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      Serdecznie witamy Rodziców -              

     Czytelników naszej gazetki!!!  

 

Grudzień 2015 

PRZEDSZKOLNE WIEŚCI 
 
kwartalnik, nr 4 (2015/2016r.) 
 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach 
      
 

Pismo pod redakcją: mgr Pauliny Mikuły i mgr Joanny Żak 

„Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć,  

nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,  

co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć,  

odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…” 

 Robert Fulghum 
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Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

będą pełne ciepła, miłości, rodzinnych spotkań przy choince 

i radości z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus. 

Życzymy Państwu, aby przy świątecznym stole  

nie zabrakło zrozumienia, 

wzajemnej życzliwości i rodzinnej atmosfery, 

a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność! 

Dyrekcja 

i Grono Pedagogiczne 

 

 

 

DRODZY CZYTELNICY 
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OD REDAKCJI: 

DRODZY RODZICE 
 

Kwartalnik „Przedszkolne wieści” serdecznie wita Rodziców  
wraz z Dziećmi w roku szkolnym 2015/2016 :) 

 
Zapraszamy na łamy naszego pisemka, gdzie będą Państwo mogli poznać bliżej ciekawostki  

z życia przedszkola, zaznajomić się z artykułami dotykającymi różnorodnej tematyki oraz spędzić czas 
na wspólnej zabawie z pociechami odkrywając nasze kąciki tematyczne.  
 Mamy nadzieję, że gazetki będą cieszyć się zainteresowaniem Państwa oraz  
naszych najmłodszych Czytelników.  
 Kwartalnik „Przedszkolne wieści”  udostępniony jest zarówno w wersji  
elektronicznej na stronie internetowej przedszkola, jak również w wersji drukowanej. 
 Raz jeszcze gorąco witamy i życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym! 

SPIS TREŚCI: 
 

1. Życzenia dla Czytelników........................................................................................................................s. 2 
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5. W jaki sposób skutecznie wspierać rozwój swojego dziecka w domu? ............................................s. 6 – 7 

6. Nasze przedszkolaki badają, odkrywają, doświadczają ………………………………………….…s. 7 – 8 
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8. Konkursy.......................................................................................................................................s. 15 — 16  
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11. Łamigłówki mądrej główki …...………………………………………………..………………s. 19 – 20 

12. Kolorowanka dla milusińskich………………………………...………..............................................s. 21 

13. Ogłoszenia – co nas czeka w najbliższym czasie? ……………………………….………………….s. 22 
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 Słowo do Rodziców: 
 „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co 

robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć  

i wyobrażać sobie lepszy świat...  

Oto rzeczy, których się nauczyłem:  

* Dziel się wszystkim.  

* Graj fair.  

* Nie bij ludzi.  

* Odkładaj rzeczy na miejsce.  

* Sprzątaj po sobie.  

* Nie bierz rzeczy, które nie są twoje.  

* Jeśli kogoś skrzywdzisz - przeproś.  

* Myj ręce przed jedzeniem.  

* Spuszczaj wodę.  

* Gorące ciasteczka i zimne mleko są zdrowe.  

* Prowadź zrównoważone życie - ucz się, myśl, rysuj, maluj, śpiewaj, tańcz i baw się po trochu każ-

dego dnia.  

* Każdego popołudnia utnij sobie drzemkę.  

* Kiedy wychodzi się w świat trzeba uważać na samochody, trzymać się za ręce i nie oddalać się.  

* Bądź świadomy, że istnieją rzeczy niewyjaśnione. Pomyśl o małym ziarenku  

w styropianowym kubku: korzenie rosną w dół, liście rosną w górę i nikt naprawdę nie wie dlacze-

go. Tak dzieje się ze wszystkim.  

* Złote rybki, chomiki, białe myszki i nawet małe ziarenka w styropianowym kubku  

- wszystko przemija. My też.  

* Pamiętaj o "Elementarzu" i pamiętaj pierwsze słowo, którego się nauczyłeś  

- najważniejsze ze wszystkich.” 

Robert Fulghum 
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ROLA ŚRODOWISKA W KSZTAŁTOWANIU POSTAW  

WOBEC PALENIA TYTONIU 

 

 

      Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie  

paleniu tytoniu. Dlatego też konieczne są interdyscyplinarne działania zmierzające do kształtowania  

prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży. 

Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku, w jakim 

wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym 

dziecka jest rodzina, następnie instytucje wychowawcze, takie jak przedszkole, szkoła oraz grupa  

rówieśnicza. Wzory zachowań, także w odniesieniu do nałogu palenia, kształtuje środowisko rodzinne,  

a poprzez „formowanie norm i wartości” może kreować postawy i zachowania z tym związane. 

      Z badań wynika jednoznacznie, że prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice 

lub starsze rodzeństwo, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez ich 

dzieci. Dowiedziono ponadto, że na inicjowanie palenia tytoniu przez dzieci znaczny wpływ wywiera  

palenie tytoniu przez ich matki. Spostrzeżenie to jest szczególnie ważne w pierwszych pięciu latach życia 

dziecka – jeżeli matka w tym okresie pali, dziecko przyswaja sobie jej zachowania jako nieodłączny  

czynnik – element swoich późniejszych zachowań. 

      Podobnie jak środowisko rodzinne, na postawę dzieci wobec palenia tytoniu, ma wpływ także szkoła. 

Szkoła jest terenem, gdzie wpływy różnych środowisk wzajemnie się krzyżują  

i przenikają. Uczniowie w szkole przyswajają sobie pewne nawyki, wzorując się między innymi na  

postawach i zachowaniach wychowawców i nauczycieli. 

      Z rozwoju psychomotorycznego dziecka wynika, że rola nauczyciela i rodzica  

w pierwszych latach życia dziecka jest najważniejsza. Dopiero w okresie dorastania pojawia się grupa  

rówieśnicza i koledzy, stąd nauczyciel, który chce być wzorem i autorytetem dla ucznia powinien być 

świadomy roli wiarygodnego i kompetentnego źródła informacji w kształtowaniu postaw prozdrowotnych 

dzieci i młodzieży, w tym propagowaniu niepalenia. 

Tak więc, skuteczne oddziaływanie antytytoniowe może prowadzić tylko nauczyciel niepalący. Te dwa 

autorytety, rodzina oraz nauczyciele, maleją wraz z wiekiem dziecka i rozszerzaniem się kontaktów ze  

środowiskiem rówieśniczym. W okresie dorastania autorytetem stają się rówieśnicy, a wzorem do  

naśladowania liderzy grup rówieśniczych. 

Z różnych czynników oddziaływujących na podjęcie regularnego palenia przez młodzież, wyeksponowano 

wpływ grupy rówieśniczej. 

      Jednym z głównych celów Narodowego Programu Zdrowia jest zmniejszanie rozpowszechniania  

palenia tytoniu. Szczególny nacisk położony jest na zapobieganie palenia wśród dzieci i młodzieży. Tak 

więc zapobieganie podejmowaniu palenia w wieku rozwojowym jest nieodzownym warunkiem  

skuteczności przeciwdziałania epidemii chorób odtytoniowych, a edukacja antytytoniowa staje się  

niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, od najmłodszych lat zważywszy na szczególnie  

niekorzystne zjawisko biernego palenia. 

      Dla dzieci w wieku przedszkolnym, bierne palenie oznacza między innymi: 

• zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego, 

• zwiększoną konieczność interwencji chirurgicznej w przebiegu zapalenia ucha środkowego, 

• zaburzenia rozwoju psychoruchowego, 

• zaburzenia zachowania dziecka, 

• zmniejszoną gotowość szkolną, 

 mniejszą odporność na infekcje. 

       Dodatkowo nie sprzyjają walce z biernym paleniem nieprawidłowe, niekorzystne wzorce zachowań 

społecznych i zdrowotnych. Bierne palenie nie jest jeszcze postrzegane w kategoriach szkodliwych  

oddziaływań na ludzki organizm. Palenie przy dzieciach jest ciągle społecznie aprobowane. 

 
Opracowanie: mgr Patrycja Rąpel 

nauczyciel oddziału przedszkolnego 
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W jaki sposób skutecznie wspierać rozwój swojego dziecka w domu? 

Radości życia rodzinnego 

są najpiękniejsze na świecie, 

a radość, jakiej rodzice doświadczają 

na widok swych dzieci, jest najświętsza.  
          Johann Heinrich Pestalozzi 

 Wspieranie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym przez rodzica jest niemożliwe bez posiadania 

podstawowych informacji na ten temat. Okres średniego dzieciństwa, zwany wiekiem przedszkolnym, trwa 

od 3. do 6. roku życia. Dziecko jest już na takim poziomie rozwoju sensorycznego i motorycznego, że  

samodzielnie porusza się w najbliższym, realnym dla niego otoczeniu. Nie ma jeszcze wielu doświadczeń 

„na temat właściwości obiektów fizycznych oraz relacji między nimi”. Potrafi się już jednak dobrze  

komunikować w sposób werbalny bądź też niewerbalny. Buduje także zdania poprawne gramatycznie.  

Bardzo szybko wzrasta jego sprawność motoryczna: dziecko uczy się jeździć na rowerze, łyżwach,  

rolkach, tańczyć, skakać, biegać, wspinać się, itd. Dokładne granice dotyczące rozwoju dziecka w tym 

okresie są trudne do określenia, ponieważ przechodzenie z okresu dziecięcego w dorosłość jest bardzo  

powolne i brak tu gwałtownych zmian, które mogłyby stanowić granicę. W swoich pracach z psychologii 

społecznej Stefan Baley uważa, że dzieciństwo to okres od ukończenia pierwszego roku życia do około  

14 lat. Dziecko doskonali wtedy pamięć, chęć kontaktu z rówieśnikami jest o wiele silniejsza. Ma ogromną 

chęć poznawania świata przez co zadaje nieustające pytania. Nabywa różnych umiejętności, które będą mu 

niezbędne w dalszym życiu. W tym czasie kształtuje się charakter i osobowość dziecka. 

 Wiek przedszkolny jest etapem szczególnie intensywnych zmian, jakie zachodzą w organizmie, jak 

i psychice małego człowieka. Na zmiany te mają wpływ nie tylko uwarunkowania genetyczne,  

indywidualne, ale w wielkim stopniu warunki środowiska, w którym wzrasta mały człowiek. Ogromną rolę 

w rozwoju dziecka tworzy jego najbliższe otoczenie – rodzina, środowisko społeczne, organizacje  

i instytucje oraz szeroko rozumiana kultura. Dziecko więc rozwija się jako organizm, jako członek  

społeczności i jako osobowość, i tylko w takim kontekście można w ogóle rozpatrywać jego zmiany  

rozwojowe. Znajomość tej wiedzy powinna być bardzo ważna dla wszystkich, którzy w jakikolwiek  

sposób wpływają na kształtowanie umysłów i charakterów dzieci, a więc dla nauczycieli, wychowawców 

oraz rodziców. 

 W tym roku proponujemy rodzicom zestawy ćwiczeń, wspomagające i usprawniające rozwój  

pociech, jakie można wykonywać z dzieckiem podczas wspólnego spędzania z nim czasu, czy wspólnych 

zabaw.  

Ćwiczenia motoryki małej 

To pierwszy z czterech zestawów ćwiczeń opracowanych jako wskazówki dla rodziców, chcących  

samodzielnie pracować z dziećmi. Zaczynamy od motoryki małej, będą również ćwiczenia motoryki dużej, 

zabawy rozwijające analizę wzrokową i słuchową. 

Zestaw zabaw rozwijających sprawność motoryczną rąk (opracowany za prof. Martą Bogdanowicz) 

Uwaga - należy zadbać o prawidłową pozycję dziecka przy pisaniu i rysowaniu - stopy na podłodze, plecy 

proste, łokcie leżą na biurku, prawidłowy jest chwyt pisaka, kartka (zeszyt) leży w pozycji – górny róg od 

strony ręki wiodącej lekko, skośnie do góry. 

 swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru, flamastrami, kredkami świecowymi, pastelami 

 zamalowywanie dużych powierzchni farbami grubym pędzlem dziecko stoi (nie siedzi) przy stoliku  

odpowiedniej do jego wzrostu wysokości 

 zamalowywanie obrazków w książeczkach do malowania 

 kalkowanie obrazków 

 obrysowywanie szablonów 
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 rysowanie po śladzie 

 cięcie po narysowanych liniach - prostych frędzelki, - falistych serwetki 

 wycinanie najpierw prostych, potem nieco bardziej skomplikowanych kształtów z papieru kolorowego 

 modelowanie z plasteliny, modeliny, masy papierowej najpierw kuleczek, wałeczków; później form  

   bardziej złożonych - zwierząt, postaci ludzkich, liter 

 stemplowanie i kolorowanie 

 wydzieranie z kolorowego papieru i naklejanie wydzieranki na papier 

 rysowanie w liniach wzorów literopodobnych i szlaczków 

 naśladowanie gry na pianinie, pisania na maszynie 

 odtwarzanie rytmu deszczu 

 zgniatanie kartki papieru jedną ręką w małą kulkę 

 nawlekanie koralików 

 przewlekanie sznurowadeł 

 przyszywanie guzików 

 szycie prostymi ściegami 

 rysowanie patykiem po ziemi 

 faliste ruchy ramion - zabawa w przylot i odlot bocianów 

 przy wolnym chodzie ruchy rąk jak podczas pływania żabką - zabawa w naukę pływania 

 zabawa w pociągi - ruch rąk naśladuje obroty kół 

 zabawa w pranie, rozwieszanie bielizny i prasowanie 

 zabawa w gotowanie obiadu - naśladowanie wałkowania ciasta, mieszania gęstej zupy, kręcenia kranem, 

          ubijania piany 

 zabawa w rąbanie i piłowanie drzewa 

 gry w pchełki, bierki, kręgle, bilard stołowy 

 rzucanie woreczków lub piłeczek - kto dalej 

 toczenie piłki do dołka 

 zabawy z chwytaniem i rzucaniem piłki 

 kozłowanie piłki 

 przerzucanie piłki średniej wielkości z ręki prawej do lewej i podrzucanie jej raz prawą, raz lewą ręką 

 podbijanie balonika wyłącznie palcami prawej i lewej ręki 

 wypuszczanie piłeczki tenisowej z ręki w dół i próby chwytania jej w locie, samymi palcami - zanim  

    odbije się  o podłogi 

 "rysowanie" palcami w powietrzu określonego przedmiotu.  

 

 
„Nasze przedszkolaki badają, odkrywają, doświadczają” 

 Główną metodą poznawania świata przez dzieci jest eksperymentowanie. Doświadczenia  

i eksperymenty są lubiane i chętnie wykonywane przez dzieci przedszkolne, dlatego  

zdecydowałyśmy się na wprowadzenie innowacji „Nasze przedszkolaki badają, odkrywa-

ją, doświadczają”. Założeniem tej innowacji jest to, aby kontakt ze światem przyrody był dla dziecka  

przygodą, rozwijał jego wyobraźnię i fantazję oraz stanowił radość dzieciństwa. Przedstawione pomysły 

dają dzieciom możliwość zdobywania wiedzy poprzez zabawę i eksperymenty. Są bodźcami do  

samodzielnych poszukiwań. Aby dziecko mogło rozsądnie i świadomie korzystać z dobrodziejstw nauki  

i techniki powinno wiedzieć, jakie są następstwa zjawisk przyrody oraz zależności i skutki. Biorąc 

pod uwagę nasze spostrzeżenia i doświadczenie w pracy z dziećmi postanowiłyśmy  

w sposób atrakcyjny bazując na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zorganizować dla 

w s z y s t k i c h  g r u p  w i e k o w y c h  z a j ę c i a  b a d a w c z e .  Z a j ę c i a  p r o w a d z o n e  

są w formie zabawy tak, aby najmłodsi chętnie się w nie angażowali. Zawierają  

doświadczenia z dziedziny fizyki, chemii i biologii. Eksperymenty odzwierciedlają  

sytuacje, które do tej pory dla przedszkolaków, na co dzień były odległe i mało znane,  

a teraz mają szansę stać się dla nich namacalne, zrozumiałe i interesujące.  
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Działania innowacyjne prowadzone są raz w miesiącu w każdej grupie wiekowej przez cały rok 

szkolny. 

 W październiku przeprowadziliśmy doświadczenie pt: „Jabłka na ringu”. Do tego eksperymentu 

potrzebne były: kij, dwa krzesła, dwa jabłka z ogonkami, sznurek. Całe nasze otoczenie wypełnia  

powietrze, którego nie widzimy. Powietrze również ma swoją wagę i tym samym wywiera nacisk na 

wszystkie przedmioty. Ten nacisk nazywamy ciśnieniem powietrza. Gdy dzieci dmuchały w przestrzeń 

między jabłkami, ciśnienie w tym miejscu na moment opadało, jednak w tej samej chwili powietrze  

z zewnątrz pchało jabłka ku sobie.  Przedszkolaki bardzo intensywne dmuchały pomiędzy jabłkami, aż  

w końcu zaczęły się poruszać i po chwili uderzać w siebie. I tak zaczęła się walka jabłek na ringu.  

 W listopadzie przeprowadziliśmy doświadczenie pt. „Kolor – mieszanie barw”. Do tego  

eksperymentu potrzebne były: kubeczki plastikowe przezroczyste, woda, farba. 

  W mieszaniu kolorów, najważniejszą zasadą jest to, że istnieją trzy kolory podstawowe, które nie 

mogą być otrzymane przez zmieszanie z innymi kolorami. Te trzy kolory  

to: czerwony, niebieski, żółty. Kolory te znane są, jako kolory podstawowe. Jeśli dojdzie  

do zmieszania dwóch podstawowych kolorów, zostanie stworzony kolor wtórny, pochodny.  

I tak ze zmieszania czerwonego i żółtego uzyskaliśmy kolor pomarańczowy, żółtego  

z niebieskim kolor zielony, a ze zmieszania niebieskiego z czerwonym kolor fioletowy. Dzięki temu  

doświadczeniu dzieci nauczyły się rozpoznawać kolory, i dowiedziały się, że w wyniku zmieszania dwóch 

różnych kolorów powstaje trzeci – inny kolor. 

 

 

Opracowanie: mgr Patrycja Rąpel 

nauczyciel oddziału przedszkolnego 
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PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU 

Każdy dzień przedszkolaka przepełniony jest różnorodnymi zajęciami – zabawy dydaktyczne, zajęcia 

ruchowe, plastyczne, muzyczne, język angielski, a także posiłki i odpoczynek. Z natury żywotne  

i energiczne dzieci potrzebują także różnorakich zabaw, które umilą im spędzany czas w placówce, 

zwłaszcza w ich pierwszych dniach pobytu w przedszkolu. Na najmłodszych codziennie czekają liczne 

atrakcje. Dużym zainteresowaniem cieszą się zabawy dowolne, podczas których każdy przedszkolak sam 

decyduje, co go w danej chwili interesuje, a także tory przeszkód, w których to, podczas wykonywania 

różnych zadań ćwiczą swoją koordynację, zwinność i szybkość. Ogromną radość sprawiają dzieciom także 

zabawy z kolorową chustą animacyjną, które sprzyjają integracji, uczą wzajemnej współpracy oraz 

przełamują bariery nieśmiałości. 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU 

Zabawy na świeżym powietrzu dostarczają 

dzieciom wiele pozytywnych emocji oraz 

stanowią ogromną dawkę zdrowia. Ten 

rodzaj aktywności daje im wiele radości,  

a przy tym wzmacnia odporność. Dlatego 

też maluszki często i chętnie spędzają czas 

„pod chmurką”. Przedszkolaki bardzo lubią 

przebywać na placu zabaw, spacerować 

oraz brać udział w różnego rodzaju 

zabawach na terenie ogrodu szkolnego. 

Aktualności – ważne wydarzenia w przedszkolu 
 

„Pozwólcie dziecku wyruszać w podróże odkrywcze 

- czasem trudne - ale pozwalające znaleźć taki pokarm 

jaki będzie dla niego pożywny.” 

C. Freinet Jonathan Carroll  
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PIERWSZY DZIEŃ JESIENI 

We środę, 23-go września przedszkolaki uroczyście powitały nadchodzącą Jesień. Ten dzień obfitował 

różnorodnymi zabawami o tematyce jesiennej, które rozwijały umiejętności matematyczne i plastyczne 

dzieci, a także stwarzały okazję do samodzielnego eksperymentowania kolorami. Starsze klasy 

przygotowały dla zerówkowiczów piękne dekoracje, przebrania, ciekawe inscenizacje, a wszystko to 

przeplatane było wierszami i piosenkami. Na zakończenie przedstawienia  odbyła się degustacja jabłek 

przygotowana przez spółdzielnię „Żaczek”. Był to dzień zdobywania nowych wiadomości, ale przede 

wszystkim dzień wspaniałej zabawy. 

DZIEŃ GRZYBA 

24 września Wisienki obchodziły Święto Grzyba. W tym dniu dominował kolor 

brązowy na cześć Borowika – króla wszystkich grzybów. Każdy przedszkolak 

otrzymał opaskę, dzięki czemu nasza sala zamieniła się w lasek, gdzie rosły 

Borowiki i Muchomorki. Ten jesienny, czwartkowy dzień był dla naszych 

maluszków niezwykle atrakcyjny. Wspólnie rozwiązywaliśmy „grzybkowe 

zagadki”, porównywaliśmy wygląd grzybów, szukając jak największej ilości 

różnic i podobieństw, dzieliliśmy leśnych mieszkańców na zbiory i podzbiory, 

rozwijaliśmy umiejętności liczenia i przeliczania. Poznaliśmy grzybki - te 

jadalne i te trujące. Uświadomiliśmy sobie, że dzieciom nie wolno samodzielnie 

zbierać grzybów, mogą to robić tylko w obecności osób dorosłych. Dzięki 

Wisienkom Olusi i Erykowi mieliśmy okazję poznać, zobaczyć i dotknąć 

zarówno grzyba prawdziwego, jak i ozdobnego. Na koniec zajęć wykonaliśmy 

pracę plastyczną borowika, muchomora, kurki i rydza, wykorzystując 

odpowiednie kolory plasteliny oraz opuszki swoich paluszków. 
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OWOCOWO— WARZYWNE DNI 

w Witaminowych dniach w naszym przedszkolu zagościły różnorodne owoce m.in. rodzime jabłka, gruszki, 

śliwki…, jak również te egzotyczne, m.in. granat oraz liczne warzywa. Dzieci dowiedziały się co to jest 

sad, poznały owoce rosnące na krzaczkach, krzewach oraz drzewach. Chętnie tworzyły szeregi, przeliczały, 

dobierały w pary oraz grupowały owoce i warzywa. Maluchy dowiedziały się jak ważne w naszym życiu 

jest zdrowe odżywianie. Przedszkolaki z wszystkich grup rozpoznawały owoce i warzywa różnymi  

zmysłami  - węchem, dotykiem, smakiem, wzrokiem, a także przygotowały pyszne i kolorowe szaszłyki 

owocowe oraz świeże soki. Radości było wiele w przygotowaniu, a potem w degustacji. Własnoręcznie 

zrobione smakołyki wyśmienicie smakowały wszystkim dzieciom oraz Paniom pracującym w kuchni,  

które to zostały mile zaskoczone słodkim i zdrowym poczęstunkiem przygotowanym przez najmłodszych. 

URODZINY MARCHEWKI 

W naszym przedszkolu obchodzono  

niezwykłe święto - urodziny bardzo zdrowego 

warzywa – Marchewki. Na przedszkolaków 

czekało mnóstwo marchewkowych atrakcji: 

zabawy dydaktyczne, muzyczno – ruchowe 

oraz marchewkowe zagadki. Dostrzegaliśmy 

różnice w wyglądzie marchewek,  

porównywaliśmy ich kształt, długość  

i grubość. Dzieci na cześć ulubionego  

warzywa wykonały w grupach prace  

plastyczno – techniczne. Główną atrakcją była 

jednak obserwacja  procesu tworzenia soku 

marchewkowego oraz jego degustacja. 
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DZIEŃ JABŁKA 

W drugim tygodniu października Wisienki obchodziły Dzień Jabłka. Głównym celem zajęć i wspólnej  

zabawy było zachęcanie dzieci do spożywania owoców, a w szczególności  jabłek i to pod różnymi  

postaciami z powodu  ich walorów zdrowotnych i odżywczych. Dzieci wszechstronnie poszerzały wiedzę  

o jabłku. Poznawały różne gatunki jabłek, określały ich kształt, wielkość, zapach, kolor i smak. Zdobywały 

wiadomości na temat potraw i przetworów z jabłek. Z ogromnym zaciekawieniem maluchy oglądały 

„Jabłkowy teatrzyk” oraz chętnie poznały nową piosenkę „Dwa jabłka”. Każda Wisienka wykonała  

również pracę plastyczną techniką origami. Jednak największą radość dzieciom sprawiło przygotowanie  

i degustacja kolejnego soku, tym razem oczywiście jabłkowego :) 

DZIEŃ CHŁOPCA 

30 września wszystkie przedszkolaki świętowały Dzień Chłopca. Był to dzień pełen atrakcji, nie zabrakło 

więc  wspólnych zabaw przy muzyce, uśmiechów na twarzach dzieci oraz słodkiego poczęstunku  

przygotowanego przez Rodziców. Uroczystość w doskonały sposób posłużyła dalszemu poznaniu  

i zintegrowaniu najmłodszych grup. 

DZIEŃ NAUCZYCIELA 

W dniu święta Edukacji Narodowej dzieci 

przygotowały dla nauczycieli piękne  

wiersze oraz kwiaty. Zerówkowicze  

zaskoczyl i  wszystkich s tarannie  

wykonanym serduszkowym plakatem.  

Bardzo dziękujemy maluszkom oraz   

Rodzicom za pamięć.  
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SPOTKANIE Z P. POLICJANTEM 

W październiku w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem Policjantem. Uczestniczyły w nim również 

młodsze dzieci. Pan Policjant przypomniał wszystkim ogólne zasady poruszania się po drogach  

z obowiązkowymi odblaskami, pokazał to również w formie praktycznej. Mówił również  

o niebezpiecznych sytuacjach zagrażającym dzieciom, zarówno starszym jak i młodszym. Dzieci z dużym 

zainteresowaniem słuchały jego rad i wskazówek oraz zadawały mnóstwo ciekawych pytań.  

Bardzo dziękujemy za tak miłe i pouczające spotkanie, które pozostanie na długo w naszej pamięci. 

WYJŚCIE NA CMENTARZ… 

W słoneczny listopadowy dzień, grupy starszaków wybrały się na spacer, na cmentarz. Okres jesieni to 

czas wspomnień tych, którzy odeszli. Dzieci zachowując się z szacunkiem, odmówiły modlitwę za  

zmarłych, zapaliły znicze, wspominając przy tym swoich bliskich zmarłych.  

JARZĘBINOWE BRANSOLETKI 
Jesień dostarcza nam ogromnej ilości skarbów, które można w ciekawy sposób  

wykorzystać do pracy z dziećmi. Nasze przedszkolaki zbierają żołędzie, kasztany,  

jarzębinę, kolorowe liście, szyszki, nasiona klonu oraz inne skarby jesieni i z wielką  

radością przynoszą je do przedszkola wzbogacając nasz kącik przyrody. Wspólnie  

oglądamy, porównujemy, przeliczamy i segregujemy nasze zbiory. Kącik przyrody  

w przedszkolu daje dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą,  

a osobiste zaangażowanie pozwala dziecku zrozumieć potrzebę pielęgnacji  

i ochrony przyrody. Pewnego jesiennego dnia pod czujnym okiem wychowawczyń 

maluchy wykonały piękne bransoletki z czerwonej jarzębiny oraz drucików. Zajęcia 

te sprawiły im wiele radości oraz satysfakcji z uzyskanego efektu.  
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ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

Jak co roku, nasze przedszkolaki wzięły aktywny udział w Święcie  

Misia. W tym listopadowym dniu wszystkie przedszkolaki przyniosły do 

przedszkola swoje ulubione misie, które towarzyszyły im podczas całego 

dnia. Na dzieci czekało wiele atrakcji, nauczyliśmy się piosenki  

o pluszowym misiu, nie zabrakło tańców, pląsów, zabaw matematycznych, 

zagadek o bajkowych przyjaciołach, quizu o misiach oraz pracy  

plastycznej. Na koniec każde dziecko otrzymało odznakę w kształcie  

misia. 

POZNAJEMY ŚWIAT ZMYSŁAMI- DOTYK 

Dziecko od najmłodszych lat jest ciekawe świata. Interesuje się tym, co je otacza, dlatego też wychowawcy 

dokładają wszelkich starań, aby przybliżyć i pomóc zrozumieć dzieciom zjawiska zachodzące  

w przyrodzie. Pozwalają na eksperymentowanie, smakowanie, dotykanie, zachęcają do obserwacji, dzięki 

czemu maluch nabywa i zapamiętuje nowe doświadczenia oraz zaczyna rozumieć świat, a rzeczywistość 

powoli staje się dla niego przewidywalna. Wisienki miały możliwość doświadczania bodźców przez dotyk, 

podczas zabaw z samodzielnie wykonaną przez siebie masą solną oraz kolorową ciastoliną. Mieszanie 

składników, wyrabianie masy i końcowe efekty pracy sprawiły im wiele radości i wzbudziły wiarę we  

własne możliwości. Dziękujemy za wspólną zabawę! 

„Pokochaj pluszowego misia 

On przyjacielem dzieci jest 

Dorotka , Adaś i Justysia 

Wesoło wszyscy bawmy się 

Pokochaj pluszowego misia 

On przyjacielem dzieci jest 

Dorotka , Adaś i Justysia 

Wesoło wszyscy bawmy się”. 
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SZCZOTKA, PASTA, KUBEK, CIEPŁA WODA… 

Aby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć – to powiedzenie towarzyszyło nam podczas całego tygodnia 

zajęć o Czystym przedszkolaku. W tym czasie dzieci poznawały, w jaki sposób dbamy o swoją czystość – 

higienę osobistą. Przedszkolaki przypomniały sobie też etapy mycia rąk oraz zasady mycia zębów, poznały 

także pracę dentysty. Następnie wykorzystały swoją wiedzę w praktyce. Pod okiem pań wychowawczyń 

każda Wisienka spróbowała prawidłowo umyć ręce i zęby starając się wykonywać wszystkie czynności, 

jakie temu służą. Przedszkolaki podczas tego przedsięwzięcia wykazały się dużym zaangażowaniem. 

ANDRZEJKI 

Przedszkolne Andrzejki to nasza tradycja od lat. Dekoracja, nastrój i ciekawa muzyka wprowadziły  

wszystkich w atmosferę pełną wróżb, czarów i dobrej zabawy. Dzieci zostały zapoznane z historią tego 

święta i usłyszały wiele miłych przepowiedni dotyczących swojej przyszłości, m.in.: jaki zawód będą  

wykonywać, co wydarzy się w najbliższej przyszłości, poznały imię najlepszego przyjaciela. Nie zabrakło 

również układania butów i przekłuwania serca. Maluchy nauczyły się  też sztuki czarowania, co najbardziej 

im się spodobało. Ten niezwykły dzień na długo pozostanie w pamięci dzieci. Na miłe zakończenie  

Rodzice przygotowali dla wszystkich pyszny  poczęstunek. 

 

KONKURSY 

 Pierwsze miesiące w umożliwiły naszym przedszkolakom udział w kilku konkursach plastycznych 

obejmujących szeroką skalę, od tych organizowanych w grupie, między grupami przedszkolnymi,  

międzyszkolnymi, aż po skalę ogólnopolską. Każdy konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem naszych 

milusińskich.  
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Bezpieczna droga do przedszkola / Przez pasy do klasy — konkurs zorganizowany przez gazetę krakowską cieszył 

się dużym powodzeniem wśród zerówkowiczów. Celami konkursu było uświadomienie dzieciom potrzeby  

znajomości zasad i przepisów w ruchu pieszych w drodze do i z przedszkola, szkoły oraz wdrażanie do zachowania 

szczególnej ostrożności dzieci jako pieszych i uczestników ruchu drogowego 

Konkurs plastyczny „Jesienne drzewo” zorganizował Zespół Szkolno – Przedszkolny  

w Ryczowie oraz grupa Wisienek. W konkursie międzyszkolnym sukces odniósł Patryk Matyjasik, którego praca 

zajęła II miejsce. Dyplomy otrzymali również: Maja Pietrzak, Tobiasz Burmistrz, Tomasz Świdergał oraz Bartosz 

Simik. Natomiast w grupie Wisienek laureatami zostali: Anna Brożek i Maja Pietrzak (I miejsce), Oliwia Szczepanik 

i Eryk Kołodziej (II miejsce), Paweł Bartel (III miejsce) oraz Matylda Kruszecka i Martyna Frączek (wyróżnienia). 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz skromne upominki. 

Jak co roku, Święto Pluszowego Misia poprzedził przedszkolny konkurs, który cieszył się wśród naszych 

milusińskich największym zainteresowaniem. Prac konkursowych otrzymaliśmy wiele, wszystkie  

wspaniałe, dlatego też każda praca została nagrodzona wyróżnieniem i drobnym upominkiem. W konkursie 

wzięli udział: Milena M., Julia Sz., Krzysztof W., Tobiasz B., Wojciech K., Oliwia Sz., Martyna F., Kacper 

M., Ksawery B., Zuzanna M., Wojciech K., Patryk M., Anna Sz., Maja Ch., Zuzanna R., Franciszek K., 

Zuzanna Ł., Norbert Sz., Konrad Sz., Nikodem K., Karol I., Maria W., Tomasz Ś., Wiktor W., Igor Rz., 

Filip Cz., Liza G., Milena G., Zuzanna Sz., Klaudia M., Kamila Ź., Emilia Dz., Kacper B. 

 

W konkursie organizowanym przez firmę Wader uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną na jeden  

z zaproponowanych tematów: „Fabryka zabawek – Jak według Ciebie ona wygląda?”, „Twoja ulubiona zabawka 

Wader”, „Bakterie odpadają – Twoje metody na walkę”.  W ogólnopolskim konkursie wzięli udział: Patryk  

Matyjasik, Maja Charnas, Tadeusz Stodolny, Amelia Dukała i Krzysztof Wójcik. Prace konkursowe naszych  

przedszkolaków zmieściły się w pierwszej 20-ce, za co przedszkole zostało nagrodzone obszernym zestawem  

zabawek firmy Wader.  

W kolejnym ogólnopolskim konkursie pt. „Czar jesieni” udział wzięli: Tobiasz  

Burmistrz, Julia Szarek, Małgorzata Tomasiczek, Jakub Michalec, Amelia Dukała, 

Kacper Byrski, Filip Czechowicz, Maja Rąpel, Wojciech Kowalski, Grzegorz  

Mamoń, Liza Gandziarowska oraz Tomasz Świdergał i Patryk Matyjasik, którzy 

otrzymali wyróżnienie. Dzieci swoimi pracami  pokazały nam kolorowy, magiczny 

świat najbogatszej z pór roku. 

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych atrakcyjnych konkursach! 
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KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

W jaki sposób małe dzieci uczą się języka angielskiego? 
 

Aby pomóc swojemu maluchowi w nauce angielskiego najpierw musimy zrozumieć, jak on  

przyswaja sobie nową wiedzę. Pamiętajmy, że dzieci, w przeciwieństwie do  

dorosłych*, nowych rzeczy uczą się intuicyjnie. Przy poznawaniu nowego języka  

instynktownie używają sposobów, którymi przyswoiły sobie język ojczysty, np. powtarzają zasłyszane 

słówka, odtwarzają ich wymowę. Choć na początku nie artykułują na głos  

poznanych słów, to oswajają się z kontekstem ich użycia. Najpierw chwytają ogólny sens wypowiedzi,  

w której pojawiło się np. jakieś wyrażenie. Dopiero później poznają prawdziwe znaczenie danego wyrazu, 

dzięki opisom i objaśnieniom dorosłego. Dopiero, gdy dziecko pozna wystarczającą dla siebie samego 

ilość słówek, przełamuje się i zaczyna je wypowiadać na głos. Wtedy też pojawiają się pierwsze trudności  

i zniechęcenie, które dzięki systematyczności da się oczywiście zwalczyć.     

 Dzieci oczywiście najwięcej uczą się poprzez zabawę. Taka forma przede wszystkim ich nie  

zniechęca i kojarzy się z czymś przyjemnym. Ponadto, należy im powiedzieć  

dlaczego znajomość angielskiego jest potrzebna. Wiedząc, po co się uczą, będą to robić chętniej. Można 

np. powiedzieć dziecku, że ćwiczymy dialogi, aby na zagranicznych wakacjach mogło samodzielnie  

poprosić o deser w restauracji.      

 Eksperci potwierdzają, że im wcześniej dzieci zaczną naukę języka obcego, tym  

łatwiej w późniejszym okresie przychodzić będzie im nauka kolejnych. Bowiem wkodują sobie  

instynktowne strategie do nauki nowych rzeczy, które będą potem wykorzystywać intuicyjnie, wiedząc że 

im kiedyś pomogły.         

Ponadto, dzięki temu, że dzieci przyswajają sobie język obcy (a nie uczą się go wg reguł  

gramatycznych), będą miały lepszą wymowę i wyczucie języka. 

*Dorośli uczą się świadomie, metodami opartymi na uczeniu się zasad gramatycznych oraz słówek. 

 
Opracowanie: mgr Kinga Warzecha 

nauczyciel j. angielskiego  
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 
 

 

 Wnikliwa i rzetelna diagnoza to postawa do konstruowania programu terapii  

logopedycznej u dzieci. Celem pracy korekcyjnej prowadzonej przez logopedę z dzieckiem  

z wadą wymowy jest uzyskanie możliwie prawidłowej artykulacji głoski oraz jej utrwalenie  

i automatyzacja w mowie spontanicznej. 
 

Przyczyny powstawania wad wymowy: 

1. Zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego: 

 nieprawidłowa budowa języka 

 nieprawidłowa budowa podniebienia miękkiego 

 zniekształcenia zgryzu 

 anomalie zębowe 

 przerost trzeciego migdałka 

 skrzywienie przegrody nosowej 

2. Nieprawidłowe funkcjonowanie narządów mowy: 

 niska sprawność języka, warg 

 nieprawidłowa praca mięśni, których zadaniem jest napinanie  

i przywodzenie wiązadeł głosowych 

 trudności synchronizacji pracy wiązadeł głosowych z artykulacją nasady 

 brak pionizacji języka (połykanie infantylne) 

3. Nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu: 

 zaburzenia analizy i syntezy słuchowej 

 zaburzenie słuchu fonematycznego 

 niedosłuch, głuchota; wybiórcze zaburzenie słuchu 

4. Warunki, które nie sprzyjają uczeniu się mowy: 

 niewłaściwy styl wychowania, atmosfera i postawy rodziców 

 nieprawidłowe wzorce wymowy 

 brak lub nieodpowiednia stymulacja rozwoju mowy 

5. Nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego 

6. Opóźniony rozwój psychomotoryczny i emocjonalny 

 

Bajka logopedyczna: ,,Pan Języczek” 

 "Pada śnieg (przy szeroko otwartej buzi dotykamy językiem różnych miejsc na  

podniebieniu). Mróz maluje na szybach ciekawe wzorki (przy zamkniętej buzi, rysujemy  

wzory językiem po wewnętrznej stornie policzków). Zbliża się Boże Narodzenie. Pan  

Języczek idzie na targ po choinkę. Wybiera bardzo wysokie drzewo (dotykamy językiem do 

nosa), które ma dużo gałęzi (liczymy gałęzie, dotykając językiem każdego zęba na górze,  

potem na dole). Tymczasem dzieci Pana Języczka robią w domu ozdoby na choinkę. Kleją 

barwne łańcuchy (mocno zaciskamy wargi), wycinają (otwieramy i zamykamy usta)  

kolorowe bombki (oblizujemy usta), które później ozdabiają (rysujemy na podniebieniu  

różne wzory - serduszka, kwiatki). Następnie zawieszają ozdoby na choinkę (język do  

kącików ust), a tata Języczek zawiesza gwiazdę na samej górze (dotykamy językiem wałka 

dziąsłowego)." 
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Ćwiczenia usprawniające język i wargi 

 

           posyłaj całuski                       uśmiechaj się szeroko            próbuj dotknąć językiem nosa 

dotknij językiem prawego 

kącika ust                                                     

wyciągnij język do brody   dotknij językiem lewego  

kącika ust   

Opracowanie: mgr Małgorzata Kasperek 

             nauczyciel przedszkola, logopeda 

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

Świąteczne zagadki 

W święta uroczyste, grudniowe. 
Gdy do Wigilii już wszystko gotowe. 

Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 
od choinkowych lampek rozgrzana. 

( bombka ) 
 

Gałązki zielone igiełkami usiane 
ma to drzewko świąteczne, 

przez dzieci kochane. 
( choinka ) 

 
W święta grudniowe, 

gdy cały dzień trzeba pościć, 
bardzo smakuje ta ryba, 

co mało ma ości. 
( karp ) 

Na samym wierzchołku  
ma ją choineczka. 
To błyszcząca ... 
( gwiazdeczka ) 

 
Co roku wyrusza w długą drogę. 

Czerwoną ma czapę  
i długą białą brodę. 

Wyraz twarzy uśmiechnięty. 
Czy już wiecie, kto to taki to... 

( Mikołaj Święty ) 
 

Co roku w grudniową noc, 
wszystko ma czarodziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty, 
rozdaje dzieciom ... 

( prezenty ) 

Pod choinką po wigilijnej kolacji, 
z workiem na plecach wkracza do akcji. 

Dzieciom rozdaje piękne prezenty, 
zawsze jest miły i uśmiechnięty. 

( Święty Mikołaj ) 
 

W centralnym miejscu stołu leży, 
Między siankiem i stosem talerzy. 
Wśród karpia, stroika i mazurka, 

nim się dzielą tata, mama oraz córka. 
( opłatek ) 

 
Długi sznurem choinkę oplatają 

i ją pięknie oświetlają. 
( lampki na choinkę ) 
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Pomóż Św. Mikołajowi dotrzeć do sań z prezentami dla dzieci 

Znajdź trzy różnice pomiędzy obrazkami 
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KOLOROWANKA DLA MILUSIŃSKICH 
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OGŁOSZENIA - co nas czeka w najbliższym czasie? 

 W naszym przedszkolu najbliższe miesiące również będą obfite w ciekawe  

wydarzenia. Oto planowany wykaz najważniejszych uroczystości: 

 Dzień Górnika 

 Wizyta Świętego Mikołaja -czerwony dzień 

 Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka 

 Powitanie Zimy 

 Wigilia  

 Wizyta w Krainie Lodu - biały dzień 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Dzień Dinozaura 

 Bal Karnawałowy 

 Wycieczka do WCK na przedstawienie: Zew Natury, czyli: Pingwiny ratują świat! 

 Walentynki 

 Światowy Dzień Kota 

 


