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ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA 
 

DROGIE DZIECI I DRODZY RODZICE! 

Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia 

składamy najserdeczniejsze życzenia: 

zdrowia, i wszelkiej pomyślności. 

Życzymy Państwu, 

aby nadchodzące dni upłynęły w pełnej miłości  

i nadziei rodzinnej atmosferze, 

a zbliżający się Nowy Rok 

przyniósł spokój, stabilizację i wiele okazji 

do realizacji zamierzeń zawodowych i osobistych. 

 
Dyrekcja 

i Grono Pedagogiczne 



OD REDAKCJI: 

DRODZY RODZICE 

Cieszymy się, że możemy  znowu powitać Was w nowym roku szkolnym.    

Chcemy zaprosić wszystkich do czytania naszej przedszkolnej gazetki. Rozpoczyna się 

kolejny rok pełen wrażeń, nie tylko dla Państwa, ale przede 

wszystkim dla Waszych pociech. Będzie on pełen ciekawych 

doświadczeń. W czasie tego roku dzieci przyswoją nie tylko  

nowe umiejętności, lecz  także będą czerpać radości ze wspólnej 

zabawy, czy z pierwszych sukcesów.  

Dla niektórych dzieci  początek roku dostarczył trudnych 

przeżyć, związanych z adaptacją do nowego miejsca   

i koniecznością rozstania z ukochanymi rodzicami.. 

W pokonywaniu trudności i rozwiązaniu niektórych problemów pomoże lektura  
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SŁOWO DO RODZICÓW: 
Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym dzieciom da-

no prawo dokonywania wyborów mogących przygotować je do odpowiedzialnych 
decyzji w przyszłości”. 

           G. Mac Donald  
 
 

Małe dzieci a telewizja 
 

 Dzieci uwielbiają spędzać wolny czas przed telewizorem. Nie można jednak dopu-

ścić do tego, aby siedzenie przed szklanym ekranem zastąpiło im zabawy, spacery czy 

rozmowy z rodzicami.  

 
TELEWIZJA? TAK! ALE TYLKO POD KONTROLĄ 

 I Z UMIAREM. 
 

Programy telewizyjne uczą i rozwijają wyobraźnię, pod warunkiem jednak, że są 

oglądane przez dziecko z umiarem i dostosowane do jego wieku. Dziecko, które za długo 

ogląda telewizję, po pierwsze nie ma towarzystwa rówieśników, bo się z nimi nie bawi. 

Zamyka się w sobie. Po drugie jest pozbawione ruchu, nie wychodzi np. na podwórko. 

Potem mogą być z nim kłopoty w przedszkolu lub w szkole, bo aby wyładować nadmiar 

energii, staje się agresywne i nadpobudliwe. Nie traktuj 

telewizji jak niańki Sadzanie dziecka przed telewizorem, 

aby mieć nieco czasu dla siebie, nie jest dobrym  

pomysłem. Choć w ten sposób na chwilę poskromisz  

rozbrykanego malca, w efekcie przyniesie to więcej  

szkody niż pożytku.  

Dziecko biernie ogląda program, co nie rozwija jego 

wyobraźni. Szybko też przyzwyczai się, że telewizja jest jedynym sposobem spędzania 

wolnego czasu. Nie będzie potrafiło zorganizować sobie innej, twórczej zabawy. Wyznacz 

czas i programy Trzylatek może oglądać telewizję nie dłużej niż 20-30 minut dziennie, 

czyli tyle ile trwa dobranocka. W tym czasie powinnaś być przy nim i na bieżąco tłuma-

czyć to, co się dzieje na ekranie. Cztero-, pięciolatek nie powinien spędzać przed odbior-

nikiem więcej niż godzinę dziennie i również pod twoją kontrolą.  

 

Uwaga! 

Wśród dzieci panuje moda na oglądanie niektórych programów dla dorosłych, np. reality 

show. Nie daj się na to namówić! Nie są one dostosowane do wieku dziecka. Pokój  

dziecka bez telewizora . Dając mu odbiornik do pokoju, sygnalizujesz że zgadzasz się, 

aby włączało go zawsze, kiedy chce. Stracisz kontrolę nad tym, co ogląda. Nie oglądasz? 

Wyłącz! Nie przyzwyczajaj dziecka, że odbiornik jest stale włączony. Wyłączaj go 

 zawsze, gdy nie oglądacie konkretnego programu. Telewizor to nie domownik!  



Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu 

 Gry i zabawy dydaktyczne mają duże znaczenie w procesie kształcenia ze względu na 

rozwijanie u dzieci aktywności, samodzielności, pomysłowości. Metody gier i zabaw  

dydaktycznych łączą różne sposoby poznawania rzeczywistości poprzez słuchanie, oglądanie, 

działanie, przeżywanie. Wszystkie działania pobudzają dziecko do myślenia. Mają one nie 

tylko wartości dydaktyczne, ale także terapeutyczne i wychowawcze. Uczą poszanowania 

przyjętych norm, umożliwiają współdziałanie, uczą dyscypliny, sprzyjają uspołecznieniu, 

przyzwyczajają zarówno do wygrywania jak i do przegrywania.  

 Wisienki, w każdym roku szkolnym mają wiele okazji do  

tworzenia własnych gier oraz uczestniczą w różnorodnych  

zabawach dydaktycznych, rozwijających wszystkie procesy  

poznawcze i uczących aktywnego działania praktycznego.  

W minionych miesiącach, największym zainteresowaniem cieszyły 

się: 

      Gra memory—gra pamięciowa, w której uczestnicy rozkładają 

zestaw kart, które następnie zostają wymieszane. W zestawie  

znajdują się po dwie karty tego samego typu.  

Gracze mają za zadanie odsłonić dwie takie same karty i znaleźć 

parę. Wygrywa ta osoba, która odkryje najwięcej par. 

     Gra „Leśna przygoda” - gra planszowa połączona z zabawą matematyczną, Wisienki na 

przygotowanym konturze drzewa rysowały pola, ustaliły start i metę, uzupełniły wg własnego 

pomysłu pola leśnymi zwierzętami i własnoręcznie przygotowały pionki. Bohaterami gry  

były przygody leśnych zwierzątek. Po skończeniu planszy, dzieci zostały podzielone na dwie 

grupy (chłopcy, dziewczynki) i przystąpiły do gry. Zadaniem było 

dojście do mety i zebranie po drodze jak największej ilości pokar-

mu dla swojego zwierzątka (wiewiórki - orzechy),  

zając (marchewki). Podczas gry Wisienki respektowały przyjęte  

w grupie reguły, ćwiczyły umiejętności matematyczne oraz  

kształtowały odporność emocjonalną. (Do gry zostały  

wykorzystane materiały z recyklingu). 

     Zabawa „Która rzecz zniknęła” - zabawa pamięciowa,  

rozwijająca  uwagę i spostrzeganie, polega na zapamiętaniu kilku 

obrazków zgodnych z tematem, które prowadzący stopniowo  

zabiera, zaczynając od jednego. Zadaniem dzieci jest zapamiętanie, 

co znajduje się na obrazkach, a po zasłonięciu oczu , który obrazek 

zniknął. 

Opracowanie: mgr Joanna Michalska—nauczyciel przedszkola, nauczyciel zajęć korekcyjno—

kompensacyjnych 



Przedszkolaki w krainie zmysłów—elementy  

integracji sensorycznej na zajęciach 

Zmysły pozwalają każdemu z nas odczuwać i odbierać bodźce płynące  
z zewnątrz. Dziecko poprzez zmysły poznaje świat, nawiązuje z nim kontakt i doświadcza 
jego właściwości. Wrażenia zmysłowe oddziaływają na cały organizm dziecka. 

 Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo interesują się 

światem i zjawiskami w nim zachodzącymi. Zapoznają się 

z konkretnymi właściwościami przedmiotów i z zacieka-

wieniem chłoną informacje o najbliższym otoczeniu.  

U dzieci w tym wieku wzrasta wrażliwość zmysłów na 

bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, dziecko lepiej odbiera 

bodźce z otoczenia i reaguje 

na złożone sygnały.  

W poszerzaniu orientacji 

szczególną rolę spełnia zmysł wzroku i słuchu. Wrażliwość 

zmysłowa wzrasta wraz z wiekiem. Ale największym  

czynnikiem wpływającym na rozwój wrażeń zmysłowych 

jest zabawa. Zabawa sprawia dzieciom wiele radości,  

stwarza okazję do różnorodnych działań.  

Odpowiednio wykorzystana w toku codziennych zajęć mo-

że pomóc w osiągnię-

ciu celów kształcących i wychowawczych. 

 W ramach zajęć 

wielokrotnie wprowa-

dzano zabawy, oddzia-

łujące na wszystkie  

5 zmysłów dziecka 

(słuch, węch, dotyk, 

smak, wzrok). Wisienki 

m.in.: rozpoznawały przedmioty za pomocą dotyku, smako-

wały różne rodzaje produktów, rozpoznawały  

warzywa i owoce za pomocą zmysłu węchu, wysłuchiwały 

dźwięki przedmiotów, zwierząt i odgłosów przyrody,  

rozwijały zmysł równowagi podczas ćwiczeń. 

 

Opracowanie: mgr Joanna Michalska—nauczyciel przedszkola, nauczyciel zajęć korekcyjno—

kompensacyjnych 



 Dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość świata. Najlepszym sposobem 
zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty badawcze, 
które stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Chociaż niektóre  
eksperymenty wydają się trudne, bo związane są z dziedzinami, takimi jak fizyka lub  
chemia, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody  
i technik. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego uwzględnia treści 
dla wszechstronnego rozwoju dziecka i zagadnienia związane z przyrodą i dziecięcym 
i eksperymentami w dziedzinie techniki. 

 W związku z tym, w bieżącym roku szkolnym kontynuujemy w przedszkolu innowację 

jaką jest przeprowadzanie w każdym miesiącu jednego wybranego eksperymentu. Celem 

przeprowadzanych zabaw badawczych jest rozwijanie aktywności poznawczej dziecka 

przez organizowanie warunków  do prowadzenia działań  badawczych i rozwijania  

zainteresowań poznawczych, czerpania radości i satysfakcji z uczestnictwa w życiu  

przyrody, a także pobudzanie dziecka do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do 

działania, wyjaśniania i  stawiania wniosków. 

 We wrześniu przeprowadziliśmy doświadczenie: „Czary mary, bawimy się w kolory”. 

Do tego eksperymentu wykorzystaliśmy: plastikowe kubeczki, wodę, paski bibuły,  

wykałaczkę. Zasada jest taka: istnieją trzy podstawowe kolory,  których nie da się otrzymać, 

są to kolory czerwony, niebieski i żółty, Jeżeli dojdzie do zmieszania dwóch z nich, to  

powstaną kolory pochodne, i tak ze zmieszania koloru czerwonego z żółtym powstanie  

kolor pomarańczowy, natomiast z połączenia koloru żółtego z niebieskim powstanie nam 

zielony, a niebieski z czerwonym daje nam kolor fioletowy. 

 W październiku przeprowadziliśmy doświadczenie: „Powiększanie za pomocą wody”. 

Do tego doświadczenia potrzebne nam były: szklanki, woda, małe przedmioty., ołówek. 

Dzieci po nalaniu wody do szklanki przykładały od tyłu różne przedmioty i zauważyły, że 

przedmioty zmieniły wielkość, woda powiększa, działa jak lupa. Następnie zanurzyły  

w wodzie część ołówka, obserwując, iż zanurzona cześć jest większa niż ta nad powierzch-

nią, ponieważ szklanka jest okrągła. 

 W listopadzie przeprowadziliśmy doświadczenie: „Znikająca moneta”. Do tego  

doświadczenia potrzebowaliśmy: szklanki, wody, monety,. Dzieci obserwowały wodę  

i monety, następnie włożyły pod puste szklanki monety i dalej obserwowały. Po chwili  

nalały do szklanek wody i zauważyły, że monety nagle zniknęły. Złudzenie to ma związek 

ze zmianą  światła, ponieważ gdy fala świetlna przechodzi z powietrza do wody to  

mówimy, iż światło uległo załamaniu. 

 W grudniu przeprowadziliśmy doświadczenia: „Czym jest śnieg?”. Do tego  

doświadczenia wykorzystaliśmy: szklankę i śnieg. Korzystając, że za oknem spadł śnieg, 

postanowiliśmy go zaobserwować. Włożyliśmy śnieg do szklanki, określając jego  

„Przedszkolak bada, odkrywa, doświadcza” 



„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,  

nauczyłem się w przedszkolu—o tym jak żyć, co robić,  

jak postępować z innymi, patrzeć, odczuwać,  

myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat” 

                              Robert Fulghum 

właściwości, potem odczekaliśmy chwilę i zauważyliśmy, że śnieg zamienił się w wodę, 

która jest zanieczyszczona.  

Opracowanie: mgr Joanna Michalska—nauczyciel przedszkola, nauczyciel zajęć korekcyjno—   

 kompensacyjnych 

Aktualności—ważne wydarzenia w przedszkolu 

Pierwsze dni w przedszkolu 
Pierwsze dni pobytu dzieci w przedszkolu są bardzo ważne zarówno dla  

każdego przedszkolaka, jak i dla nauczyciela oraz rodziców. Każda ze stron ma 

swoje oczekiwania i wyobrażenia związane z nowym miejscem. W tym roku do 

naszego przedszkola zawitały nowe przedszkolaki, na  których już od  

pierwszych dni czekały zabawy i atrakcje, aby ich adaptacja przebiegła w miłej  

i przyjaznej atmosferze. 



Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 
20 września br. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla naszego przedszkola. 
Wszystkie grupy przedszkolne obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Już 
od samego rana zaczęliśmy wesoło swoje Święto. Dzieci pięknie wystrojone przez 
rodziców na tę okazję, nie mogły się doczekać wcześniej zapowiedzianych  
niespodzianek… a było ich naprawdę wiele. 

 

 

 

 

Pasowanie na przedszkolaka 
Wszystkie nowe przedszkolaki w tym roku zostały oficjalnie przyjęte w grono  

naszego społeczeństwa. Ten dzień z pewnością  na długo pozostanie w pamięci 

dzieci. 

 



Pierwszy Dzień Jesieni 
Jesień jest bardzo dobrym czasem na obserwowanie zmian w przyrodzie i jej  

przygotowań do nadejścia zimy - opadające kolorowe liście i owoce drzew,  

gromadzenie przez zwierzęta zapasów na zimę, pojawienie się w lesie grzybów  

i odloty ptaków do ciepłych krajów. Nasze przedszkolaki uczciły ten dzień,  

przychodząc do przedszkolaka w barwach jesieni, w tym dniu towarzyszyły nam 

liczne jesienne gry i zabawy.           

  Jesienne spacery 
Jesienne przechadzki są nie tylko przyjemne dla maluchów, ale 

i bardzo zdrowe. Nawet w najbar-

dziej pochmurny dzień zza chmur 

przebijają się promienie słoneczne, 

które wyzwalają w organizmie  

produkcję witaminy D.  Nic też tak 

doskonale i tak szybko nie poprawia 

nastroju jak świeże powietrze.  

                      Dzień Uśmiechu 
6-go października Wisienki obchodziły Światowy Dzień 

Uśmiechu. W tym dniu wszystkie dzieci przyszły ubrane 

na żółto a ich buzie zdobiły pięk-

ne uśmiechy. Dzień obfitował  

w wiele atrakcji. Dzieci losowały 

z magicznego kufra ciekawe  

zadania i z wielkim zaangażowaniem wypełniały wszyst-

kie. Nie zabrakło też oczywiście tańców i zabaw z żółty-

mi wstążkami oraz balonami. Na koniec zabaw każdy  

przedszkolak otrzymał wesołą odznakę oraz zabrał ze sobą uśmiech do domu. 

https://www.facebook.com/#


Dzień chłopaka 
Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach 

w życiu rodziny czy w życiu przedszkola W naszym Przedszkolu ważne jest 

Święto Chłopców, które corocznie obchodzimy 30 września. W tym dniu we  

wszystkich grupach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Chłopaka.  

Dziewczynki i panie złożyły chłopcom najlepsze życzenia. Nie zabrakło zabaw  

i pląsów przy których wszyscy świetnie się bawili. Po licznych konkursach  

i tańcach czekał na wszystkich słodki poczęstunek. 

 

Dzień Drzewa  
10 października Wisienki, z okazji obchodzonego 

Święta Drzewa, poznały zasadniczą rolę drzew  

w naszym życiu., a także rozwiązywały zagadki,  

odkrywały, w jaki sposób ludzie wykorzystują drewno 

w codziennym życiu oraz kiedy i dlaczego należy  

wyciąć drzewa. Kolejnym punktem zajęć było  

stworzenie eko-gry z wykorzystaniem makulatury. 



Tydzień warzywno—owocowy 
Jesień obdarza nas hojnie wieloma bogactwami. Pamiętając o tym i chcąc na 

każdym kroku przybliżać naszym przedszkolakom dary natury,  

zorganizowaliśmy w każdej grupie przedszkolnej Tydzień owocowo –  

warzywny. Te kilka dni października zapamiętamy jako bardzo zdrowe  

i kolorowe.  Dzieci miały wiele okazji do działania, przygotowując pyszne  

soki, kolorowe szaszłyki i jeżyki oraz zdrowe kanapki. 

Wycieczka do Zamku 
Pewnego  listopadowego dnia Jagódki i Wisienki wybrały się na najdłuższy  

w tym roku spacer, aby poznać jeden z najpiękniejszych zabytków naszej  

miejscowości, jakim jest  

Zamek w Spytkowicach.  

Pomimo długiej trasy nasze 

dzielne przedszkolaki dotarły 

na miejsce. Z uśmiechami na  

twarzy pozowały do wspólnego 

zdjęcia i pomimo zmęczenia  

zadeklarowały gotowość do  

kolejnych długich spacerów. 



Światowy Dzień Pluszowego Misia 
Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe misie opanowały nasze 
Przedszkole, przybywając w dniu 25. listopada wraz ze swoimi małymi  
właścicielami, by bawić się, świętować i uczyć. Jak co roku wszystkie grupy 
biorą udział w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz 
nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie  
przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym 
lub dużym przyjacielem –  Misiem.  Przybyły misie małe, średnie i bardzo  
duże. A każdy był piękny i wyjątkowy.  

Andrzejki 
Andrzejki są tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W odległych 
czasach wierzono już było, że dzień 30 listopada, otwiera drzwi do nieznanej 
przyszłości. W dzisiejszych czasach Andrzejki są świetnym pomysłem na  
wesołą zabawę przy muzyce i wróżbach. W naszym przedszkolu również  
odbyły andrzejkowe wróżby. Atmosfera od samego rana była gorąca. Dzieci 
podekscytowane nie mogły doczekać się rozpoczęcia zabawy. W tym dniu 
dzieci poznały swoją przyszłość, imię ukochanej/ukochanego i dowiedziały 
się, co może zdarzyć się w ich życiu w niedalekiej przyszłości.  



Ubieranie choinki 
Czas świąt Bożego Narodzenia wiąże się z tradycją 

ubierania świątecznego drzewka. W naszych salach 

również nie mogło zabraknąć tego rytuału. Tuż 

przed wizytą św. Mikołaja, długo oczekiwanego  

gościa przedszkolaki  

z wielkim zapałem zabrały 

się do ubierania choinki.  

Zawieszały bombki, gwiazd-

ki, łańcuchy i kolorowe światełka. Choinka wyglądała 

prześlicznie. Ileż było radości wśród dzieci i rodziców.  

W przedszkolu od razu zrobiło się świątecznie i bajkowo.  

Mikołajki 
6 grudnia nasze przedszkole odwiedził św. Mikołaj. Długo oczekiwany gość  

wywołał uśmiech na twarzach 

przedszkolaków. Został on gorąco 

zaproszony przez dzieci. Miło 

spędzony czas uświetniły  

wspólne zdjęcia oraz prezenty. 

Dzieci z ogromną radością  

zaprosiły św. Mikołaja za rok, 

obiecując, że czekając na niego 

będą bardzo grzeczne!  

 

Cyrk O’Bimbolando 
7 grudnia gościliśmy CYRK O’BIMBO-

LANDO, który tworzą młodzi artyści  

cyrkowi z Ukrainy. Przedstawienie, które 

pokazali przebiegało w atmosferze  

zainteresowania, fascynacji oraz dobrej  

zabawy. Przedszkolaki brały czynny udział 

w występie. Było mnóstwo śmiechu  

i radości. To było bardzo ciekawe przeżycie.  



Spotkania z ciekawymi gości 
W bieżącym roku zapraszamy do naszego przedszkola gości, którzy z dużą  

ciekawością i pasją opowiadają nam o swoim wykonywanym zawodzie.  

W pierwszych miesiącach odwiedzili nas: Policjant, Listonoszka oraz Górnik.. 

Spotkanie z policjantem, którego tematem było 

utrwalenie zasad ruchu drogowego, przypomnienie 

zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci  

w przedszkolu i w domu., Pan policjant przypomniał 

podstawowe zasady zachowania się podczas  

przechodzenia przez jezdnię. Wytłumaczył jak  

należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo 

oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia.  

W październiku z wizytą do naszego przedszkola przybyła pani listonoszka.  

Celem spotkania było przybliżenie dzieciom pracy 

listonosza, poznanie drogi listu od nadawcy do  

odbiorcy, budzenie szacunku dla pracy Poczty  

Polskiej. Dzieci z wielkim zainteresowaniem  

słuchały o pracy jaką wykonuje listonosz, zadawały 

wiele pytań.. 

 

Grudzień jest miesiącem, w którym swoje święto obchodzi św. Barbara i swoje 

święto mają górnicy. Chcąc przybliżyć dzieciom trudną i odpowiedzialną pracę 

górnika, zaprosiliśmy do przedszkola górnika  

w mundurze, dziadka Remika – p. Ryszarda  

Dzienia, który na spotkaniu omówił wygląd  

górniczego stroju, zapoznał dzieci z nazwą czapki 

górniczej, która nosi nazwę czako. Opowiedział 

przedszkolakom o kopalniach, odznaczeniach  

a także jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą praca na kopalni. 



KONKURSY 

W bieżącym roku  szkolnym nasze przedszkolaki miały wiele okazji do  

ujawnienia swoich talentów.  Braliśmy udział w następujących konkursach: 

1. W Ogólnopolskiej 6. edycji programu „Sprawdzone przez przedszkolaków”, 

organizowanej przez Firmę Wader-Woźniak, która zapraszała dzieci 

do wykonania pracy plastycznej związanej z hasłem tegorocznej akcji, które 

brzmiało „Mali Superbohaterowie”. 

2. W konkursie plastycznym  „Różne odsłony karpia”, którego organizatorem 

był Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach, w którym to nasz zerówkowicz 

Wojciech Karp zdobył I miejsce. 

3. W konkursie plastycznym „Wianek bożonarodzeniowy”, zorganizowanym 

również przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w konkursach  

i zachęcamy do udziału  w kolejnych konkursach! 

COOLTURALNE PRZEDSZKOLAKI, czyli  
dobre wychowanie jest cool 

 

 
Coolturalny przedszkolak to taki, który jest dobrze 
wychowany, a więc zna i stosuje zasady savoir – 
vivre (czyt. sawuar wiwr). Te tajemnicze słowa  
pochodzą z języka francuskiego. Savoir oznacza 
„wiedzieć coś, znać”, a vivre to „żyć”, a całe  
wyrażenie oznacza sztukę życia, znajomość  
obowiązujących zasad i zwyczajów towarzyskich 
oraz reguł grzecznościowych, a także umiejętność 
postępowania według nich.  
 
Zasady te zostały ustalone, aby żyło nam się ze sobą lepiej i przyjemniej.  
Powinny być znane i stosowane zarówno przez najmłodszych jak i tych trochę 
starszych. Człowiek coolturalny, dobrze wychowany to nie tylko ten, który wie, 
co i kiedy wypada zrobić, w jaki sposób zachować się w różnych sytuacjach, 
jak posługiwać się sztućcami, czego nie należy mówić lub robić, ale przede 
wszystkim ten, który okazuje innym życzliwość, szacunek i sympatię.  



 

Kulturalny czyli świetny, znakomity 
 
Coolturalny przedszkolak to super przedszkolak znający zasady dobrego  
wychowania i potrafiący je zastosować, bo przecież słówko „cool” oznacza coś 
świetnego i znakomitego. To, co cechuje coolturalnego przedszkolaka to  
odpowiednie zachowanie kiedy wchodzi do sali lub żegna się wychodząc do domu. 
Słowa powitania i pożegnania: „Dzień dobry” i „Do widzenia” często słyszymy  
z ust dobrze wychowanej osoby. A więc do dzieła, każdy z nas może zostać  
coolturalnym przedszkolakiem, wystarczy tylko chcieć. 
 
Proszę, dziękuję, przepraszam – magiczne słowa-klucze.  
 
W słowniczku każdego coolturalnego przedszkolaka powinny znaleźć się  
magiczne słowa: Proszę, Dziękuję, Przepraszam.  
 
Pierwsze z tych słów to Proszę. Powinno ono być stosowane ze swoim  
nieodłącznym elementem, czyli uśmiechem. Zawsze, gdy komuś coś podajemy, 
ofiarowujemy to magiczne słowo należy wypowiadać. Jeśli nie możemy sobie dać 
rady z otwarciem batonika, soku lub wody to wystarczy, że poprosimy  
o pomoc osobę dorosłą, która bardzo chętnie nam pomoże. Jeśli czegoś nie  
możemy dosięgnąć, bo np. jest daleko na stole to wystarczy, że poprosimy  
o pomoc kogoś, kto jest bliżej i będzie mógł nam tą rzecz podać. Spodobała nam się 
zabawka kolegi i chcielibyśmy się nią pobawić? Na pewno jeśli poprosimy  aby 
nam ją pożyczył, to kolega chętnie się z nami podzieli.   
 
Drugim ważnym słowem jest Dziękuję. W ten  sposób wyrażamy wdzięczność za 
coś, co otrzymaliśmy. Najlepiej wypowiadać je z uśmiechem i radosnym  
spojrzeniem. Dziękujemy innym za prezenty, poczęstunki, ustąpienie miejsca,  
przepuszczenie w drzwiach. Naszej mamie lub babci będzie bardzo miło jeśli  
podziękujemy za przygotowany posiłek, a tacie lub dziadkowi za naprawienie  
zepsutej zabawki lub rowerka.  
 
Trzecie słowo to Przepraszam. Mówimy tak jeśli kogoś skrzywdziliśmy,  
sprawiliśmy przykrość drugiej osobie, byliśmy niegrzeczni, lub niechcący kogoś 
potrąciliśmy przechodząc obok. Zawsze w takich sytuacjach należy przeprosić,  
a jeśli wyrządziliśmy w ten sposób jakąś szkodę to musimy pamiętać o tym, aby ją 
naprawić. Mówienie słowa przepraszam to wielka sztuka, ponieważ często jest to 
przyznanie się do błędu, co nie przychodzi nam łatwo. Przepraszanie ma sens kiedy 
robimy to od serca, szczerze żałując tego, co zrobiliśmy. 
 
Pamiętajmy, że łagodnym uśmiechem i coolturalnym sposobem bycia  

zjednujemy sobie sympatię i życzliwość innych. Często, ale rozważnie,  

używajmy magicznych słów, a na pewno będzie nam milej i przyjemniej być  

ze sobą.  

                                           Opracowanie: mgr Maria Marek, nauczyciel przedszkola 



KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

BAJECZKA LOGOPEDYCZNA ,,ŚNIADANIE PUCHATKA,, 

 

Mama lub tata czytają głośno bajeczkę. Ćwiczenia języka wykonujemy razem  

z dzieckiem. Początkowo najlepiej ćwiczyć przed lustrem, a później zabawy  

można kontynuować w dowolnym miejscu. W nagrodę za dobrze wykonane  

ćwiczenia dziecko może pokolorować rysunek. 

 

Kubuś Puchatek obudził się rano, przeciągnął i bardzo mocno  

ziewnął (ziewanie). Poczuł, że jego brzuszek jest pusty, wyruszył więc do lasu na  

poszukiwanie miodu. Idzie wyboistą ścieżką (dotykamy czubkiem języka do  

każdego ząbka na górze i na dole), roz-gląda się na prawo (czubek języka do prawego 

kącika ust) i na lewo (czubek języka do lewego kącika ust). Próbuje wyczuć, gdzie mo-

że znajdować się dziupla z miodem (kilka razy wdychamy powietrze nosem,  

a wydychamy buzią). Stanął przed wysokim drzewem. Spojrzał w górę (językiem  

dotykamy do górnej wargi) i zobaczył dziuplę, z której wypływał pyszny miodzik. 

Kubuś zaczął więc wspinać się na drzewo. Sięgnął łapką do dziupli i wyjął ją oblepioną 

miodem. Oblizał całą dokładnie (wysuwamy język z buzi i poruszamy nim lekko do 

góry i na dół) i wsunął łapkę po miód jeszcze raz (ponownie naśladujemy oblizywanie 

ręki). Podczas jedzenia Puchatek pobrudził sobie 

pyszczek. Teraz pró-buje go wyczyścić. Oblizuje 

więc językiem dokładnie wargi, dotyka do  

kącików ust, a na koniec oblizuje ząbki (usta 

przez cały czas są szeroko otwarte). 

Misio poczuł, że jego brzuszek jest już pełen. 

Zszedł z drzewa i ruszył w drogę powrotną. 

Musiał iść ta samą wyboistą dróżką (dotykamy 

czubkiem języka do każdego ząbka na górze i na 

dole), więc gdy doszedł do swojego domku był 

bardzo zmęczony (wysuwamy język na brodę  

i dyszymy). Położył się do łóżeczka i zasnął 

(chrapiemy). 

 

Opracowanie: mgr Renata Targosz—nauczyciel 

przedszkola, logopeda szkolny 



KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

 

Świąteczny słowniczek: 

Silent Night 

Silent night, holy night  

All is calm, all is bright  

Round yon Virgin Mother and Child  

Holy Infant so tender and mild  

Sleep in heavenly peace  

Sleep in heavenly peace  

 

Silent night, holy night!  

Shepherds quake at the sight  

Glories stream from heaven afar  

Heavenly hosts sing Alleluia!  

Christ, the Saviour is born  

Christ, the Saviour is born  

 

Silent night, holy night 

Son of God, love’s pure light  

Radiant beams from Thy holy face  

With the dawn of redeeming grace J 

esus, Lord, at Thy birth  

Jesus, Lord, at Thy birth „  

Cicha noc 

Cicha noc, święta noc, 

pokój niesie ludziom wszem, 

a u żłobka Matka Święta 

czuwa sama uśmiechnięta, 

nad Dzieciątka snem. 

nad Dzieciątka snem. 

Cicha noc, święta noc, 

pastuszkowie od swych trzód 

biegną wielce zadziwieni, 

za anielskim głosem pieni, 

gdzie się spełnił cud. 

gdzie się spełnił cud. 

Cicha noc, święta noc, 

narodzony Boży Syn, 

Pan wielkiego majestatu 

niesie dziś całemu światu 

odkupienie win. 

odkupienie win. 

        Opracowanie: mgr Joanna Michalska, nauczyciel przedszkola  



ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

 

Połącz w pary dwa jednakowe bałwanki i pokoloruj 

       Połącz cień z jego obrazkiem 

Zaprowadź Mikołaja do choinki 





KOLOROWANKA DLA MILUSIŃSKICH 



OGŁOSZENIA—co nas czeka w najbliższym 

czasie? 

Nasze przedszkole w najbliższych miesiącach planuje kolejne ciekawe  

wydarzenia, będą to m.in.: 

 Pierwszy Dzień Zimy 

 Wigilie grupowe 

 Dzień Kubusia Puchatka 

 Dzień Babci i Dziadka 

 Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej 

 Bal Karnawałowy 

 Wycieczka do WCK w Wadowicach 

 Walentynki 

 Dzień Kobiet 

 Światowy Dzień Morza 

 Dzień Teatru 

 Pierwszy Dzień Wiosny 

Dzień Teatru 


