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DROGIE DZIECI I DRODZY RODZICE! 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

składamy najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, radości, 

smacznego jajka, 

mokrego poniedziałku, 

ciepłych promyków 

wiosennego słońca 

oraz samych uśmiechów na twarzy 

Dyrekcja 

i Grono Pedagogiczne 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA 
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OD REDAKCJI: 

DRODZY RODZICE 
 

„Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy” 

Antoni Kępiński 

Słowo do Rodziców: 

Uczymy się czytać rysunki naszych przedszkolaków… 

Przedszkolaki interesują się otaczającą rzeczywistością: poszukują, badają, obserwują.  

Wykorzystują każdą chwilę, aby rozbudzać swoją ciekawość i rozwijać zdolności. Dzieci myślą w sposób 

magiczny. Znajduje to odzwierciedlenie w ich obrazkach. Spontanicznie malowane rysunki przykuwają 

naszą uwagę. 

Rysunki dziecka mogą ukazywać radość lub smutek towarzyszący dziecku w jego życiu  

codziennym. Są to dokumenty opisujące marzenia, sny, lęki, pragnienia. Poprzez język graficzny, jakim 

jest rysunek, dzieci ukazują nam siebie, swoje spojrzenie na świat. Wyrażają zawsze w sposób swobodny, 

szczery i ciekawy. 

Działalność plastyczna spełnia funkcję terapeutyczną. Przez rozwijanie oraz kształtowanie różnych 

umiejętności dziecko, uczy się wiary we własne siły i możliwości twórcze. Maluch tworzy, bawiąc się  

rysowaniem, rysuje to, co umie i jak umie, gdyż podświadomie gromadzi różnorodne przeżycia  

i doświadczenia, których intensywność wymaga rozładowania, więc przekazuje je w działalności  

plastycznej. Taka ekspresja to forma komunikacji, to niejako odtwarzanie stosunków międzyludzkich. 

Wszystko to jest źródłem przyjemności, radości i interesującym zajęciem podobnie jak zabawa.  

 

Wnikliwie obserwując prace plastyczne dzieci możemy poznać ich uczucia, dowiedzieć się czy są  

szczęśliwe, co myślą, czego się obawiają, o czym marzą, jak postrzegają najbliższe otoczenie. 

SPIS TREŚCI: 
 

1. Świąteczne życzenia................................................................................................................................................s. 2 

2. Słowo do Rodziców..........................................................................................................................................s. 3 –  4 
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4. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu…………………………………...…………………………..s. 6 — 7 

5. Przedszkolak bada, odkrywa, doświadcza…………………………...…………………………………….…s. 7 – 8 

6. Przedszkolaki w krainie zmysłów……………………………………...…………………………...…….…….s. 8-9 

7. Aktualności – ważne wydarzenia w przedszkolu .........................................................................................s. 10 – 15 

8. Konkursy...............................................................................................................................................................s. 16 

9. Wielkanocna bajka…………………...………..……………………….........................................………………..17 

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

11. Kącik języka angielskiego.........................................................................................................................s. 19 — 20 
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Oto kilka wskazówek do interpretacji prac dziecka: 

 KOLORY: 

1. Rysunki o bogatej kolorystyce świadczą o prawidłowej kondycji psychicznej dziecka, pozbawionej  

lęków, wypełnionej radością i optymizmem.  

2. Ciemna kolorystyka /czernie i szarości/ może świadczyć o skłonnościach do stresu,  

o towarzyszących dziecku lękach i obawach.  

3. Zdecydowana dominacja czerwieni z czernią może zdradzać skłonności do agresji.  

 LINIE: 

1. Linie wyraźne, długie towarzyszące żywej kolorystyce świadczą o otwartości, pewności siebie  

i stabilności emocjonalnej.  

2. Linie cienkie, delikatne, często krótkie mogą mówić o braku wiary we własne siły, braku pewności  

siebie i skłonnościach do ukrywania własnych uczuć.  

 POSTACIE: 

1.Postaci niewielkie lub rysowane na krawędziach kartonu, mogą sygnalizować o nieśmiałości i braku  

wiary we własne siły, niepewności. 

2.Rozmieszczenie na rysunku członków rodziny świadczyć może o charakterze zacieśnionych więzi  

z dzieckiem np. 

3. Postacie rozproszone – rozluźnione więzi, bliskość postaci – silne więzi, oddalenie od rodziców  

– poczucie zagubienia, niedoceniania, postacie dużych rozmiarów, centralnie rozmieszczone, wypełniające 

niemal całą kartkę - mówią nam o pewności siebie, wewnętrznej energii, otwartości dziecka, postacie  

rozmieszczone w centrum rysunku - to postacie ważne dla dziecka, z którymi jest ono w silnym związku 

emocjonalnym, bądź mówią o pozycji jaka ta osoba zajmuje w rodzinie.  

4. Umieszczanie wielu szczegółów na postaci lub rysowanie jej z ogromną starannością to sygnał  

dotyczący znaczenia lub dominacji tej osoby w rodzinie. 

5. Pomijanie własnej osoby w rysunkach prezentujących rodzinę może świadczyć o braku doceniania  

własnej pozycji, o zaburzonych relacjach rodzinnych np. brak miłości. 

6. Rysowanie tylko siebie może być sygnałem nadmiernej na sobie koncentracji z powodu np.  

nadopiekuńczości ze strony rodziny lub przeciwnie braku zainteresowania (dziecko czuje się  

zaniedbywane, opuszczone, może liczyć jedynie na siebie).  

7. Pomijanie postaci lub ich fragmentów, oszpecanie czy też pomniejszanie postaci na rysunkach może 

świadczyć o nieprawidłowych relacjach np. zazdrości, rywalizacji, niechęci, braku bliskości. 

8. Ukazywanie siebie mniejszym lub młodszym niż w rzeczywistości może sugerować chęć powrotu do 

bezpiecznego, beztroskiego dzieciństwa, pozbawionego np. nakazów, zakazów, zdań, nowych ról  

(np. braku jednego z rodziców, pojawienie się młodszego rodzeństwa), którym nie może obecnie sprostać.  

9. Prezentowanie w rysunkach rodziny osób fikcyjnych może być wynikiem pragnień, marzeń  

o poszerzenie jej np. o rodzeństwo, ojca, matkę.  

10. Rysowanie w tematach rodziny jedynie domu – budynku pozbawionego ludzi może świadczyć  

o niestabilnych np. konfliktowych relacjach rodzinnych zaburzających u dziecka poczucie bezpieczeństwa 

czy trwałości rodziny.  

11.  Kolejność rysowania postaci i czas poświęcony na ich narysowanie (ilość nanoszonych szczegółów) 

może świadczyć o roli i pozycji jaką dla rysującego zajmuje prezentowana postać.  

 Podkreślanie smutku, żalu w rysunku (mimika twarzy, łzy), przygnębiające otoczenie,  

katastroficzny krajobraz, może świadczyć o lękach, przykrych przeżyciach np.. utrata kogoś bliskiego,  

wypadek, rozstanie rodziców. 
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 Powtarzająca się niepokojąca tematyka prac plastycznych powinna stać się sygnałem do uważnej 

obserwacji i otoczenia dziecka szczególną opieką, a nawet do sięgnięcia po psychologiczną poradę. 

 

Wiosenne gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu - doskonalenie umiejętności  

pracy w grupach 

 

Gry dydaktyczne wpływają na rozwój myślenia dziecka, na jego procesy analizy i uogólniania. 

Trafny wynik utrwala wiadomości o danym przedmiocie, rozszerza zakres treści pojęcia. Można  

powiedzieć, że przez zabawy i gry dydaktyczne, realizowane są dwa zadania: formalne – rozwój funkcji 

poznawczych oraz materialne- utrwalanie i wzbogacanie wiadomości i pojęć przedszkolaków. Na  

podkreślenie zasługuje jeszcze jeden moment występujący w tym wysiłku umysłowym dziecka w toku  

zabaw dydaktycznych. Wszystkim stanom myślenia towarzyszą uczucia zwane w psychologii  

intelektualnymi. Rozwijanie uczuć intelektualnych ma duże znaczenie w przygotowywaniu dziecka do 

szkoły, gdyż podłoże uczuciowe w procesie uczenia się pomaga w osiąganiu powodzenia w nauce. 

 

 Zabawy i gry dydaktyczne zawierają element nauczania, dlatego też w stosowaniu ich obowiązują 

pewne zasady. Są to: 

a) Zasada systematyczności 

b) Zasada znajomości materiału przez dzieci 

c) Zasada utrudniania zadań 

d)   Zasada atrakcyjności 

 

W zespołowych grach dydaktycznych partnerzy współzawodniczą ze sobą o wygraną. Wystawione 

są w nich na próbę zdolności uczestników, ich wytrwałość, odwaga, wytrzymałość, szybka orientacja,  

spostrzegawczość. W przedszkolu zabawy dydaktyczne przeważają nad grami. Współzawodnictwo w grze 

cieszy nie wszystkie jeszcze dzieci pięcioletnie, jednakże sama konstrukcja i własnoręcznie wykonanie  

stanowi dla dzieci pięcioletnich nie lada wyzwanie i ciekawość, dlatego ostatnie miesiące w grupie  

Wisienek dały przedszkolakom wiele okazji do kształtowania w sobie umiejętności zdrowej rywalizacji,  

a także ukazały, iż nie zawsze się wygrywa, w związku z tym trzeba z honorem przyjąć gorycz porażki. 

Gra planszowa „Ogniowe przygody” – połączona z zabawą matematyczną, skonstruowanie i rozegranie 

gry planszowej w dwóch grupach, w której bohaterem był ogień. W fabule gry zostały uwzględnione tylko 

samodzielne pomysły dzieci. Podczas gry Wisienki respektowały przyjęte przez siebie umowy, stosowały 

się do reguł gry, ćwiczyły umiejętności matematyczne oraz kształtowały odporność emocjonalną. Do  

wykonania gry każda grupa otrzymała: duży karton, pisaki, pionki-zakrętki, kostkę do gry oraz obrazki 

przedstawiające pozytywne i negatywne skutki ognia. 
 

Gra „Przebiśnieg i krokus” -  gra strategiczna, oparta na zasadach popularnej gry: kółko-krzyżyk”,  

Wisienki w parach przygotowały własną grę. Potrzebowały: kartkę, pisaki, ponki-zakrętki, obrazki  

przebiśniegów i krokusów oraz klej i nożyczki. Po zrobieniu własne gry przystąpiły do zabawy. Gracze 

obejmują pola na przemian dążąc do objęcia trzech pól w jednej linii, przy jednoczesnym uniemożliwieniu 

tego samego przeciwnikowi. Pole może być objęte przez jednego gracza i nie zmienia swego właściciela 

przez cały przebieg gry. 

Opracowanie: mgr Joanna Żak, nauczyciel przedszkola 
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 1. Zabawy rozwijające zmysł powonienia i smaku; przedszkolaki miały okazję do poznania i roz-

różniania różnorakich zapachów, od tych pobudzających (cytryna, cebula, czekolada), do uspokajających 

(cynamon, lawenda, olejek waniliowy) oraz różnych smaków: słony, słodki, kwaśny. 

 2. Zabawy rozwijające zmysł dotykowy; wisienki systematycznie doskonalą dotyk m.in. poprzez: 

pisanie po plecach kolegi liter i cyfr, w celu ich utrwalania, poznawanie różnych materiałów i powierzchni 

po dotyku, tworzenie różnorakich  prac plastycznych. Morze - malowanie dłońmi – ćwiczenie bazujące na 

rozcieraniu farby na dużej powierzchni tylko przy pomocy palców i całej dłoni. Statki – orgiami prze-

strzenne – składanie statków z papieru. 

 3. Zabawy stymulujące zmysł proprioceptywny; ćwiczenia gimnastyczne oparte na poskokach, 

turlaniu się, czołganiu, ćwiczenia z piłką i dyskiem „jeżyk”, ćwiczenia z woreczkami gimnastycznymi. 

 4. Zabawy rozwijające zmysł wzroku wraz z koncentracją; wędkowanie magnesowych rybek, 

wypełnianie labiryntów, tworzenie gier planszowych,  

 5. Zabawy rozwijające zmysł słuchu; w ostatnich miesiącach dominowały ćwiczenia w wysłuchi-

waniu głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie, domina słuchowe, dobieranie w pary obrazki różniące się 

tylko jedną głoską w nazwie. 

 Opracowanie: mgr Joanna Żak, mgr Paulina Nowak - nauczyciele przedszkola 
 

 

 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu  

Internet jest siecią wszystkich sieci, gdzie każdy może znaleźć wszystko i zamieścić wszystko.  

Jednak nad treściami, zdjęciami, filmami i tym, co zawierają serwisy i portale internetowe nie ma  

właściwie kontroli. Coraz więcej jest w internecie przemocy i materiałów, których zdecydowanie nie  

powinno tam być. Sieć jest wykorzystywana do coraz gorszych rzeczy.  

Dziecko może nieświadomie bądź niechcący nacisnąć coś, co nie jest dla niego w danym momencie  

odpowiednie, dlatego kontrola rodzicielska jest niezbędnym elementem w prawidłowym korzystaniu  

z Internetu przez wszystkie dzieci, nawet te najmłodsze. Przedstawiamy kilka ważnych zasad  

przybliżających bezpieczeństwo korzystania z Internetu.  

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem.  

Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy i zróbcie listę przyjaznych im stron  
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(pomocny, edukacyjny serwis internetowy: www.sieciaki.pl). 

2. Jeśli Twoje dziecko sprawniej niż Ty porusza się po Sieci, nie zrażaj się – poproś, by było Twoim  

przewodnikiem po wirtualnym świecie. 

3. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa 

związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom  

poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy 

mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie  

i sposobach ich unikania. 

4. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. Dorośli  

powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się  

z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne.  

5. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. Dostęp do wielu stron 

internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby 

dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Ustal  

z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia i nazwiska i adresu. 

6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na  

stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, żew obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne 

jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze, kiedy poczuje się  

niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić. 

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy 

nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować różnorodne zjawiska. 

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowaniaw Internecie. Przypominaj dziecku 

o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie, więc w Internecie  

obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. 

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyglądnij się jak Twoje dziecko korzysta 

z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci.  

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami. Internet jest  

doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku  

w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa. 

Opracowanie: mgr Joanna Żak 

nauczyciel przedszkola, nauczyciel zajęć korekcyjno – kompensacyjnych 

 
„Przedszkolak bada, odkrywa, doświadcza” 

„To dzieci są prawdziwymi obserwatorami tego świata”  

Mian Mian 

 Dzieci zaczynają lepiej rozumieć świat, kiedy uatrakcyjnimy zajęcia różnymi zaskakującymi  

eksperymentami i doświadczeniami. Co ważniejsze, wciąż chcą dowiadywać się więcej i więcej. Wiele  

doświadczeń i eksperymentów stanowi świetną zabawę dla przedszkolaków.  Zabawy edukacyjne mają nie 
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Gra „Skaczące żabki” – wesoła gra zręcznościowa wymagająca nie lada umiejętności :) Kolorowe żabki 

chcą wskoczyć do stawu, żeby się ochłodzić! Wygrywa ten, kto pierwszy umieści wszystkie swoje żabki  

w pudełku. Do wykonania potrzebujemy: plastikowe zabezpieczenia np. po mleku, oleju, kolorowe kółka  

z papieru, pisaki, klej, plastikowe pudełko po serku.  

 

 Wszystkie gry sprawiły dzieciom wiele radości, nie tylko podczas ich konstruowania, ale również  

i podczas samej gry. Już wkrótce czekają na nas kolejne atrakcyjne gry i zabawy. 

Opracowanie: mgr Joanna Żak 

nauczyciel przedszkola, nauczyciel zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 

 

 
 

Przedszkolaki w krainie zmysłów – doskonalimy swoje zmysły 
 

Narządy zmysłów to organy, mające na celu odbieranie bodźców, a więc czynników powodujący 

specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki ze środowiska zewnętrznego oraz  

wewnętrznego. Najważniejszą rolę w narządach zmysłów odgrywają receptory - odbierające informacje  

z otoczenia, wykształcone w celu reagowania na konkretny rodzaj bodźców oraz odpowiednie funkcje  

mózgu. 

U każdego z nas występuje zmysł: wzroku, słuchu, smaku, węchu oraz nocycepcja – zmysł bólu, 

zmysł temperatury – odczucie zimna i ciepła, zmysł równowagi ipropriocepcja – zmysł ułożenia części  

ciała względem siebie oraz napięcia mięśniowego. 

Pełny obraz rzeczywistości tworzy się w mózgu dziecka pod wpływem wielu bodźców odbieranych 

wszystkimi zmysłami naraz – kiedy przedszkolak jednocześnie widzi, słyszy, odczuwa dotyk, temperaturę  

i zmiany pozycji swojego ciała. Informacje o zarejestrowanych bodźcach spotykają się w jego mózgu. 

Tam, po odpowiedniej "obróbce", są łączone w spójny komunikat i powodują konkretne pożądane  

zachowanie. Jeśli np. dziecko chce złapać piłkę, jego mózg błyskawicznie sortuje i łączy napływające 

bodźce - ocenia odległość i wielkość piłki, szybkość jej ruchu, planuje odpowiedni układ rąk, siłę, z jaką 

zostanie chwycona, i na bieżąco kontroluje równowagę oraz pozycję ciała. A do tego całą tę sytuację  

konfrontuje z doświadczeniami zebranymi wcześniej. Ten skomplikowany proces polegający na  

skutecznym współdziałaniu zmysłów w celu przetwarzania bodźców, to integracja sensoryczna.  

W ostatnich miesiącach Wisienki w czasie zajęć doskonaliły i rozwijały integracje powyższych  

narządy zmysłów, poprzez różnorakie ćwiczenia.  
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tylko edukować, ale bawić nasze Przedszkolaki. Kolejne miesiące za nami, a co za tym idzie kolejna porcja 

eksperymentów, badań i doświadczeń również za nami. Oto nasze zabawy badawcze, przeprowadzone  

w ostatnich miesiącach. 

1. Dlaczego bańki mydlane są okrągłe? 

Do tego doświadczenia użyliśmy: wody, szamponu do włosów, słomek, plastikowych kubków, zapałek  

i plasteliny. 

Przebieg: Doświadczenie rozpoczęliśmy od zrobienia płynu, mieszając wodę z szamponem do włosów, po 

uzyskaniu odpowiedniej konsystencji robiliśmy bańki przy użyciu słomek. Kolejnym ważnym elementem 

było sklejenie trzech zapałek w kształcie trójkąta przy użyciu plasteliny. Po ich zrobieniu przystąpiliśmy do 

robienia baniek dmuchając w trójkąt. Jakie było zdziwienie, gdy podczas tego ćwiczenia bańki nadal miały 

kształt kulisty. 

WNIOSEK: Bańki mydlane mają kształt kulisty, ponieważ działa na nie ciśnienie, które rozchodzi się 

równomiernie we wszystkich kierunkach, tworząc kształt zbliżony do kuli. 
 

2. Do czego służy ogień? – badamy właściwości ognia 

Do tego doświadczenia użyliśmy: świeczek, zapałek, wody, szklanego podstawka. 

Przebieg: Badanie rozpoczęliśmy od zapalenia świeczek – uzyskując ogień, następnie przykładając  

delikatnie dłoń w bezpiecznej odległości ku promieniowi, doświadczyliśmy iż ogień daje nam ciepło,  

kolejno przez kilka minut ogrzewaliśmy płomieniem szklany podstawek z wodą i dzieci wywnioskowały 

kolejną zaletę ognia – iż żywioł ten ogrzewa inne substancje. Na koniec po zasłonięciu rolet – ściemnieniu 

sali – uzyskaliśmy kolejną cechę ognia – iż daje nam światło. 
 

3. Jak nadmuchać balon, bez użycia płuc?  

Do tego doświadczenia użyliśmy: octu, sody oczyszczonej, balona, plastikowej butelki, lejka  

i łyżki. 

Przebieg: Eksperyment rozpoczęliśmy od nasypania do balonu kilku łyżek sody oczyszczonej przez lejek 

oraz nalania do plastikowej butelki octu. Następnie delikatnie założyliśmy balon na butelkę i bardzo  

ostrożnie rozpoczęliśmy proces przesypywania zawartości balonu do butelki. Efekt: balon zaczął się  

pompować. 

WNIOSEK: podczas eksperymentu zaszła reakcja chemiczna ze zmieszania dwóch substancji: sody 

oczyszczonej i octu. 

 

Opracowanie: mgr Joanna Żak 
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Aktualności – ważne wydarzenia w przedszkolu 
 

„Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo,  

bez ciężaru dnia wczorajszego” 

Anna Kamieńska  
 

 

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia 

 

Wigilia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na choince w żółtej czapce 
kolorowy pajac. 

Wciąż wyprawia różne 
figle, 

zobaczycie zaraz. 
Noga lewa, noga prawa 

tańczą nogi obie. 
Rusza głową,  

klaszcze w dłonie, 
podśpiewuje sobie. 

Miesiąc grudzień jest, jak co roku, szczególnym miesiącem, gdyż oczekujemy 

wtedy nie tylko na Mikołaja i prezenty, ale także na Święta Bożego Narodzenia. 

W naszych salach wszystkie dzieci z wielką niecierpliwością czekały na nową  

choinkę. Przygotowywaliśmy się do Świąt ucząc się świątecznych  

piosenek, kolęd. Dzieci przyniosły liczne ozdoby świąteczne na choinkę oraz 

przygotowywały specjalne – świąteczne ozdoby choinkowe do Ośrodka  

Zdrowia. W świąteczny nastrój wprowadzały nas również dekoracje w Sali i na 

korytarzu. 

W naszym przedszkolu Wigilia stała się już tradycją. Dnia 22.12.2016 

r. przedszkolaki w galowych, pięknych strojach przybyły do  

przedszkola, aby wspólnie i uroczyście spędzić ostatni dzień przed 

Świętami Bożego Narodzenia. Tuż po śniadaniu, udaliśmy się na halę 

sportową, aby obejrzeć piękne Jasełka, przygotowane przez starszych 

kolegów. Następnie wszyscy zaśpiewaliśmy ulubione kolędy,  

łamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia i zasiedliśmy do  

wigilijnego posiłku, który z tej okazji został podany na odświętnie 

przystrojonych stołach. Na koniec dnia przedszkolaki otrzymały od 

pań oraz rodziców małe świąteczne niespodzianki. Wspólne  

świętowanie przyczyniło się do kultywowania polskich tradycji i było 

miłym wstępem do przeżywania świąt Bożego Narodzenia już  

w gronie Rodzinnym.  

A gdy zabłyśnie gwiazda 
W błękitnej dalekości. 

Będziemy z sobą dzielić 
Opłatek – chleb Miłości. 
A łamiąc okruch biały, 

Wśród nocy świętej ciszy, 
Niechaj się serca nasze 

Jak dzwony rozkołyszą. 
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Bal karnawałowy 

W tym roku przedszkolaki z młodszych grup spędziły bal karnawałowy na wycieczce w Fadolandii  

w Wadowicach. Od samego przyjścia do przedszkola, dzieci były podekscytowane, przynosząc swoje  

stroje wraz z atrybutami. Z niecierpliwością cały czas wypatrywały nadjeżdżającego autokaru. Po  

przekroczeniu progu kolorowej sali balowej, wszystkie dzieci zamieniły się w bohaterów wielu bajek:   

królewny, królewiczów, smoki, Elsy, Kopciuszki, rycerzy, batmanów. Nie zabrakło także baletnic,  

strażaków, piratów czy motylków. Wycieczka dostarczyła nam niezapomnianej zabawy i cudownych  

wrażeń. Panie animatorki zapewniły dzieciom moc atrakcji: tańce, gry, malowanie twarzy, a także  

poczęstunek- soczek i ciastko dla każdego. Wspaniałej atmosfery i atrakcji nie zabrakło również podczas 

balu zerówkowiczów. Starszaki zachwyciły pięknymi strojami oraz  

kreatywnością podczas licznych zabaw. W tym dniu nie zabrakło uśmiechów 

na twarzach wszystkich dzieci. 

Dzień Babci i Dziadka 

Święto Babci i Dziadka to niezwykły dzień dla dzieci oraz ich bliskich. To dzień pełen uśmiechów,  

wzruszeń i radości. Uroczystość z okazji Święta Dziadków jest tradycją od lat, przedszkolaki zawsze  

przygotowują się do tego niezwykłego wydarzenia z wielką ochotą i zaangażowaniem. W tym roku  

Wisienki zaprosiły swoich gości do krainy śniegu i lodu, Jagódki  przedstawiały przygody Jasia i Małgosi  

a zerówkowicze piękne Jasełka. Milusińscy w interesujący sposób wcielili się w różnorodnych bohaterów 

inscenizując fabułę i morał. Przedstawieniom przyświecały liczne tańce, śpiewy, wiersze i piosenki dla  

Babć i Dziadków. Na zakończenie każdy przedszkolak wręczył gościom prezenty i zaprosił na mały  

poczęstunek. Dziękujemy Pani Dyrektor i wszystkim gościom za przybycie oraz Rodzicom za pomoc 

w przygotowaniu uroczystości! 



12 

 

Walentynki 

14 luty był dla Wisienek prawdziwym dniem miłości i przyjaźni. Przedszkolaki wzięły udział w różnych 

zabawach związanych z walentynkami m.in.: szukały drugiej połówki serca, rozwiązywały zagadki  

dotyczące bohaterów bajek, wzięły udział w zawodach, kto zbierze najwięcej serduszek w określonym  

czasie. Na koniec tego uroczystego dnia każde dziecko otrzymało walentynkę, pysznego lizaka w kształcie 

serduszka od Walentego - Bartusia oraz serduszkową czekoladkę od Walentynki – Olusi. Walentynki  

w przedszkolu z pewnością można zaliczyć do radosnych i udanych.  

Spotkanie z pracownikiem kolei państwowych 

Zerówkowicze niedawno mieli okazję gościć w przedszkolu pracownika kolei państwowych. Celem wizyty 

było pokazanie w jaki sposób należy się zachować na przejeździe kolejowym. Dzieci dowiedziały się jakie 

sytuacje i zachowania są niebezpieczne na torach kolejowych (przebieganie przed nadjeżdżającym  

pociągiem, chodzenie po torach, zabawa na torowisku), czego nie należy robić, w jakich miejscach nie  

powinno się przebywać. To było bardzo ciekawe spotkanie. Teraz już każde dziecko wie, jak należy  

zachować się w takim miejscu. Po interesującej i pouczającej prezentacji wszystkie dzieci otrzymały  

książeczki dotyczące bezpieczeństwa . 

Tłusty Czwartek 

Jak co roku, Rodzice  

przygotowali dla przedszko-

laków pyszny poczęstunek  

z okazji Tłustego Czwartku.  

Dzieci z  wielką ochotą  

częstowały się słodkimi 

pączkami.  
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Ogień, woda, powietrze, ziemia, jako cztery żywioły - badamy i eksperymentujemy 

Zajęcia w ramach tematyki o czterech żywiołach, dały przedszkolakom możliwość do różnorodnego  

eksperymentowania. Wisienki miały okazję do poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez różne  

zmysły oraz do podejmowania własnej inicjatywy i aktywności dydaktycznej. Tworzone sytuacje  

edukacyjne były dla dzieci okazją do przyglądania się naturze, temu jak człowiek sobie z nią radzi, jak ją 

podporządkowuje i jak natura podporządkowuje sobie człowieka. Powietrze, ogień, woda i ziemia – nie 

wyobrażamy sobie bez nich życia. Cztery żywioły niosą jednak i życie i śmierć. Nie możemy bez nich żyć 

i nie możemy ich bagatelizować. Zajęcia wprowadzały dzieci w świat takich wartości jak: natura,  

bezpieczeństwo, odwaga, roztropność i pokora wobec żywiołów ognia, wody, powietrza i ziemi. 

 Dzieci samodzielnie przeprowadziły szereg doświadczeń, m.in. zrobiły płyn do baniek mydlanych – 

uświadamiając sobie, iż niezależnie od tego, jaki będziemy mieli kształt, banki mydlane i tak będą okrągłe, 

badały do czego służy ogień? – wnioskując, iż ogień to źródło ciepła i światła, pomaga nam w codziennym 

życiu. Jak nadmuchać balon, bez użycia płuc? – doświadczenie polegające na zachodzeniu reakcji  

chemicznej dwóch substancji. „Jaka jest ziemia? – badanie dotykiem różnych rodzajów ziemi – wniosek: 

ziemia ma zróżnicowaną strukturę budowy, od sypkiej aż po stałą, a także różne zastosowanie. 

8 marca — Dzień Kobiet 

 Dzień Kobiet i Dziewczynek przebiegł w naszym przedszkolu bardzo wesoło. Dzieci uczestniczyły  

w ulubionych zabawach. Chłopcy złożyli dziewczynkom życzenia i wręczyli im drobne upominki. Rodzice 

przygotowali też słodki poczęstunek zarówno dla dziewczynek jak i chłopców. Dzień przebiegł nam  

wesoło i zapewne długo zostanie w naszej pamięci.  
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Dokarmianie ptaków 

Jak co roku podczas zimy prowadzimy w przedszkolu akcję dokarmiania ptaków. Maluchy wiedzą, co  

ptaki powinny jeść i chętnie przynoszą pokarm dla skrzydlatych przyjaciół. Karmniki zostały umocowane 

wokół budynku naszej szkoły, dzięki czemu możemy obserwować jego gości. Dokarmianie głodnych  

ptaków jest doskonałą okazją do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz 

wrażliwości na losy zwierząt.   

Dzień Żaby 

Na początku marca grupa Wisienek obchodziła Dzień Żaby. W tym niezwykłym dniu wszystkie dzieci 

przyszły ubrane na zielono, nie zabrakło też zielonych rekwizytów do zabaw oraz żabich opasek na  

naszych głowach. Nasze spotkanie rozpoczęło się od prezentacji, dzięki której można było obejrzeć różne 

gatunki żab, usłyszeć ich głos, poznać nazwy, budowę, zwyczaje, środowiska życia – bo przecież nie 

wszystkie żaby żyją w wodzie – pożywienie, różne ciekawostki. Ważną informacją była ochrona żab  

i działania człowieka chroniące je przed niebezpieczeństwami. Od dziś już wiemy, że wszystkie żaby  

w naszym kraju są pod ochroną! Wszyscy z uwagą obejrzeli zdjęcia i aktywnie odpowiadali na pytania. 

Równie chętnie „żabki” włączyły się do śpiewania żabiej piosenki, rechotania, kumkania, a najbardziej do 

żabiego skakania. Zanim jednak skakać można było do woli – rozpoczęły się żabie konkurencje, m.in.. 

układanie etapów rozwoju żaby we właściwej kolejności, dopasowywanie zielonych obrazków do  

odpowiednich grup, dzieci dowiedziały się tez co to łańcuch pokarmowy a nawet potrafiły same go  

stworzyć. Najwięcej radości sprawiły jednak wszystkim żabie tańce, zabawa w żabią orkiestrę oraz  

wykonanie ciekawych prac  plastycznych z papierowych talerzyków.  Był to bardzo radosny i  ciekawy 

dzień, który zapamiętamy na długo. 
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Dzień Bezpiecznego Internetu 

Dzień Bezpiecznego Internetu Dzieci – nie ufajcie nikomu w Sieci! Netka to Sieciak, który dobrze wie, Że 

w Internecie czasem dzieje się źle! 27 marca br. zorganizowano w naszym przedszkolu Dzień  

Bezpiecznego Internetu, ten ważny temat dotyczący nie tylko starszych uczniów, ale również  

przedszkolaków, które coraz częściej sięgają po telefony, tablety czy laptopy. Głównym celem zajęć  

edukacyjnych było zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane  

z korzystaniem z sieci. Przedszkolaki poprzez zadania i wspólne zabawy dowiedziały się co to jest Internet 

i sieć internetowa, do czego służy i jakich zasad trzeba przestrzegać, aby z niej bezpiecznie korzystać.  

Jednym z elementów zajęć było obejrzenie bajki profilaktycznej z serii „Owce w sieci”, które uświadomiły 

maluchom, że Internet jest nie tylko skarbnicą gier i zabaw, ale również potencjalnym źródłem zagrożeń. 

Na koniec każdy przedszkolak otrzymał odznakę – Jestem bezpieczny w sieci.  

I Dzień Wiosny 

Pierwszy Dzień Wiosny był dla przedszkolaków wyjątkowy, atrakcyjny i kolorowy. Dzieci uczciły ten 

dzień przychodząc do przedszkola w żółto - zielonych ubraniach. Wszyscy chętnie rozwiązywali wiosenne 

zagadki, a także uczestniczyli w zajęciach muzyczno - ruchowych. Nie mogło zabraknąć też  pierwszych 

wiosennych spacerów aby pożegnać Zimę a przywitać Wiosnę. Milusińscy nie zapomnieli o pięknych,  

kolorowych gaikach oraz marzannach, które uatrakcyjniły spacery oraz symbolizowały mijającym nas  

osobom, iż nadeszła wiosna.  

Opracowanie: mgr Joanna Żak, mgr Paulina Nowak 

nauczyciele przedszkola 
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KONKURSY 

Gminny konkurs plastyczny pt. „Szopka Bożonarodzeniowa” 

Konkurs plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszych 

przedszkolaków. Dzieci chętnie wzięły w nim udział wykazując swoją pomysłowość, zaangażowanie  

i kreatywność. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i skromny upominek za udział,  ponadto 

Filip Czechowicz otrzymał wyróżnienie a Tadeusz Stodolny zajął II miejsce w gminie. 

 

Wojewódzki konkurs ekologiczno –plastyczny  

Nasze przedszkole bierze udział w IV edycji projektu ekologicznego „Czysta Małopolska”  

zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. W ramach tego projektu chętne dzieci wykonały 

pomysłowe plakaty pt.”Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska”. Wszystkie prace były ciekawe  

i staranne. O wynikach konkursu poinformujemy w następnym numerze kwartalnika. 
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Wielkanocna bajka 
 

MALOWANIE JAJEK 

 Julia z niecierpliwością czekała na Wielką Sobotę. Wszystko dlatego, że właśnie tego dnia w jej 

domu malowało się jajka. Przygotowania do tego zadania rozpoczęły się znacznie wcześniej. Były już  

kupione farby, no i oczywiście białe jajka. Po długim wyczekiwaniu, gdy wreszcie przyszła Wielka Sobota, 

Julia wstała bardzo wcześnie. Wcześniej niż zwykle. Od razu chciała zabrać się do malowania. Ledwie 

udało się ją namówić na zjedzenie śniadania. Chwilę po tym Julia była w swoim żywiole. Właśnie włożyła 

pierwsze jajka do czterech szklanek wypełnionych kolorowymi farbami. Po paru minutach pierwsze pisan-

ki były już gotowe. Jedna była zielona, jedna niebieska, jedna żółta i jedna czerwona. Były ładne, ale 

dziewczynka nie była z nich zadowolona. Chciała, by jajka nie były w jednym kolorze. Marzyły się jej jaja 

dwukolorowe. Ale jak tego dokonać?  

Po namyśle Julia znalazła sposób. Napełniła farbą tylko część szklanki, w ten sposób, że można w niej było 

zanurzyć jajko tylko do połowy. Po paru minutach wyjęła jajko i delikatnie zanurzyła je niezabarwioną 

stroną w drugim kolorze. W ten sposób powstawały jajka dwukolorowe. Julia, ośmielona swoim pomy-

słem, zapragnęła jaj nie dwu, ale wielokolorowych. Ale jak tego dokonać?  

Dziewczynka długo się zastanawiała. Nie było to proste zadanie. Jednak nie dała za wygraną. Znalazła  

sposób na kolorowe jaja. Rozlała kolorowe farby do małych miseczek. Trzymając jajko w ręku zanurzyła 

jej w kolorze zielonym. Następnie odwróciła jajo i następny jego czubek zanurzyła w kolorze niebieskim. 

Jajo miało pomalowane czubki, ale środkowa część była ciągle biała. Ale i na to znalazł się sposób. Julia 

chwyciła jajo za pomalowane czubki i zanurzyła białą część w miseczce z żółtą farbą wolno je toczyła  

zamalowując w części białą skorupkę jajka. Pozostałą część zanurzyła w farbie czerwonej. Tak powstała 

wielokolorowa pisanka. Wyglądała bardzo ładnie. Julii jednak i to nie wystarczało. Tym razem chciała 

mieć niebieskie jajko w żółte kropki. Ale jak tego dokonać? 

Znalazł się i na to sposób. Dziewczynka najpierw zanurzyła jajko w farbie żółtej. Następnie nakleiła na 

nim małe kółeczka wycięte ze starej naklejki i zanurzyła jajko w farbie niebieskiej. Gdy wyjęła jajko  

i odkleiła naklejki, wyglądało ona jak niebo, na którym było kilka słoneczek. W ten sam sposób wykonała 

pisankę, na której były czerwone kwiatuszki na zielonej łące.  

Julia bawiła się pisankami do południa. W tedy z wizytą przyjechała do niej babcia, która pokazała jej  

całkiem nowy sposób malowania jajek. Babcia używała do tego rozgrzanego wosku. Szpileczką nanosiła 

go na powierzchnię skorupki, a następnie zanurzała je w farbie. W ten sposób powstała pisanka, na której 

były różne misterne wzory. Dziewczynka również spróbowała tej metody. Bardzo się jej spodobała. Do 

wieczora Julia eksperymentowała z różnymi, nowymi sposobami malowania jajek. Czasami je ze sobą  

mieszała. Była to świetna zabawa. Dzięki temu w świąteczny, wielkanocny poranek nie brakowało na stole 

przepięknych pisanek. 

KONIEC 
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

Wymawianie głoski r stanowi największy problem zarówno w dzieciństwie, 

jak i w dorosłym życiu. Jej artykulacja jest trudna. Głoska r pojawia się 

zwykle najpóźniej w słownictwie  dziecka, czasem dopiero między 5. a 6. 

rokiem życia. Często wymowa dziecka wymaga wielu systematycznych 

ćwiczeń dlatego dzieci w naszym Przedszkolu i oddziałach ,,O”  objęte są 

pomocą logopedyczną w tym zakresie. 

 

W celu pomocy dzieciom z nieprawidłowa wymową głoski ,,r” logopedzi  

w naszej placówce prowadzą zajęcia indywidualne, które pomagają  

przezwyciężyć trudności językowe. Bardzo ważne są ćwiczenia języka: 

1. Wysuwanie szerokiego języka z buzi nie dotykając zębów. 

2. Robienie „łopatki” („łyżeczki”) z języka. 

3. Liczenie górnych, a następnie dolnych zębów czubkiem języka. 

4. Masaż języka przez wysuwanie go i wsuwanie przez lekko zbliżone  

      zęby. 

5. Kląskanie językiem. 

6.   Mlaskanie, ssanie lub naśladowanie ssania cukierka czubkiem języka. 

7.   Zlizywanie miodu, nutelli ze spodeczka lub z głębokiego kieliszka. 

8.  Przytrzymywanie czubkiem języka cukierka, drażetki, rodzynki itp. na wałku dziąsłowym za górnymi      

zębami. 

9.  Parskanie wargami (motorek), parskanie z językiem wsuniętym między wargi. 

10. „Rakieta” - Zdmuchiwanie małego skrawka papieru umieszczonego na czubku języka. 

11. „Młotek” – szybkie wypowiadanie głoski l dotykając czubkiem języka o górny wałek dziąsłowy. 

12. „Trzepanie dywanów” – szybkie i kilkukrotne uderzanie językiem o górną wargę wybrzmiewając ly. 

 

Istotne są również ćwiczenia warg: 

1. naśladowanie odgłosów z otoczenia; 

2. odczucia zimna – brr, brr, brr; 

3. ruszającego motocykla – brum, brum; 

4. parskania konia – prr, prr, prr; 

5. energiczne pionowe poruszanie  

      warg bokiem palca; 

6.   parskanie wargami z językiem  

      wysuniętym  między nimi; 

7.  pionowe ruchy palcami po wargach,     

naśladujące grę na gitarze lub harfie. 

 

Opracowanie: mgr Małgorzata Kasperek 
logopeda, nauczyciel przedszkola 
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KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
 

 Wielkanoc w Wielkiej Brytanii ma swoje początki jeszcze przed chrześcijaństwem, a swoją nazwę 

– Easter – zawdzięcza anglosaskiej bogini wiosny Eostre, która była uosobieniem narodzin, płodności  

i szczęścia. W krajach celtyckich święto to było związane z pożegnaniem zimy i przywitaniem wiosny, 

której symbolem były pojawiające się zające. W Wielkiej Brytanii świętowanie Wielkanocy rozpoczyna się 

w piątek (Good Friday) a kończy w poniedziałek (Easter Monday).Święcenie pokarmów nie jest tutaj  

znane, w sobotę, w miastach popularne są uliczne festiwale. Niedziele Brytyjczycy, podobnie jak my,  

spędzają z rodziną i znajomymi. W tradycyjnych brytyjskich domach nadal popularne jest śniadanie z dużą 

ilością potraw z jajek. Większość z nich niestety nie celebruje już wielkanocnego śniadania, jeżeli pogoda 

pozwoli, wybierają się zazwyczaj na rodzinnie pikniki. Również w Wielkiej Brytanii Wielkanoc kojarzona 

jest z jajkami. Nie ma jednak tradycji zdobienia ich. Obecnie Święta Wielkanocne na Wyspach Brytyjskich 

mają bardzo komercyjny charakter, a ich symbolem stały się słodkie jaja z czekolady i zajączek  

wielkanocny (Easter Bunny). Brytyjskie tradycje wielkanocne to głównie zabawy dla dzieci.  

Wyróżnić tutaj możemy: 

Egg hunt – czyli polowanie na jajka. W niedzielę rano dzieci wyruszają w poszukiwania ukrytych przez 

rodziców w zakamarkach ogrodu czekoladowych jajek. Wygrywa to z nich, które znajdzie ich najwięcej. 

Rolling eggs –to po prostu toczenie jaj. Zabawa polega na turlaniu lub kulaniu surowych jajek ze szczytu 

małej górki. Zabawę wygrywa ten, którego jajko sturla się z górki najszybciej bez potłuczenia skorupki, 

albo ten, którego jajko rozbije się jako ostatnie. 

Pace egging – coraz rzadziej spotykane, przed laty popularne w całej Anglii wiejskie sztuki uliczne. Przedstawiały scenę śmierci 

św. Jerzego z rąk łotra (Old Tosspot), a następnie jego przywrócenie do życia przez wiejskiego medyka.  

 W Wielki Piątek Brytyjczycy pieką tradycyjne bułeczki drożdżowe z rodzynkami, pomarańczą oraz 

dużą ilością przypraw korzennych hot cross buns. Bułeczki mają na sobie tradycyjny krzyż z ciasta.  

W niedzielę na obiad podawana jest zazwyczaj pieczona jagnięcina, a na deser pudding w formie tarty  

z masą podobną do naszego budyniu (custard) posypany rodzynkami. Na podwieczorek z kolei serwuje się 

tzw. Simnel cake – lekkie ciasto owocowe w polewie marcepanowej. Na brzegach cista umieszczonych jest 

12 marcepanowych kulek, które reprezentują 12 apostołów Chrystusa. 
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Opracowanie: mgr Kinga Warzecha 

nauczyciel j. angielskiego  
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ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

 

 

 

 

Zachęcamy wszystkich  Milusińskich do wspólnej zabawy, którą zaczynamy od  rozwiązania  

    poniższych zagadek. 

Wiosna 
Zakwitają w lesie sasanki. 

Marzanna umknęła  

do morza,  

Od tej pory cieplejsze  

są ranki. 

Przylatują z daleka bociany. 

 

Święconka 

Zagląda ciekawie  

przez okienko – słonko. 

Bo też chce zobaczyć  

koszyk ze...  
 

 

Żonkile  
Żółciutkie jak słonko,  

piękne jak motyle. 

Wiosną rozkwitają  

w ogrodzie.... 
 
 

Bratki 
Kolorami tęczy 

mienią się im kwiatki.  

Każdy ogród piękny,  

gdy kwitną w nim... 
 

 

Zajączek wielkanocny 

Zgodnie z wielkanocnym  

zwyczajem 

słodkie upominki  

każdemu rozdaje  

 

Lany poniedziałek 
W ten świąteczny dzień  

każdy z nas się śmieje. 

A woda nie z nieba,  

lecz z wiader się leje  
 

 

Rzeżucha 

Choć już Święta blisko 

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu  

kiełkuje... 
 

 

Bazie 

Mleczka nie chcą pić. 

Nigdy nie biegają. 

Choć mają futerka, 

ogonków - nie mają. 

Oj dziwne to kotki! 

Wolą stać w wazonie,  

niż wziąć się za psotki.  
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Nauka pisania literek dla dzieci i szlaczki 

Opracowanie: mgr Paulina Nowak 

nauczyciel przedszkola 
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KOLOROWANKA DLA MILUSIŃSKICH 
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Ogłoszenia - co nas czeka w najbliższym czasie? 

 
Kolejne miesiące w naszym Przedszkolu będą obfitowały w następne interesujące  

wydarzenia, m.in..: 

 Występ na apelu wielkanocnym 

 Dzień Czekolady 

 Dzień Ziemi 

 Dzień Bibliotekarzy 

 Dzień Mamy i Taty 

 Piknik Rodzinny 

 Dzień Dziecka 

 Wycieczki klasowe 

 Zakończenie Roku Szkolnego 


