedziały się, iż istnieją na świecie także bociany czarne oraz ciekawostkę, że bocian 

wcale nie zjada żab. Dzieci w tym dniu wykonywały zadania metodą Dennisona, wzięły 

również udział w quizie „Prawda - fałsz” podsumowującym zajęcia, a także wykonały prace 

plastyczno – techniczne z bocianem w roli głównej, podczas których rozwijały swoją  

orientację przestrzenną. To był dzień pełen atrakcji. 
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DZIEŃ WODY I OCEANÓW 

Dnia 12.06 w grupie Wisienek odbył się Dzień Wody i Oceanów, czyli Niebieski Dzień. 

Głównym tematem zabaw i zajęć była woda: jej znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin, 

ochrona zasobów wodnych, poszerzenie wiedzy na temat sposobów oszczędzania wody.  

W tym dniu w przedszkolu królowały kolory niebieskie i to w różnych odcieniach.  

Najpierw dzieci obejrzały różne postacie wody i dowiedziały się, że woda może  

występować w trzech stanach skupienia: ciekłym-woda, stałym-lód i lotnym-para wodna. 

Następnie dzieliły się swoją wiedzą, odpowiadając na pytanie „Do czego potrzebna jest  

woda?”. W dalszej części dnia poznały świat oceanów, ich zwierzęta i roślinność, a także 

stworzyły wodny świat, wspólnie malując ocean i wykonując piękne kolorowe rybki  

z papierowych talerzyków. W tym dniu nie zabrakło wielu zabaw ruchowych z chustą  

animacyjną, które przyniosły przedszkolakom wiele radości. Z racji zbliżających się  

wielkimi krokami wakacji, to był już niestety ostatni kolorowy dzień w przedszkolu, dlatego 

na zakończenie zajęć, każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom uczestnika wszystkich 

kolorowych dni w przedszkolu.  

WYCIECZKA DO WIOSKI INDIAŃSKIEJ 

Wycieczka do wioski indiańskiej Arapaho miała charakter edukacyjno- pobytowy. Poza 

świetną zabawą dzieci zdobyły nowe umiejętności, wiedzę oraz aktywność ruchową, co 

wpływa pozytywnie na ich rozwój. 

Na Jagódki i Wisienki czekały liczne atrakcje:  
 

1. Malowanie twarzy. 

2. Oglądanie oryginalnych tipi, skór dzikich zwierząt 

i kości. 

3. Obserwacja przez lornetkę z punktu widokowego 

"Arapaho". 

4. Przejście szlakiem zdobywców dzikiego zachodu: 

- wspinaczka po linie, 

- pajęczyna, 

- zejście po linie, 

- równoważnia, 

5. Zabawy z liną. 

6. Zdobywanie sprawności: 

- rzut obręczami na bizonie rogi, 

- ciągnięcie jadowitych węży, 

- strzelanie z łuku do tatanki, 

- łowienie kaczuszek, 

7. Opowieść indiańska. 

 

Dzieci chętnie z pomocą wychowawczyń zakupiły 

indiańskie pamiątki.  
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PIKNIK RODZINNY 

Coroczną tradycją naszej szkoły jest organizowanie pikniku rodzinnego dla naszych 

uczniów i rodziców. W niedzielę - 24.05, dzieci z wszystkich grup  

zaprezentowały swoim rodzicom piosenkę i tańce, w których dziękowały im oraz wyrażały, 

jak ważnymi osobami w ich życiu są mama i tata. Piknikowi towarzyszyło mnóstwo  

atrakcji. Rodziny uczestniczyły w przeróżnych konkurencjach, nie zabrakło loterii fantowej, 

malowania twarzy, która co rok cieszy się wielkim zainteresowaniem, czy meczu o puchar 

wójta. Rodzice mieli również możliwość zakupu przepięknych laurek – niespodzianek  

wykonanych przez swoje pociechy. Po wyczerpujących swawolach należy coś zjeść. I tu 

także organizatorzy wraz z Rodzicami stanęli na wysokości zadania. Przygotowano  

mnóstwo smakołyków: kiełbaskę z grilla, sałatki, a na deser przepyszne ciasta upieczone 

przez rodziców. 

DZIEŃ MAMY I TATY 

W pewien piękny, słoneczny czerwcowy dzień, najmłodsze przed-

szkolaki z grupy „Wisienek” z okazji Dnia Mamy i Taty, zaprosiły 

do sali swoich rodziców na piękne przedstawienie pt. „Koncert na 

łące”. Wszystkie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności przed 

najbliższymi, wykazując się wielką odwagą i zaangażowaniem.  

W pięknych kolorowych strojach dumnie prezentowały swoje 

wdzięki. Podczas uroczystości wszystkim rodzicom towarzyszyły 

niesamowite emocje, uśmiech, wzruszenie i duma z pociech. Po 

występie dzieci wręczyły Rodzicom prezenty i wszyscy zostali 

zaproszeni na słodki poczęstunek. Dziękujemy wszystkim  

Rodzicom za przybycie i miło spędzony czas. 

Czy rozrabiak  
przedszkolaczek,  

Czy w Afryce  
jakiś zwierzaczek,  

Czy dziecko jest małe  
Czy też waży tonę,  
Czy ma wielkie uszy  

Czy mały ogonek,  
Czy jest w paski,w prążki,  
W cętki czy też w łatki,  

Ma kącik cieplutki  
w sercu ojca i matki!  

Dlatego dzis wszystkie  
na swiecie dzieciaki  
Ślą swoim rodzicom  
słodziutkie buziaki!  
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KONKURSY 

"Baranki, pisanki, zajączki.. - dekoracje wielkanocne" - jak co roku, nasze najmłodsze  

i starsze przedszkolaki z wielką ochotą wzięły udział w gminnym i przedszkolnym  

konkursie wielkanocnym. Jego celem było kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, 

rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej, pogłębienie wiedzy na temat symboli 

związanych z Wielkanocą oraz prezentacja twórczości dzieci i młodzieży. Wszyscy  

uczestnicy otrzymali piękne dyplomy z wyróżnieniem, natomiast Maja Charnas  

w konkursie gminnym zajęła III miejsce. Gratulujemy! W konkursie wzięli udział:  

Bartosz Simik, Konrad szydłowski, Antoni Foryś, Gabriela Adamczyk, Tadeusz Stodolny, 

Julia Barcik, Paulina Maślona, Natalia Gołba, Anna Brożek, Paweł Bartel, Kacper Mocniak, 

Mikołaj Mamoń, Wojciech Kowalski, Dagmara Machniak, Martyna Frączek, Franciszek 

Różana, Maja Pietrzak, Anna Szewczyk, Klaudia Mędrysa, Aleksandra Trójniak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Smok Wawelski w oczach dziecka” - konkurs ogólnopolski 

zorganizowany przez Samorządowe Przedszkole nr 2  

w Krakowie. W konkursie wzięli udział: Ania Szewczyk,  

Marysia Wnęk, Maja Pietrzak, Ania Brożek, która została  

zwyciężczynią konkursu w grupie przedszkolaków,  

zajmując I miejsce. Gratulujemy zwycięzcom!  

Nasze przedszkolaki brały udział nie tylko w konkursach 

organizowanych przez nasze najbliższe środowisko, ale 

również w konkursach ogólnopolskich, w których także 

odnieśliśmy duży sukces. „ Najpiękniejsze ozdoby  

wielkanocne” - konkurs ogólnopolski zorganizowany 

przez Przedszkole „Małolatek” w Stróżewku.  

W konkursie Olusia zdobyła I miejsce. Gratulujemy! 

W ramach udziału naszego przedszkola  

w kuratoryjnym projekcie „Czysta małopolska”, 

wszystkie grupy przedszkolne wykonały poster,  

obrazujący całoroczne działania ekologiczne naszych 

przedszkolaków. Konkurs okazał się dużym sukcesem, 

jesteśmy jednym z finalistów rejonowych. Ponadto 

Patryk Matyjasik został finalistą na etapie  

wojewódzkim w konkursie „Dbajmy o czyste powie-

trze, glebę i wodę”. Gratulujemy! 
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Jestem eko-przedszkolakiem - Kodeks Małego Ekologa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Świat przyrody jest piękny, tajemniczy, fascynujący – częścią tego świata jest także 

człowiek.  Dostarcza nam pozytywnych emocji, wzruszeń, ciszy, wzbudza zainteresowanie  

i podziw; świat odkryty, a jednak wciąż odkrywany. Dziecko jest bardzo podatne na  

oddziaływanie najbliższego środowiska a zwłaszcza przyrodniczego, przejawia  

zainteresowanie wieloma obiektami i zjawiskami świata zwierzęcego. Dużą zdolnością 

przyswajania nowych wiadomości i umiejętności, wyjątkową chęcią do ekspresji przeżyć 

odniesionych podczas bezpośredniego kontaktu z przyrodą.  

 

 Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci przedszkolnych jest nie tylko  

potrzebą, ale także nakazem współczesności. Środowisko, na skutek ciągłej degradacyjnej 

działalności człowieka, staje się coraz bardziej dla niego niekorzystne, stanowi zagrożenie 

dla zdrowia i życia. Dlatego od najwcześniejszych lat należy rozpocząć już kształtowanie 

właściwej postawy człowieka wobec środowiska.  

 

Ziemia to nasz wspólny dom! - Chrońmy razem nasze środowisko! 

 

1.  Wrzucaj śmieci do śmietnika, bo papierek sam nie znika! 

2.  Kto śmieci segreguje, ten środowisko ratuje! 

3. Szkodliwe materie - telefony i baterie zbierają wszystkie przedszkolaki do  

specjalnej paki! 

4.  Torebka foliowa jest już niemodna, materiałowa bardziej wygodna! 

5.  Zakręcaj wodę mój przyjacielu, bo wody jest mało a chętnych na nią bardzo 

wielu! 

6.  Energię, co dzień oszczędzamy, zatem zbędne światło wszędzie wygaszamy! 

7.  Każde zwierzę na szacunek zasługuje i godnego traktowania oczekuje! 

8.  Drzewa, krzewy oddychają, szanuj je bo tlen nam dają! 

9.  Dbaj o ciszę wokół. Słuchaj głosów przyrody, bo one dają nam spokój!  

10. Bądź przyjacielem przyrody! - dużo uczmy się o przyrodzie, jak ją chronić i jak 

żyć z nią w zgodzie! 
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ADAPTACJA DZIECKA W PRZEDSZKOLU 
 

Debiut w przedszkolu to niełatwa sprawa! Malucha czekają poważne zmiany w życiu,  

często trudne do zaakceptowania. Jednak nie ulegajcie dziecku, nie zabierajcie do domu  

nawet wtedy, gdy błaga, płacze. Nie cofajcie raz podjętej decyzji. Takie sytuacje będą się 

powtarzały, a dziecko jest mądre i będzie wykorzystywać Waszą słabość. Oczywiście ze 

szkodą dla Was, ale i też dla niego. Do tego typu sytuacji musimy przygotować zarówno 

siebie, jak i dzieci, wtedy łatwiej przeżyjemy ten trudny dla wszystkich okres. 
 

SPRAWDZONE RADY I WSKAZÓWKI: 
 

1. Raz podjęta decyzja powinna być konsekwentnie realizowana. Rodzice muszą być 

przekonani, że pójście dziecka do przedszkola jest decyzją najlepszą zarówno dla nich, jak  

i dla niego. Jeżeli chcemy, żeby dziecko przyjęło naszą decyzję z ufnością, bezwzględnie 

nie możemy okazać mu naszego wahania i wątpliwości. Na pewno trzeba naszą pociechę 

oswoić z myślą pójścia do przedszkola i cierpliwie jej to tłumaczyć. 
 

2. Nastaw dziecko pozytywnie. Opowiadając o przedszkolu, mów tylko pozytywnie, np.: 

W przedszkolu jest dużo dzieci, które bawią się kolorowymi zabawkami. Jest tam bardzo 

wesoło i przyjemnie. Dobrze jest też powiedzieć dziecku, kto będzie je zaprowadzał do 

przedszkola, a kto odbierał.  Ważne, by zawsze trzymać się ustalonego porządku. 
 

3. Naucz dziecko samodzielności. Pierwsze dni pobytu w przedszkolu to duży stres,  który 

narasta   w  przypadku,   gdy   dziecko   jest  mało  samodzielne.  Aby ten stres choć  trochę  

zminimalizować, należy wcześniej zadbać, by maluch (na miarę swoich możliwości)  radził 

sobie w takich sytuacjach, jak:  

- zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, 

- samoobsługa w toalecie, 

- ubieranie i rozbieranie się w sali (szatni), 

- siedzenie podczas posiłku przy stole, trzymanie łyżki, 

- samodzielne jedzenie,  
 

4. Nie wprowadzaj atmosfery pośpiechu, tylko czule, ale stanowczo pożegnaj się  

z dzieckiem. Nie jest wskazane przyprowadzanie dziecka do przedszkola w ostatniej chwili, 

gdyż pośpiech podczas rozbierania i zniecierpliwienie temu towarzyszące wprowadzają 

dziecko w stan niepokoju i pobudzenia. Pożegnanie powinno być czułe, ale krótkie. Dobrze 

jest powiedzieć dziecku: Przyjdę po ciebie po leżakowaniu… Jak zjesz podwieczorek, będę 

na ciebie czekała. Bardzo ważne jest dotrzymywanie słowa, ponieważ daje ono  

przedszkolakowi poczucie bezpieczeństwa i zarazem pewność, że rodzic przyjdzie. 
 

5. Poświęć dziecku więcej czasu niż zwykle. Pierwsze dni pobytu w przedszkolu to trudny 

okres dla rodziców i dzieci. Trzymając malucha na kolanach zapytaj: Co robiłaś dzisiaj  

w przedszkolu? Jak ma na imię twój nowy kolega? Nie należy natomiast zadawać pytań  

typu: Co dzisiaj jadłaś na obiad? Zjadłaś wszystko, co pani nałożyła? Czy pani cię karmiła? 

Odpowiedzi na te pytania są ważne, ale tylko dla rodziców, nie dla dziecka. Na te pytania 

odpowie nauczyciel. W rozmowie z dzieckiem należy położyć nacisk na jego samopoczucie 

w przedszkolu, relacje z kolegami, podejmowane zabawy oraz na zaradność życiową.  
 

6. Pluszowa zabawka pomoże przetrwać trudny czas. Dziecku łatwiej będzie przeżyć 

rozstanie z rodzicami i chętniej wejdzie do sali zabaw, trzymając pod pachą swojego  

pluszaka. Zabawka będzie mu przypominała dom rodzinny. Należy jednak pamiętać, żeby  

nie  wsuwać  do  kieszonki  dziecka   malutkiej   zabawki,   którą  łatwo  zgubić, np.  z  jajka  
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niespodzianki, bo to wywoła nową falę rozpaczy. 
 

7. Przyzwyczajaj  dziecko do  przedszkola  stopniowo.  Małe  dzieci szybko  się   męczą  

z   powodu  nadmiaru   wrażeń   i  hałasu.  Dlatego  należy   je   przyzwyczajać   stopniowo  

wydłużając czas pobytu.  

8. Nauczyciel zna twoje dziecko – rozmawiaj z nim i ufaj mu. Dzieci po powrocie  

z przedszkola najczęściej opowiadają o różnych wydarzeniach, które miały miejsce w ciągu 

dnia. Porozmawiaj z nauczycielką, jeżeli pewne fakty i zdarzenia budzą twoje wątpliwości,  

wydają Ci się niewiarygodne albo Cię cieszą. Niektóre dzieci mają wybujałą wyobraźnię  

i rozbudzoną fantazję. Dlatego weź poprawkę na to, co dziecko opowiada.  

TYLKO WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELKĄ, OPARTA NA WZAJEMNYM  

ZAUFANIU, PRZYNIESIE OCZEKIWANE REZULTATY  
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KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

„Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego?”  

 Celem tego artykułu jest pokazanie, jak rodzice mogą pomagać dziecku w trudnej 

sztuce uczenia się języka obcego tak, by dziecko się nie zniechęciło, a wręcz przeciwnie 

– zachwyciło nauką. Ma to być odpowiedź na pytania rodziców o to, jak wspierać  

dziecko w nauce, z jakich materiałów korzystać, jak wspólnie odrabiać zadane prace.  

 

Metody i formy pracy z małymi dziećmi oraz główne sposoby uczenia się przez  

maluchy:  

 nauka poprzez zabawę i ruch – podstawowe formy aktywności dziecka w wieku 

wczesnoszkolnym;  

 podejście holistyczne w nauczaniu – doświadczanie nowej wiedzy całym sobą, za 

pomocą wszystkich zmysłów;  

 ćwiczenie głównie rozumienia ze słuchu, respektowanie „okresu ciszy” – nie  

zmuszanie do mówienia;  

 brak zagadnień gramatycznych (jeśli już są stosowane elementy gramatyki, to nie 

są one wprowadzane świadomie – np. liczba mnoga – tylko osłuchanie);  

 konieczność rozwijania pamięci krótko- i długotrwałej – wielokrotność  

i różnorodność powtórzeń (szybkie zapominanie);  

 brak umiejętności skupienia uwagi przez dłuższy czas – konieczność korzystania  

z bogactwa zabaw ruchowych, pląsów, piosenek z uwzględnieniem ich walorów 

edukacyjnych;  

 odpowiednio dobrana tematyka zajęć – sprawy bliskie dziecku i jego najbliższego 

otoczenia (zabawki, zwierzęta, jedzenie) – poznawanie słownictwa z ulubionymi 

bohaterami bajek Disney’a; 

 różny, indywidualny czas potrzebny na opanowanie języka, przejście do czynnej 

komunikacji międzyludzkiej;  

 konieczność stałego motywowania – ciekawe i atrakcyjne zadania, nagradzanie za 

pomocą znaków, nalepek, gestów;  

 bogactwo materiałów dodatkowych. 
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HAPPY HOLIDAYS! 
 

 

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 
 

 

Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych  
 

     U większości dzieci z wadą wymowy występuje obniżona sprawność narządów  

artykulacyjnych / języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego. Czasem przyczyną  

wady wymowy są nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów mowy, np. zbyt 

krótkie wędzidełko podjęzykowe, przerośnięty język, zbyt duża masa języka, rozszczep  

wargi itp. Przyczyną bywają także, szczególnie u dzieci młodszych, nieprawidłowe nawyki 

związane z połykaniem lub oddychaniem. Konieczne są w tych wszystkich wypadkach   

ćwiczenia motoryki narządów mowy oraz ćwiczenia prawidłowego połykania. 

     Ćwiczenia logopedyczne początkowo powinny być wykonywane przy kontroli  

wzrokowej przed lustrem, stopniowo przechodząc do ćwiczeń bez kontroli wzroku.  

Większość ćwiczeń wymaga wielokrotnego powtarzania, więc konieczne jest stosowanie 

metod zabawowych podczas ćwiczeń. 
  

Ćwiczenia warg:  

1.    Wymawianie na przemian „ a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi górnej  

i dolnej. 

2.    Oddalanie od siebie kącików ust – wymawianie „ iii”. 

3.    Zbliżanie do siebie kącików ust – wymawianie „ uuu”. 

4.    Naprzemienne wymawianie „ i – u”. 

5.    Cmokanie. 

6.    Parskanie / wprawianie warg w drganie/. 

7.    Masaż warg zębami ( górnymi dolnej wargi  i odwrotnie). 

8.    Dmuchanie na płomień świecy, na watkę lub piłkę pingpongową. 

9.    Układanie ust jak przy wymowie samogłosek ustnych, z wyraźną, przesadną artykulacją 

warg, np. w kolejności: a-i-o-u-y-e,  u-a-i-o-e-y,  o-a-y-i-u,  e-y-i-o-a-u,    u-i-y-a-o. 

10.   Wymowa samogłosek w parach: a-i, a-u,  i-a,  u-o,  o-i,  u-i,  a-o, e-o  itp. 

11.  Wysuwanie warg w „ ryjek”, cofanie w „ uśmiech”. 

12.   Wysuwanie warg w przód, następnie przesuwanie warg w prawo, w lewo. 

13.   Wysuwanie warg w przód, następnie krążenie wysuniętymi wargami. 
 

Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie:  

1.    Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej. 

2.    Płukanie gardła ciepłą wodą. 

3.    „ Chrapanie” na wdechu i wydechu. 

4.    Głębokie oddychanie przez usta przy zatkanym nosie i odwrotnie. 

5.    Wymawianie połączeń głosek tylnojęzykowych zwartych z samogłoskami, np. ga, go, 

ge, gu, gy, gi, gą, gę, ka, ko, ke, ky, ki, ku, ak, ok, ek, ik, yk, uk… 

6.    Wypowiadanie sylab / jak wyżej/ i logatomów: aga, ogo, ugu, eke, yky, ygy, iki, Igi, 

ago, egę itp. 

7.    Nabieranie powietrza nosem i zatrzymanie w jamie ustnej. Policzki nadęte. Początkowo 

nadymać policzki z zatkanym nosem, a następnie próbować połykać powietrze. 
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