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2 Echo Przedszkola 

Słowo wstępne od Dyrekcji Przedszkola Samorządowego Nr 77. 
 Na łamach gazetki „Echo Przedszkola”, którą prowadziłam od 7 lat chciałabym 
podziękować Nauczycielom, Pracownikom przedszkola oraz  Rodzicom wychowan-
ków za okazanie zaufania oraz poparcie, które pomogło mi stawić czoło nowemu wy-
zwaniu- w objęciu stanowiska dyrektora placówki.  
 Pracując w naszym przedszkolu przez 17 lat, mogłam uczyć się od samych 
„Mistrzów” jak być dobrym nauczycielem, jak pozyskiwać przychylność Rodziców 
oraz podbijać malutkie serca wychowanków. Muszę się przyznać, że z uwagi na po-
święcenie codziennego  kontaktu z dziećmi na rzecz pracy w charakterze dyrektora, 
było mi trudno podjąć decyzję o udziale w konkursie. Jednak takie wyzwanie los rzuca 
tylko raz, a poprzeczkę życiową należy wyżej podnosić, aby lepiej się rozwijać i nadal 
służyć innym swoją pracą, bardziej odpowiedzialną i czasochłonną. Bardzo się cieszę, 
że gabinet dyrektora odwiedzają byli wychowankowie uczący się w pobliskiej szkole, 
że nadal traktują mnie jak swoją „Panią z przedszkola”. Dzieci i Rodzice z przedszkola 
również obdarzają mnie uśmiechem, dobrym słowem, który dodaje animuszu do dal-
szej efektywniejszej pracy. 
 Startując w konkursie na dyrektora przedszkola musiałam przedstawić koncep-
cję rozwoju placówki na kolejne 5 lat. Chciałabym przekazać najważniejsze atuty roz-
woju placówki: 
- doskonaląca się kadra pedagogiczna 
- modernizacja placówki  
- włączenie Rodziców w promocję i zarządzanie placówką 
- poszerzenie  współpracy z pobliską szkołą podstawową 
- objęcie opieką specjalistyczną dzieci z trudnościami edukacyjnymi 
- rozwijanie dziecięcych talentów a szczególnie artystycznych  
- stworzenie koła plastycznego 
- poszerzenie współpracy z rodzicami 
- pedagogizacja rodziców na terenie placówki 
- organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci, rodziców 
- organizacja licznych uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców 
- zapewnienie kontaktu ze sztuką- malarstwem, filharmonią, teatrem 
- a przede wszystkim stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i radosnego dzieciństwa 
 Myślę, że realizacja powyższej koncepcji będzie odbywać się w ścisłej relacji 
z gronem pedagogicznym, personelem, rodzicami, bo tylko wspólne działania mogą 
być uwieńczone spełnieniem i obopólnym zadowoleniem z dobrze wykonanej pracy. 
Postaram się ze wszystkich sił, aby sprostać oczekiwaniom, które w dzisiejszych cza-
sach są trudne do spełnienia, ale nie są niemożliwe.  
 Moim mottem, które będzie mi towarzyszyło w pracy przez następne pięć lat 
są następujące słowa: 
„Wizja bez działania jest tylko marzeniem. Działanie bez wizji jest trwaniem tylko. 
Wizja połączona z działaniem pozwala zmieniać świat!”. 

Z pozdrowieniami 
Bogusława Czyrska- dyrektor 

Przedszkola Samorządowego Nr 77  
w Białymstoku 
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ZMIANY KADROWE W PRZEDSZKOLU 
 W nowym roku szkolnym, w naszym przedszkolu zaszły  zmiany kadrowe, 
o których pragniemy Państwa poinformować.  Jedną z najważniejszych zmian 
jest zmiana na stanowisku dyrektora przedszkola. Pani Dyrektor mgr Halina Żuk prze-
szła na emeryturę, a w wyniku konkursu na dyrektora przedszkola, który wiosną odbył 
się w naszej placówce, stanowisko objęła Pani mgr Bogusława Czyrska- nauczyciel 
z wieloletnim stażem pracy.  
 W gronie pedagogicznym witamy również nową nauczycielkę- Panią mgr Doro-
tę Wiśniewską oraz Panią mgr Alicję Szczepańską- po powrocie z rocznego urlopu 
zdrowotnego. 
 Nowo mianowanym jak i nowoprzybyłym życzymy wielu sukcesów i satysfak-
cji z pracy zawodowej.  
 
 

NAUCZYCIELE Z NASZEGO PRZEDSZKOLA 
 Priorytetem naszego przedszkola od początku jego istnienia ,była wykwalifiko-
wana kadra pedagogiczna, owocnie współpracująca z rodzicami oraz ze środowiskiem 
lokalnym. Będziemy nadal pracować nad tym, aby utrzymać dobrą opinię i wysoką 
pozycje rankingu białostockich przedszkoli. 
 W dobie obowiązujących reform oświatowych, nauczyciele z naszego przed-
szkola ustawicznie podnoszą  swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, 
warsztatach i szkoleniach , a także zdobywają kolejne szczeble awansu zawodowego. 
 Grono pedagogiczne liczy  11 nauczycieli, z tego- 7 – to nauczyciele dyplomo-
wani, 3- mianowani, 1- stażysta.  Pragniemy poinformować, że grono nauczycieli dy-
plomowanych zasiliła Pani mgr Grażyna Korobkiewicz, której serdecznie gratulujemy. 
Awans na nauczyciela dyplomowanego kontynuuje Pani mgr  Anna Sosnowska a, na-
uczycielem stażystą, zdobywającym awans nauczyciela kontraktowego jest Pani mgr 
Urszula Czykwin. Życzymy wytrwałości w dążeniu do upragnionego celu- zdobycia 
kolejnego szczebla awansu zawodowego. Cieszymy się bardzo, że w gronie pedago-
gicznym naszej placówki jest  Pani mgr Iwonna Zaborowska- metodyk wychowania 
przedszkolnego. 
 Warto dodać, że nauczycielki z naszego przedszkola są często zauważane i do-
ceniane przez lokalne władze oświatowe oraz miejskie. Przez kolejne lata nauczycielki 
zdobywały Nagrodę Kuratora Oświaty oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku. 
 Nowy rok szkolny, to kolejne wyzwania pedagogiczne, realizacja zawodowych 
zamierzeń, a także wytężona praca dydaktyczno- wychowawcza z dziećmi w  wieku 
przedszkolnym. 
 Życzę Koleżankom wiele zapału i entuzjazmu w  pracy pedagogicznej oraz dal-
szych sukcesów na niwie zawodowej. 
 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 77 
w Białymstoku 

mgr Bogusława Czyrska 
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Kadra Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego Nr 77  
w roku szkolnym 2007/2008 

 

Grupa I- 3- latki- mgr Jolanta Kłusewicz, mgr Iwonna Zaborowska,  
 mgr Bogusława Czyrska 
Grupa II- 4- latki- mgr Urszula Czykwin, mgr Anna Sosnowska 
Grupa III-5- latki- mgr Helena Karłuk, mgr Dorota Wiśniewska 
Grupa IV-6- latki- mgr Grażyna Korobkiewicz, mgr Ewa Pieczyńska 
Grupa V-4- 5- latki- mgr Nina Dowgier, mgr Alicja Szczepańska 

  

DZIEŃ NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU 
Październik- jesień kolorowa, żółto- czerwono- brązowa. Wszystko wokół 

jest kolorowe, rano osnute mgłą, wieczorem owiane chłodem. Piękne jesienne 
dni zachęcają do spacerów w lasach i w parkach, a czasem do melancholii i 

zadumy. Bogactwo i uroki jesiennej przyrody jest wspaniałą scenerią, by 
okazać ciepło i serdeczność NAUCZYCIELOM, z okazji ich ŚWIĘTA,  które 
przypada 14 PAŹDZIERNIKA. Wiek przedszkolny jest najbardziej chłonnym 
okresem w życiu dziecka. Zaś nauczyciel jest pierwszym przewodnikiem, w 
otaczającym świecie, pełnym tajemnic, pytań i zagadek. Satysfakcja z pracy 

jest tym większa, im więcej zaangażowania i serca poświęci się swoim 
wychowankom. Lecz najmilsze jest to, że po latach nasi wychowankowie, 

szczególnie w tym dniu, pamiętają o swojej „pierwszej” Pani z przedszkola. 
 

Ten co kształci serca i umysły, 

Ten co ścieżki pokoleń toruje, 

Tylko z kwiatów wdzięczności 

Może mieć nagrodę, 

Tylko z postępków, których przykłady wskazuje. 

Dyrektor Przedszkola 

Z okazji objęcia stanowiska Dyrektora naszego przedszkola 
życzymy Pani sukcesów na nowej drodze rozwoju zawodowego, 
mądrości i wytrwałości w podejmowaniu codziennych decyzji, 

a w życiu prywatnym spełnienia marzeń, miłości i pogody ducha. 

Życzą:  
 Dzieci, Rodzice, Pracownicy Przedszkola  

Szanowna Pani Dyrektor, 



Echo Przedszkola  5 

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA 
Serdecznie dziękujemy Paniom z Przedszkola Samorządowego Nr 
77 w Białymstoku za trud kształcenia i wychowania naszych dzieci: 
za radosne dni spędzone na beztroskich zabawach, za wszystkie 

poznane wierszyki, tańce i piosenki oraz za wszelkie wyrazy sympa-
tii, którymi Panie obdarowywały nas- Rodziców. 

 Życzymy dużo zdrowia, 
W Imieniu Rodziców Dzieci z przed-

szkola 

Z wyrazami szacunku 

Rada Rodziców 

SYLWETKI NAUCZYCIELI NASZEJ PLACÓWKI 
 
Wychowawczyni grupy I – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 77 – 
Pani Bogusława Czyrska 
 
Zawodowo: 20 lat 
Motyw podjęcia zawodu: Było to marzenie z dzieciństwa. Możliwość codziennego 
kontaktu z dziećmi, obserwacja ich rozwoju oraz przyjemność obcowania 
z wychowankami w najpiękniejszym okresie ich życia 
Mąż: Mirosław 
Dzieci: Wszystkie dzieci z przedszkola ;-) 
Hobby: czyta książki z różnych gatunków literackich. Zbiera ciekawe przepisy 
kulinarne- wypróbowuje nowe przepisy ściągnięte z Internetu oraz z programów TV. 
Ulubiony film, serial lub program telewizyjny: : Lubi filmy polskiej produkcji- 
zekranizowaną klasykę literatury, seriale historyczne, biograficzne , komedie Barei, 
filmy przygodowe nakręcone w latach 70-tych „Podróż za jeden uśmiech” „Wakacje 
z duchami”. Programy TV- przyrodnicze, publicystyczne oraz rozrywkowe- kabarety 
Sposób spędzania czasu wolnego: czyta książki, słucha muzyki. Lubi też malować 
obrazy. Jednak najbardziej lubi spędzać czas w gronie przyjaciół, najlepiej na łonie 
natury, delektując się domowym ciastem, najchętniej szarlotką z bitą śmietaną. 
Znak zodiaku: strzelec 
Ulubiony kolor: niebieski, turkus, kolory pastelowe 
Ulubiona zabawka z dzieciństwa: miś brązowy z bursztynowymi oczami 
Ulubiona książka z dzieciństwa: L.M Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza” 
Ulubiona postać z bajki: wróżka z bajek 
W dzieciństwie marzyła o tym aby w przyszłości zostać: nauczycielem lub 
ilustratorką książek dla dzieci. Ale bawiła się też często w piosenkarkę i księdza- także 
zawody związane z powołaniem, a nawet misją ;-) 
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Najbardziej irytuje mnie: tak zwana „znieczulica” społeczna, ciche przyzwolenie na 
przejawianą przemoc- fizyczną bądź psychiczną, a także na wszelkie nadużycia wobec 
drugiego człowieka. 
Na co dzień lubię: pomagać ludziom w potrzebach, otaczać się ludźmi pozytywnie 
nastawionymi do życia, a także obdarowywać najbliższych, przyjaciół i znajomych 
bez okazji. Uśmiechać się i rozmawiać z dziećmi na nurtujące tematy. 
Dziedzina z kręgu kultury i nauki, w której czuję się mocna: bardzo lubi malarstwo 
impresjonistów. Ceni też sztukę twórców ludowych. 
Marzenia: mały domek z ogródkiem w otoczeniu pięknej przyrody- lasu, wodnego 
oczka 
Dzień urodzin: 24 listopada- jesienna data trochę melancholijna, ale dla mnie i moich 
rodziców bardzo radosna 
Dzień imienin: 18 kwietnia- radość o poranku! 
 
 
Wychowawczyni grupy I – Pani Jolanta Kłusewicz 
 
Zawodowo: 19 lat 
Motyw podjęcia zawodu: w tym zawodzie można najlepiej się realizować, lecz trzeba 
go naprawdę lubić 
Mąż: Sławomir 
Dzieci: Justyna, Michał, Karol 
Hobby: poznawanie pięknych zakątków naszego regionu, zainteresowania 
przyrodnicze 
Ulubiony film, serial lub program telewizyjny: programy przyrodnicze 
Sposób spędzania czasu wolnego: bliski kontakt z naturą – wycieczki do lasu 
Znak zodiaku: ryba 
Ulubiony kolor: zmieniają się w zależności od nastroju 
Ulubiona zabawka z dzieciństwa: lalka bobas 
Ulubiona książka z dzieciństwa:  wiersze Juliana Tuwima, ksiązka „Dzieci 
z Bullerbyn” 
Ulubiona postać z bajki: Kolargol, Miś Uszatek 
W dzieciństwie marzyła o tym aby w przyszłości 
zostać: piosenkarką 
Najbardziej irytuje mnie: zawiść, złośliwość, brak 
tolerancji 
Na co dzień lubię: życzliwość, otwartość, 
optymizm 
Dziedzina z kręgu kultury i nauki, w której czuję 
się mocna: chyba nie ma takiej dziedziny 
Marzenia: chciałabym odwiedzić Norwegię, 
Islandię, Irlandię i Syberię 
Dzień urodzin: 3 marca 
Dzień imienin: 15 czerwca 
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Wychowawczyni grupy I – Pani Iwonna Zaborowska 
 
Zawodowo: 25 lat 
Motyw podjęcia zawodu: było to dzieło przypadku, którego nie żałuje 
Mąż: Jerzy 
Dzieci: Jakub, Karolina, Michał 
Hobby: zbiera drewniane ptaki, rzeźbione przez ludowych artystów, ma ich bardzo 
dużo, kilkaset 
Sposób spędzania czasu wolnego: w pięknych przyrodniczo miejscach, których już 
bardzo mało 
Znak zodiaku: strzelec 
Ulubiony kolor: brązowy  
Ulubiona zabawka z dzieciństwa: miś 
Ulubiona książka z dzieciństwa: „Mała Księżniczka” 
Ulubiona postać z bajki: „Prosiaczek” z Kubusia Puchatka 
Najbardziej irytuje mnie: stara się nie irytować byle czym 
Na co dzień lubię: mieć czas na czytanie 
Dziedzina z kręgu kultury i nauki, w której czuję się mocna: litera pamiętnikarska i 
opracowania na temat losów Polaków zesłanych na Wschód w latach 1918 - 1945 
Marzenia: podróże w wybrane miejsca 
Dzień urodzin:  3 grudnia 
Dzień imienin: 23 maja 
 
Wychowawczyni grupy II– Pani Anna Sosnowska 
 
Zawodowo: 16 lat  
Motyw podjęcia zawodu: lubi przebywać w towarzystwie dzieci, obserwować ich 
rozwój, poznawać ich potrzeby 
Mąż: Adam 
Dzieci: Magda 
Hobby: Po trochu z różnych dziedzin. 
Ulubiony film, serial lub program telewizyjny: „Dom”, „Alternatywy 4” 
Sposób spędzania czasu wolnego: na łonie natury z rodziną 
Znak zodiaku: koziorożec 
Ulubiony kolor: beżowy, niebieski 
Ulubiona zabawka z dzieciństwa: mały beżowy miś 
Ulubiona książka z dzieciństwa: „Dzieci z Bullerbyn” 
Ulubiona postać z bajki: Kopciuszek 
W dzieciństwie marzyła o tym aby w przyszłości zostać: lekarz 
Najbardziej irytuje mnie: brak szacunku dla drugiego człowieka 
Na co dzień lubię: spędzać czas z rodziną, czytać czasopisma dla kobiet 
Dzień urodzin: 27 grudnia 
Dzień imienin: 26 lipca 
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Wychowawczyni grupy II – Pani Urszula Czykwin 
 
Zawodowo: 2 rok 
Motyw podjęcia zawodu: spełnia się w pracy z drugim człowiekiem, lubi ciągle na 
nowo odkrywać świat widziany oczyma dziecka i brać odpowiedzialność za drugiego 
człowieka 
Mąż: Andrzej 
Dzieci: Anastazja 
Hobby: śpiewanie, malowanie, pływanie, spacery na łonie natury 
Sposób spędzania czasu wolnego: w gronie rodziny, na spacerach, czytając książki 
Znak zodiaku: baran 
Ulubiony kolor: zielony 
Ulubiona zabawka z dzieciństwa: lalka „szmacianka” 
Ulubiona książka z dzieciństwa: „Mały książę” Antonie De Saint Exupery 
Ulubiona postać z bajki: Kopciuszek 
W dzieciństwie marzyła o tym aby w przyszłości zostać: nauczyciel 
(„przedszkolanka”) 
Najbardziej irytuje mnie: bałagan 
Na co dzień lubię: spędzać czas z rodziną 
Dziedzina z kręgu kultury i nauki, w której czuję się mocna: muzyka, plastyka, 
Marzenia: żyć tak, żeby niczego nie żałować 
Dzień urodzin: 8 kwietnia 
Dzień imienin: 21 października  
 
 
Wychowawczyni grupy III– Pani Helena Karłuk 
 
Zawodowo: 35 rok 
Motyw podjęcia zawodu: Lubi pracę z dziećmi, która jest działalnością kreatywną, 
niezależną. 
Mąż: Mirosław 
Dzieci: Anna i Piotr 
Hobby: czytanie literatury klasycznej, wycieczki krajoznawcze, szydełkowanie. 
Ulubiony film, serial lub program telewizyjny: „M jak miłość”, programy 
reporterskie, publicystyka 
Sposób spędzania czasu wolnego: czytanie książek, czasopism, spacery z psem, 
spotkania z rodziną i z przyjaciółmi 
Znak zodiaku: Wodnik 
Ulubiony kolor: kolory pastelowe 
Ulubiona zabawka z dzieciństwa: miś 
Ulubiona książka z dzieciństwa: „Ania z Zielonego Wzgórza” 
Ulubiona postać z bajki: Czerwony Kapturek, Calineczka 
W dzieciństwie marzyła o tym aby w przyszłości zostać: osobą ważną, wpływową, 
zamożną 
Najbardziej irytuje mnie: zawiść wśród ludzi, nietolerancja, chamstwo, zazdrość, 
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dwulicowość, niekompetencja 
Na co dzień lubię: Miłą atmosferę w pracy, serdeczne rozmowy w gronie rodzinnym 
i z przyjaciółmi. 
Dziedzina z kręgu kultury i nauki, w której czuję się mocna: pedagogika, 
dydaktyka, psychologia: społeczna i rodzinna, częściowo historia antyczna 
Marzenia: zdrowie dla mnie i najbliższych, zaspokojenie potrzeb materialnych, 
szczęście dzieci, osiągnięcie wyznaczonych celów. 
Dzień urodzin: 2 luty 
Dzień imienin: 2 marca 
 
 
Wychowawczyni grupy IV – Pani Ewa Pieczyńska 
 
Zawodowo: 30 lat  
Motyw podjęcia zawodu: raczej przypadek i to, że jej przyjaciółka podjęła decyzję 
nauki w tym kierunku, ale nie żałuje 
Mąż: Andrzej 
Dzieci: Marta – Ewa, Urszula -Ewa 
Hobby: zbieranie grzybów 
Ulubiony film, serial lub program telewizyjny: tok szoki 
Sposób spędzania czasu wolnego: łono natury 
Znak zodiaku: koziorożec 
Ulubiony kolor: brąz, ale zaczynam dostrzegać zieleń 
Ulubiona zabawka z dzieciństwa: lalka Berta przywieziona z Francji 
Ulubiona książka z dzieciństwa: „Ząb Napoleona” 
Ulubiona postać z bajki: Calineczka 
W dzieciństwie marzyła o tym aby w przyszłości zostać: nauczycielem 
Najbardziej irytuje mnie: brak szacunku dla drugiego człowieka 
Na co dzień lubię: spokój, rozmowy z moimi córkami, spotkania ze znajomymi 
Dziedzina z kręgu kultury i nauki, w której czuję się mocna: ostatnio odkrywa 
muzykę bluesową 
Marzenia: zwiedzić świat, być dobrą babcią 
Dzień urodzin: 24 grudnia 
Dzień imienin: 24 grudnia 
 
 
Wychowawczyni grupy IV – Pani Grażyna Korobkiewicz 
 
Zawodowo: 9 rok 
Motyw podjęcia zawodu: Na swojej drodze spotkała prawdziwych, myślących i 
czujących nauczycieli – wychowawców, którzy dali jej przykład prawdziwej postawy, 
wyposażyli w wiedzę, umiejętności i postrzeganie świata. Praca z dziećmi daje 
prawdziwą satysfakcję. 
Mąż: Henryk 
Dzieci: Anna, Leszek 
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Hobby: hodowla kwiatów ozdobnych. 
Ulubiony film, serial lub program telewizyjny: Programy przyrodnicze, 
publicystyczne. Filmy obyczajowe. 
Sposób spędzania czasu wolnego: Na łonie przyrody spacerując z psem. Najczęściej 
jednak spędza czas z najbliższymi oraz przyjaciółmi na wspólnych rozmowach. Lubi 
też czytać książki i słuchać muzyki relaksacyjnej. 
Znak zodiaku: wodnik 
Ulubiony kolor: zielony 
Ulubiona zabawka z dzieciństwa: lalka, którą dostała od taty 
Ulubiona książka z dzieciństwa: „Mały książę” Anthony de Saint Exupery 
Ulubiona postać z bajki: wróżki 
Najbardziej irytuje mnie: ludzka znieczulica na okazywaną przemoc 
Na co dzień lubię: Wypady z przyjaciółmi na imprezy kulturalne. 
Dzień urodzin:23 stycznia 
Dzień imienin: 1 kwietnia 
 
 
Wychowawczyni grupy V – Pani Nina Dowgier 
 
Zawodowo: 28 lat 
Motyw podjęcia zawodu: Lubi dzieci i pracę z dziećmi. Odnajduje w tej pracy 
inspirację do poszukiwań twórczych, realizację zamierzeń i działań pedagogicznych. 
Mąż: Tadeusz 
Dzieci: Katarzyna, Elżbieta 
Hobby: Opracowywanie zdjęć i filmów na komputerze, poznawanie świata – 
wycieczki. 
Ulubiony film, serial lub program telewizyjny: filmy biograficzne, programy 
informacyjne 
Sposób spędzania czasu wolnego: latem – rower, pływanie, zimą - narty 
Znak zodiaku: strzelec 
Ulubiony kolor: żółty i odcienie brązu 
Ulubiona zabawka z dzieciństwa: lale, wiatraczki i kolorowe buteleczki 
Ulubiona książka z dzieciństwa: „Królewicz i Żebrak”, „Serce” 
Ulubiona postać z bajki: Królewna Śnieżka 
W dzieciństwie marzyła o tym aby w przyszłości zostać: lekarz i nauczyciel 
Najbardziej irytuje mnie: kłamstwo 
Na co dzień lubię: spotkanie z przyjaciółmi, spacery, wyjazdy na działkę 
Dziedzina z kręgu kultury i nauki, w której czuję się mocna: nauki przyrodniczy 
dotyczące znajomości drzew, krzewów oraz geografia świata 
Marzenia: wycieczka do Meksyku – poznanie kultury i historii  
Dzień urodzin: 24 grudnia 
Dzień imienin: 15 grudnia 
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Wychowawczyni grupy V – Pani Alicja Szczepańska 
 
Zawodowo: 20 lat  
Motyw podjęcia zawodu: lubi pracę z dziećmi, rozumie ich potrzeby,, radość dziecka 
i poczynione postępy w rozwoju sprawiają, że praca daje jej prawdziwą satysfakcję 
Mąż: Kajetan  
Dzieci: Artur, Krzysztof, Maciej 
Hobby: krzyżówki, praca na działce, spacer z psem 
Ulubiony film, serial lub program telewizyjny: programy publicystyczne 
Sposób spędzania czasu wolnego: w gronie rodziny, rozwiązując krzyżówki 
Znak zodiaku: bliźnięta 
Ulubiony kolor: brąz, zieleń 
Ulubiona zabawka z dzieciństwa: pluszowy pies 
Ulubiona książka z dzieciństwa: „Chłop i dziewczyna” 
Ulubiona postać z bajki: Gąska Balbinka 
W dzieciństwie marzyła o tym aby w przyszłości zostać: pielęgniarka 
Najbardziej irytuje mnie: znieczulica ludzka, brak czasu dla rodziny 
Na co dzień lubię: odpoczywać w gronie rodziny, spacery 
Dziedzina z kręgu kultury i nauki, w której czuję się mocna: kino, historia 
Marzenia: zdrowie dla rodziny, podróże 
Dzień urodzin: 20 czerwca 
Dzień imienin: 21 czerwca  

Przedszkolne rozmowy 
Grupa I 
 

Abramowicz Paweł: Jestem Pawej. Mi się podoba sa-
mochody, taktoj i samochody. I pani mi się podoba, 
najbardziej pani Uja. I na podwójku mi się podoba tes. 
Duda Aleksandra: Jestem Ola Duda. Podobają mi się 

zabawki, klocki. Najbardziej lubie bawić się z Weroniką. Najbardziej lubie panią Ule. 
Fuks Kacper: Jestem Kacpel Fuks. W pszeckolu podoba mi się wywlota zółta, tlaktol 
mały. I kolega mi się podoba. 
Horodelski Adrian: Jestem Alanek – Ani. Podoba mi się samochodi, lózdźki 
(różdżki). Ja lubie w moim seckolu, o taki klotki (klocki). Lubie panią Ule. 
Kostro Weronika: Jestem Kostlo Welonika. Mi się podoba zabawki i jesce jest kuch-
nia w pseckolu tamtym. Podoba mi się pani. 
Leszczyński Jakub: Jestem Kuba Leciśki. Podobają mi się zabawki, a najbajdziej tjak-
toj, samochody, i nie wiem co jeście. I jisunki (rysunki), aje nie wiem jakie. 
Ławida Weronika Wiktoria: Jestem Wiktojia Ławida. Podobaja mi się samochody i 
takie misie.  
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Masłowska Karolina: Jestem Karolinka Masłowska. Podobaja mi się zabawki, samo-
chody jesce klocki tes. Ja lubie biegać tylko. 
Milkamanowicz Robert: Jestem Mkamanowić Robert. W szeckolu podoba mi się, 
podoba mi się foteliki i szafka, tak w mojej Sali nika taki (dywaniki), zabawki. Lubie 
się bawić z Olo, Tychoniko (Weroniką). Ta pani mi się podoba. 
Obuchowski Mariusz: Jestem Majius. Podoba mi się statek, cięzarówa, jesce siamo-
chót.  
Rutkowski Jakub: Jestem Kuba Jutkoski. Podobają mi sie zabawki, tjatojy. Podoba 
mi się pani. 
Sadowska Karolina: Kalolinka Sadowska jestem. Podobają mi się pseckolu lalki, 
wóski, kupku, jesce samochody, tlaktoly, statek. I jeszcze pasazery, autobus. Podoba 
mi się pani Iwonka. 
Stalenczyk Mateusz: Jestem Mateusz. Podobają mi się zabawki – klotki (klocki), lo-
dówka. Lubie się bawić. Lubie najbardziej z nim – Alankiem. 
Szelengowicz Bartosz: Jesztem Bajtek Szejengowić. Mi się podobają samochody i 
tlaktol i jisunki, takie najbardziej co jisuję. Podoba mi się pani, nie wiem która. 
Wojtkowski Piotr: Jestem Piotlek Wotkoski. Mi podoba się samochód i t taktom tes i 
cięzalófka. I pani mi się podoba, pani Mazenka. I zajęcia mi się podoba, a najbardziej 
jakiś element. 
Zaczkowska Weronika: Jestem Weronika Żaczkowska. Podobaja mi się żabawki, i 
kloczki i samochody. Podoba mi się Pani Ula. 
Zadykowicz Patryk: Jestem Patlyk. Tjaktoj mi się podoba, cięzajówa jesce. Ja mam 
taką lawete i kopaję. 
Zubrzycka Marta: Jestem Zubrzycka Marta. Podobają mi się zabawki, samochody, 
traktor, samochody. Pani mi się podoba. Pani Iwonka. Lubie robić pracę plastyczną – 
tą. 
Żuk Weronika: Jestem Wejonika Zuk. Najbajdziej podobają mi się kjocki, zabawki i 
jaja. Lubie bawić się, jeść bułecke.   
 
Grupa II 
 
Aleksiejczuk Daniel: Lubie w pszeczkolu rysować mapy i bawic się z Bogdanem Bo-
rawskim. Lubie taczki, bo ja mieszkam w Polsce. Bo mnie tu dawno nie było bo byłem 
na wczasach. 
Arciszewski Karol: Podobają mi się samochody i jeszcze zabawki. Lubie bawić się w 
mame i w tate. Ja się nie bawie, tylko to lubie. I już nic nie chce powiedzieć. 
Bakierski Jakub: W pszeczkolu podobają mi się zabawki, jesce kartki do bawienia, do 
rysowania taki, co pani daje. Jesce podobają mi się kredki, takie z czerwonym rysowa-
niem i ze ścieraniem. 
Bernart Gabriela: Mi się podoba jak się bawię w córeczkę, jeszcze, jeszcze klocki. 
Jeszcze w rodziców lubie się bawić. Jeszcze mojego Filipa będę się nim opiekować 
moim Filipem (braciszkiem , który ma się urodzić), bo jak mama urodzi, bo Filip 
(kolega z przedszkola) się mną opiekował. 
Borawski Bogdan: Podoba ja mi się samochody, tacki (taczki). Lubie bawić się z Do-
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minikiem Chocykiem. Lubie mapy rysować, takie inne, teraz mam prawdziwą. 
Chomczyk Dominik: W pszeczkolu podobają mi się samochody, kartki i kredki. Naj-
bardziej podobają mi się takie kredki co rysowaliśmy dynie. Kreda. Lubie bawić się w 
samochody i w taczki. W pszeczkolu wszystko jest. 
Chomicka Wiktoria: Podoba mi się zabawka prasowanie. I jeszcze mi się podoba 
lalki i wózki. Lubie się bawić z moją koleżanką, z Gabrysią, taka która – Rybołowicz. 
Cylwik Gabriela: Mi się podoba, że ładne jest pszeckole. I ładna jest lalecka. Ładne 
SA zajęcia, farbami malować. 
Dolata Marcin Marian: W pszeczkolu podobają mi się zabawki, kjocki. Jedzenie do-
bre jest, nio. Nie bawię się w pszeczkolu, nie wiem dlaczego. 
Dziaduła Aleksander: Mi to się podoba tatusia motor i nic. 
Filipiuk Zuzanna: Są ładne takie spacerówka. I są nowe takie samochody pomarań-
czowe z żółtym. Ja w domu nie mam spacerówki. Lubie się bawić na przykład lalecz-
kami i w berka. Najbardziej lubie się bawić z Małgosią. 
Hryniewicz Szymon: Nic mi się nie podoba, tylko moje płyty w domu, Tylko ten heli-
kopter jest. I zajęcia, malowanie farbami, rysowanie tymi kasztanami. Angielski to 
jeszcze bardziej lepiej. 
Kornacki Olgierd: Podoba mi się helikopter, motory. I co jesce. Zajęcia ciekawe z 
dynią i z jezykami (jeżykami). 
Kuc Michał: W pszeczkolu podoba mi się teczka i z danielem się bawić, się bawić 
samochodem, klockami. 
Laskowska Zuzanna: Mi się podoba pszeckole. I zabawki, lalki, samochody się podo-
bają. Ja lubie się bawić z duzą Zuzią i z Małgosią. 
Mielniczek Małgorzata: Pseckole mi się podoba. Nas kącik, kącik lalek. Tam są ślic-
ne lalki. Najbardziej lubie Zuzie Filipiuk i Paure (Paulę), Ole i Gabrysie.Lubie się ba-
wić, yyy, w córecki.  
Popławski Miłosz: Najbardziej w przedszkolu podobają mi się samochody, klocki. Się 
bawić lubię ,najbardziej samochodami i klockami. A moja mama ma na imię Alina. 
Podobaja mi się dziewczyny: Julcia i Zuzia. 
Redo Dawid: Podobają mi się motory, klocki i tacka. Mi się podobaja zajęcia rysować 
i wycinać. 
Rybołowicz Gabriela: Mi się podoba kwiatki i listki. Zabawki mi się podobają – gar-
nuszki. Ja lubie się bawić z Julą. 
Siermantowski Filip: Podobają mi się motory, samochody i klocki. I lubie jak dostaje-
my lizaki. W pszeczkolu lubie bawić się z Gabrysią Bernart. 
Szmidt Paula: Podobają mi się wośti (wózki), lalti. Ychy, zajęcia, najbardziej kretami 
(kredkami) malować i farbami. 
Szwed Julia: Podobaja mi się lalki, klocki. Podoba mi się kącik z lalkami. Lubie bawić 
się z Gabrysią Rybołowicz. My bawimy się w mamę. 
Tworkowski Brajan: Podobaja mi się zabawki, samochody. Lubie lysować, najbar-
dziej mnie. I takie kalty mi się podobają, takie kalty, któle pani daje. 
Zajączkowska Aleksandra: Podobają mi się taczki, lalki, wózki. I jeszcze podobają 
mi się lalki. I jeszcze lubię klocki, samochody. Lubie bawić się z Michałem. My bawi-
my się w chowanego. 
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Grupa III 
 
Abramowicz Damian: Podoba mi się bawić się z kolegami i na podwórku się bawić. 
Podoba mi się wychodzić na podwórko i się bawić. 
Charyto Karolina: Podoba mi się bawić się na placu zabaw w strażniczki. I bawić się 
w lalkami. I na komputerze grać. 
Grygoruk Michał: W pszeczkolu podoba mi się koparka i klocki. 
Jasiuk Dawid: Podobają mi się samochody, . Lubie się bawić w pająka i muchy, my 
się w to z panią bawimy. Lubie się bawić jeszcze w pałer rendzers, klockami, zjeżdzal-
nią, wyścigówą. I jeszcze lubie się bawić w pałer rendze nindża star. 
Komoń Kornel: Podoba mi się, bo mi chce się bawić i jeszcze, że jedliśmy. I jeszcze 
która będzie godzina to my chodzimy na dwór, biegamy, bawimy się zjeżdżamy. 
Kosicki Maksymilian: W pszeczkolu podobają mi się zabawki, oglądać ksiąski. I lu-
bie biegać bardzo na podwórku. I lubie grać na komputerze. 
Kruszewicz Piotr: Ja lubie bawić się z kolegami i wychodzić na podwórko. I lubie się 
bawić pary też z kolegami. Lubie kopać w piasku, i jeszcze nawet z kolegami. I kole-
dzy mnie przyjmują zawsze. 
Leśniewski Michał: W pseckolu podobają mi się samochody, w pałer rendzers się 
bawić, w klocki. 
Makarowski Mateusz: W przedszkolu podobają mi się samochody. I jesce lubie się 
bawić z pałer rendzers, w nindza i jesce lubie grac w piłke. 
Małyszko Magdalena: Mi się podoba chodzic na plac i do teatru lalków, gdzie się 
przebieraja ludzie. 
Milkamanowicz Tomasz: Bardzo lubie się bawić z moimi kolegami. No i się najbar-
dziej bawić z Adasiem. Lubie się bawić układankami. 
Okuła Mateusz: W pseckolu podobaja mi się samochody klockowe, i ludziki klocko-
we i zjezdzalnia samochodowa. I nic więcej mi się nie podoba. 
Pawluczuk Michał: Podoba mi sie gonić straznicki (strażniczki), jeść słodyce i sie 
bawić,  zabawkami, i sie układać klocki. No i sie lubie, sie, bawić sie na podwórku i sie  
bawić sie do piasku. 
Przygoda Zuzanna: Podoba mi się bawić z koleżankami, układać układanki. No nie 
wiem co jeszcze. 
Siebiestianiuk Radosław: W przeczkolu podoba mi się koparka, wywrotka i nic wię-
cej. 
Siemieniuk Julia: Podobają mi się w przedszkolu lalki, kącik lalek, kuchnia, kanapa, 
krzesła, dywan. Podobają mi się kwiatki. Lubie się bawić w przedszkolu w kotki i 
księżniczki jeszcze. 
Sokół Olga: Mi się podoba chodzić na plac. I jeszcze lubie się bawić konikami. 
Surowiec Martyna: W pszeckolu to ja lubie bawić się w straznicki. My się ganiamy z 
chłopakami i z dziewczynami. Na placu to ja najbardziej lubie bawić się z kolezanka-
mi, najbardziej lubie bawić się z kolegami. 
Szostek Adam: Podoba mi się bawić się dominem, układać układanki, klockami się 
bawić. Lubie bawić się na podwórku. I w pieski jesce w pszeczkolu. 
Woźniak Szymon: Zabawki mi się podobają, książki. Lubie zjeżdżać na podwórku. 
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Grupa IV 
 
Aleksiejczuk Jakub: Lubie w pszeczkolu Zygzak Makwił, grać na komputerze. Naj-
bardziej to lubię taką grę, którą mam w domu, lego.   
Arciszewska Anna: Lubie się bawić z Natalką w kąciku lalek. Lubię lepić plasteliną, 
grać na komputerze., układać puzzle. Alubie się przytulać do pani. Lubimy siebie, ale 
się kłócimy. 
Arciszewska Małgorzata: Podobaja mi się zabawki, panie. Jak leżymy kiedy pani 
czyta książkę i jeszcze jak śpiewamy. 
Białowieżec Jakub: Rysowanie, malowanie. Lubie się bawić zabawkami. 
Borawski Daniel: Lubię piłkę, grać na komputerze. Podoba mi się lego układać, ukła-
danki. Lubie grać na komputerze. 
Borkowski Michał: Lubie się bawić klockami, samochodami. Lubie się bawić z Fili-
pem i z Mateuszem Zarembą. 
Dąbrowski Juliusz: Fajni sa koledzy i koleżanki. Fajne są też zabawki. I fajne sa też 
panie. I fajnie jest kiedy my leżymy.   
Girejko Julia: Lubię przytulać panią, lubię się bawić zabawkami.  Lubię też zajęcia, 
jak się czyta. 
Gosk Katarzyna: Mi się podoba rysowanie, panie, koleżanki, jak dzieci się bawią. Kto 
jest grzeczny i się słucha pani. 
Jarosz Igor: Lubie się bawić samochodami, klockami i układać układanki. Podoba mi 
się komputer. 
Jankowska Oliwia: Podobają mi się rożne zabawki, panie. Lubie też, że można po-
znać nowych przyjaciół, można się bawić zabawkami, które się lubi, bo w domu nie ma 
takich fajnych zabawek jak w przedszkolu. Są tam pyszne jedzenia i bardzo ładnie 
pachną te jedzenia. Jeszcze lubię Małgosię, Gabrysię małą. Magdę, Gabrysię i Małgo-
się uwielbiam. I Marcelinę też uwielbiam. 
Kozłowska Karolina: Podobają mi się koleżanki, jak słuchamy się pani, jak jeszcze 
się bawimy.  
Kruszewicz Dominika: 
Kuc Natalia: Lubie esię bawić z koleżanką Anią, ale czasami się kłócimy, potem się 
przepraszamy i jest wszystko w porządku. Lubię się bawić na podwórku w chowanego. 
Lubię też przytulać moje panie. Tak bardzo to lubię Anię. 
Kułak Michał: Lubie grać w piłkę nożną, bawić się z Kubą Aleksiejczukiem i z Kubą 
Staleńczykiem i z Olafem. 
Metelska Gabriela: Lubie się bawić z Kasiom, tylko czasami się nie lubimy, ale cza-
sami się przeprosimy i dalej się lubimy. Bardzo lubie oglądac bajki. Podoba mi się jak 
przytulam panie i uwielbiam chodzić na podwórko. 
Misztal Tadeusz: Tak, mój kolega Kuba, ale czasem dla mnie jest zły, bo mnie czasem 
bije i przewraca. Podobają mi się zabawki, chodzenie na rytmike, na tańce, , zabawki 
jeszcze i podoba mi się, że chodze do czwartej grupy.  
Petelska Julia: Lubie się bawić z moimi koleżankami, układać puzzle, grać w gry. 
Popławski Adam: Mi się podobają zabawki, koledzy, plac zabaw. 
Stalenczyk Jakub: Podoba mi się w przedszkolu Plac zabaw, koledzy, nowa sala, za-
bawki.. 
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Szczepańska Patrycja: Podobają mi się zabawki. 
Szmurło Aleksandra: Ja lubie jak pani czyta książki, zabawki, koleżanki i plac zabaw. 
Tarasewicz Aleksandra: Podoba mi się rysowanie i leżenie jak pani czyta. 
Tarasiewicz Alan: Podobaja mi się różne zabawki, różni koledzy. I jeszcze ja lubie 
grać w spajdermena i różne gry. 
Tworkowski Filip: Lubie bawić się z kolegami, chodzić na podwórko. 
Weremczuk Gabriela: Fajne dzieci. Małgosię lubię i Julkę. 
Wiszenko Olaf: Podobaja mi się koledzy, zabawki. Sala może być. 
Wróbel Marcelina: Zabawki mi się podobają, koleżanki. I najbardziej lubię Olę Tara-
sewicz. Podoba mi się jeszcze Pani. 
Zalewska Natalia: Mi się podoba rysowanie, jak się bawię z koleżankami, panie, że 
się pisze. 
Zaręba Mateusz: Lubie się bawić klockami, samochodami. 
 
Grupa V 
 
Babicz Natalia: Podobają mi się  zajęcia, jesce pani, jak ja się bawie, no i jesce kole-
żanki. 
Borowska Wiktoria: W pszeczkolu podobają mi się najbardziej zabawki, piaskownica 
i zabawki i pani. 
Ciborowski Jakub: W pszeczkolu to najbardziej podobają mi się zabawki. Lubie sta-
tek, motor. Lubie tesz  panią. Ciekawe są zajęcia, i jeszcze domek, rytmika. 
Daciuk Jakub: W pszeczkolu to mi się podobają hotłily, gazety, i nic więcej. 
Garley Natalia: Podobają mi się w pszeczkolu zabawki, pani, dzieci, rytmika. 
Kozub Mateusz: No w nasej sali podoba sie ksiąski i jesce zabawki, i swoje samocho-
dy, lubie jesce, jak mama mnie odprowadza do pseckola, jak lubie się bawic 
Łęczycka Weronika: Jestem Weronita Łęćićta. Podoba mi się bawić. I lube wycho-
dzić na podwórto. No i lubę się bawit. 
Miron Aleksandra: W pszeczkolu podobają mi się koleżanki, plac zabaw i zabawki 
się mi podobajom i mi się podobajom jeszcze pani, i szatnia, i zabawki, klocki i samo-
chody i szafki. Lubie kolegi, lubie nawet się bawić z koleżankami. Lubie się bawić w 
sklep, lubie kupywać gry, lubie mieć koszyki, i mogę jeszcze się pobawić, i mogę z 
Natalką Garlej się kolegować. I ja się kolegowałam Gabrysiom, z Natalkom, z Weroni-
ko, z Dominikiem i z Patrykiem. 
Nikiporczyk Gabriela: podobają mi się zabawki, taki domek, co się bawimy i wózek, 
no i pani, dzieci tesz. 
Rege Dominik: Straża pożarna mi się podoba, kieliszki takie do picia i picie. Lubie  
jeść zupę, lubie kakało pić, i jeszcze, gdy się wychodzi do domu, i jeszcze lubie kole-
gów, i jeszcze moje samochody,  i jeszcze magnetofon.  
Rogalska Julia: Podobaja mi się w pszeczkolu warzywa, owoce, zabawki, kotki, sa-
mochody, pani, jak chodzimy do pszeczkola i ustawiamy się w pary. 
Rogowski Norbert Piotr: swoje samochody, klocki, jeszcze lubie do domu chodzić, i 
lubie brać samochody i jeszcze lubie przynosić kasztany, warzywa lubie przynosić 
jeszcze i już dalej tak nie wiem 
Sadowniczyk Wiktor: samochody, zajęcia mi się podoba, to jedno, to w pracke,  
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Wilczyńska Aleksandra: Jestem Ola Wiczyńska, żabawki, , no i duze podobajo mi się 
żabawki, nie ma jus tak dużo w domu żabawek, no pani fajna jest nowa i na podwórku 
też szą żabawki, u mnie też szą i jeszt piaszkownicza. 
Zalewski Bartosz: samochody, klocki, pani, zajęcia 
 
 
Polityka w oczach dzieci… 
Co to jest polityka? Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. Ale czy na pewno? 
 
Dominik Rege (gr. V): Polityka to taka taniec. 
Kozub Mateusz (gr. V): No, no wydaje się, ze, ze to jest … kalolyfel. (kaloryfer) 
Wilczyńska Aleksandra (gr. V): Polityka to jest telefon. 
Michał Pawluczuk (gr. III) : Tak, ja mam w domu takie dwa zwiezątki. 
Komoń Kornel (gr. III): Polityka to jest przedstawienie, chyba. Ludzie występują w 
tym przedstawieniu. To ludzie, które się przebierają w stroje I one robią takie każde 
rzeczy. Dobre i złe. Więcej jest dobre. 
Siebiestianiuk Radosław (gr. III): Ludzie tam są. Oni chodzą i 
rozmawiają. 
Abramowicz Paweł (gr. I): Polityka to jest polityka. 
Milkamanowicz Robert(gr. I): Polityka to policzka (policzek). 
Aleksiejczuk Daniel (gr. I): Polityka to jest granica. Tam się 
spzeda panu takie pasporty. 
Kuc Michał (gr. I): Polityka to jest jak się gra. 
Bernart Gabriela (gr. I):  Wiem, Najlepiej to trzeba pójść na 
rytmikę, żeby ja poszła i na angielski. 
Metelska Gabriela (gr.IV): Polityka to takie miasto, które jest najważniejsze. I bardzo 
ważne. 
Arciszewska Ania (gr. IV): To taki kraj, gdzie można pochodzić, pozwiedzać, pooglą-
dać, popatrzeć. 

Szczepańska Patrycja (gr.IV): Polityka to  grzeczność, 
słuchać się pani, robić to co pani karze. 
Tarasewicz Ola (gr.IV): polityka jest , że jak czytasz i 
piszesz i że jest się grzecznym. 
Dąbrowski Julek (gr.IV): Polityka to jest grzeczność, 
słuchanie się pani, ładnie też trzeba pracować. 
Wiszenko Olaf (gr.IV): Polityka to jest Pis, Kaczyńscy, 
Lepper.. To, że tam głosują na prezydenta i inne rzeczy. 
Kozłowska Karolina (gr.IV): Polityka to uczenie. 
Arciszewska Małgosia (gr.IV): polityka to dzielenie się 
zabawkami. 
Popławski Adam (gr.IV): Polityka to coś, ze tam głosują, 
kto jest szefem, kto jest prezesem, to dobra jest rzecz. Mo-
że i zła rzecz. Zła. 
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Wiadomości z grupy I 
 
 Najmłodsze przedszkolaki w pierwszym miesiącu uczęszczania do placówki 
miały do pokonania wiele trudów związanych z adaptacją do przedszkola. Dzięki 
wzmożonej pracy wychowawczyń grup czas upłynął im w atmosferze zabawy. Dzieci 
nauczyły się już przedszkolnego rozkładu dnia, poznały zabawy, w które bawili się ich 
poprzednicy, ale przede wszystkim zyskały nowych przyjaciół w osobach kolegów 
z grupy, starszych kolegów i pracowników placówki. 
 Dzieci bardzo polubiły swoją salę, chętnie do niej wracają po dniach wolnych, 
bo w niej znajdą zawsze ciekawe zabawki, których nie ma w domu, interesujące zaję-
cia, ale przede wszystkim uśmiechniętą twarz pani. 
 Maluszki na co dzień uczą się współpracy i współdziałania w grupie, samodziel-
ności, bardzo cieszy ich nawet najdrobniejszy sukces w czasie ubierania, codziennej 
higienie w łazience. Przy stole starają się zjadać wszystko co przygotowały im panie 
z kuchni, a przy tym zachowywać zasady kulturalnego jedzenia, prowadząc przy tym 
rozmowy i wymieniając się doświadczeniami z dziedziny kulinarnej. 
 Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach plastycznych proponowanych im przez 
panie, lepią z plasteliny. Lubią układać elementy drewnianych układanek. Chętnie 
oglądają książki, dziewczynki bawią się w kąciku lalek, chłopcy „testują” samochody 
i klocki. 
 Maluszki uwielbiają spacery na terenie placu przedszkolnego – świetnie radzą 
sobie z kolorowym wężem ich „spacerowym przewodnikiem”.  



Echo Przedszkola  19 

 Dzieci chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszej placówki. Znają już wie-
le piosenek i wierszy. Wiele zabaw wypełnia im każdą wolną chwilę. Maluchy przyj-
mują również gości – odwiedzili nas koledzy i koleżanki z II grupy. Powitanie wraz 
z występem sprawiło, że najmłodsze przedszkolaki odnalazły bratnią duszę. 

Dzieci uczestniczyły również jako widownia w przedszkolnym teatrze, 
do którego przyjechali zaproszeni artyści i wystawili nam interesujące przedstawienie. 
Bardzo podobała się im zabawa w radio, podczas której nagrywały swoje przemówie-
nia do przedszkolnej gazetki.  

Najmłodsze przedszkolaki bardzo się cieszą, że chodzą do naszej placówki 
i   niecierpliwością czekają na nowe wezwania. 

 
Wychowawczynie grupy I 
Dyr. Bogusława Czyrska, Iwonna Zaborowska, Jolanta Kłusewicz 

Wiadomości z grupy II 
 
 Grupa II  liczy 28 dzieci w, w tym troje 3 – latków. W grupie jest przewaga 
chłopców. Pożegnaliśmy dwóch kolegów: Dominika Rege i Bartosza Zalewskiego – 
chłopcy tęsknimy za Wami i życzymy Wam wielu sukcesów w nowej grupie. Powitali-
śmy dwóch chłopców: Marcina Mariana Dolatę i Oskara Osipiuka – witamy Was ser-
decznie i zapraszamy do wspólnej przygody w poznawaniu świata. 
 
 Nasze czterolatki wróciły po wakacjach opalone, wyższe, pełne zapału i entu-
zjazmu. Przez wiele dni słychać było rozmowy na temat minionych dni letnich, wy-
praw z rodzicami i przyjaciółmi. Dzieci stęsknione zabawami przedszkolnymi, przyja-
ciółmi z murów naszej placówki cieszyły się bardzo widząc siebie nawzajem i znane 
im dobrze otoczenie. 
 Już nie maluchy, chociaż jeszcze nie najstarsi wychowankowie przedszkola, 
z entuzjazmem przyjęli nową salę. Nowe, ciekawe zabawki, interesujące układanki, 
szybkie samochody ciężarowe po dziś dzień wzbudzają wiele radości.  
 Dzieci chętnie biorą udział w sukcesywnym urządzaniu naszej sali. Starszaki 
przynoszą dary jesieni, eksponaty gromadzone w czasie spacerów z rodzicami, a także 
w trakcie zabaw na placu przedszkolnym. Podpowiadają również jak ma wyglądać 
kącik plastyczny, inspirują wychowawczynie do gromadzenia materiałów plastycz-
nych. 
 Najmłodsze starszaki ochoczo biorą udział w zajęciach proponowanych im 
przez nauczycielki. Dzielą się przy tym wiadomościami nabytymi w ubiegłym roku, 
co bardzo nas cieszy, a także swoimi mądrymi dojrzałymi przemyśleniami nabytymi 
w czasie wakacyjnych wojaży.   
 Czterolatki uwielbiają „zajęcia stoliczkowe” – wycinanie ozdobnymi wycina-
czami, nożycami, stemplowanie. Chłopcy często tworzą mapy skarbów, które przy-
ozdabiają żelowymi długopisami. Dziewczynki znaczną część czasu spędzają w kąciku 
lalek, skwapliwie wykorzystując nowe zastane zabawki: deskę do prasowania z pralką 
i zestaw sprzątający. Wszystkie dzieci chętnie bawią się taczkami przewożąc „tony” 
drewnianych klocków, a także ochoczo układają elementy w grze „Patyczaki”. 
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 Starszaki z grupy II śpiewają, tańczą, rymują i opowiadają przedziwne acz cie-
kawe historie. Pięknie ćwiczą aktywne dialogi, słuchanie i wypowiadanie się, a także 
prezentację na forum grupy. Chętnie biorą udział w zajęciach matematycznych. Wiel-
kie zainteresowanie wzbudzają zajęcia z rytmiki, a także dodatkowe zajęcia: język an-
gielski i taniec towarzyski. 
 Przed starszakami z grupy II wiele nowych wezwań, nieodkrytych dróg, które 
wspólnie codziennie wydeptują. Życzymy Wam Nasze Dzieciaki takiego entuzjazmu 
z  jakim powitaliście nowy rok w naszej placówce, wytrwałości i radości z każdego 
dnia w przedszkolu.  
 Wychowawczynie grupy II 
 Anna Sosnowska, Urszula Czykwin 

Wiadomości z grupy III 
 

Dzieci po powrocie z wakacji bardzo entuzjastycznie powitały nową wycho-
wawczynię panią Dorotę Wiśniewską, stęskniły się bardzo za panią Heleną Karłuk, 
która wiernie prowadzi grupę od samego początku. 
Wychowankowie grupy pięciolatków z zachwytem powitali nową salę, zabawki. Dzie-
ci sukcesywnie uczestniczą we wzbogacaniu sali w elementy przyrodnicze – przynoszą 
warzywa i inne eksponaty do kącika przyrody. 

Pierwsze miesiące w starszej grupie wypełnione były na poznawaniu nowych 
piosenek i wierszy. Dzieci poznawały i uzupełniały wiadomości dotyczące zagadnień 
przyrodniczych takich jak: sad, ogród, jesień i jej dary. Uczyły się również współpracy 
w grupie. Chętnie i często przebywały na placu przedszkolnym, odpoczywając tym 
samym po długich, ale budujących zajęciach dydaktycznych. 

Wychowankowie grupy pięciolatków zostali po raz kolejny przebadani przez 
logopedę i psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zainteresowanym 
rodzicom zaproponowano wskazówki do pracy, a także udostępniono informacje 
o kierunkach pomocy ze strony specjalistów. 

Przed nami w tym roku wiele pracy i zabawy zmierzającej do ukształtowania 
samodzielnych, pełnych entuzjazmu do życia osób. Wszystkim naszym wychowankom 
życzymy wytrwałości i wiele radości ze spotkań z przedszkolną przygodą. 

 

 Wychowawczynie grupy III 
 Helena Karłuk, Dorota Wiśniewska 

Wiadomości z grupy IV 
 

Nim pójdziemy do szkoły 
 

 Znów rozpoczął się kolejny rok pobytu Państwa dzieci w przedszkolu. Jest to 
szczególny rok, bowiem stanęliśmy przed ważnym problemem, jak dobrze przygoto-
wać dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. 
 To zadanie nie należy tylko do przedszkola, ale i również do Państwa. Już we 
wrześniu mogliście Państwo obserwować swoje pociechy na zajęciu z wprowadzenia 
litery. Okazało się, że jest to związane nie tylko z wysiłkiem jaki wkłada nauczyciel, 
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aby dokładnie i zrozumiale dla dzieci poprowadzić takie zajęcie, ale ile skupienia, zro-
zumienia wymaga się od dziecka. Treści, które dzieci mają poznać i doskonalić są ob-
szerne, wymagają stałych powtórzeń, dlatego ważną rolę odgrywają rodzice, śledzący 
pracę przedszkola i współpracujący z nauczycielkami, aby móc wspomagać to pozna-
nie. 
 Naszym podstawowym zadaniem jest wprowadzenie dziecka w świat liter. 
Ich rozpoznawania, składania wyrazów i czytania tekstów ze zrozumieniem. Dlate-
go też proponujemy byście Państwo angażowali się w pracę dzieci, a rezultaty na pew-
no będą zadowalające. 
 Od września dzieci w naszej grupie miały przeprowadzone wstępne badanie 
pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, które pozwolą i nam i Państwu prawi-
dłowo kształtować osobowość przyszłego ucznia. 
 Osiągnięcie dojrzałości szkolnej to nie tylko dojrzałość do nauki czytania i pisa-
nia, ale w dużej mierze jego dojrzałość emocjonalna i społeczna. Dlatego ważne jest 
jak dziecko się zachowuje, jaki ma stosunek do zadań stawianych przed nim, jak 
współpracuje w grupie. Dlatego starajmy się jasno określać zasady współżycia z inny-
mi ludźmi, uczyć szacunku do starszych, uczulać na opiekowanie się kolegami chorymi 
czy słabszymi. Kształtować takie normy postępowania, które wymagają uwzględnienia 
dobra innych, a także interesu ogólnospołecznego. Dlatego warto jest się dowiadywać 
jak dziecko zachowuje się w grupie, jakie ma relacje z kolegami, czy wykonuje polece-
nia nauczycielek, z kim się przyjaźni, kogo nie lubi. 
 Naukowcy dowiedli, że okres przedszkolny jest czasem, kiedy dzieci przyswaja-
ją najwięcej wiadomości, szybko zapamiętują nowe treści, uczą się języków. Wykorzy-
stajcie Państwo zatem ten potencjał i w miarę możliwości rozwijajcie w dzieciach drze-
miące w nich talenty. 
 Nasze przedszkole wyszło naprzeciw dzieciom zdolnym i przygotowało dość 
dużą ofertę zajęć dodatkowych( nauka języka angielskiego, taniec towarzyski, koło 
plastyczne, zajęcia rytmiczne, nauka pływania) warto znaleźć coś dla swego dziecka, 
bo nic nie sprawia większej radości niż radość z osiągnięć własnych dzieci. Nie raz 
odbieraliście Państwo nagrody i wyróżnienia waszych pociech, które zwyciężały 
w konkursach przedszkolaków na terenie naszego miasta. Obiecujemy, że i w tym roku 
będziemy uczestniczyć w takich imprezach. Uważamy bowiem, że dziecko nie tylko 
kształci swoje talenty, ale lepiej poznaje świat, rozwija wyobraźnię i myślenie, staje się 
wrażliwsze, odważniejsze. Dla dziecka w wieku przedszkolnym nie ma rzeczy niemoż-
liwych. Wszystko co je otacza jest wciągane w ich świat, dlatego nasze przedszkole 
współpracuje z teatrami lalek, Filharmonią Podlaską, zaprasza artystów malarzy, któ-
rzy organizują wystawy swoich prac. 
 Pamiętajmy jednak, żeby ten nowy rodzaj aktywności dzieci jakim jest naucza-
nie był dla dzieci przyjemnością nie przymusem. Dołożymy wszelkich starań, 
aby przyswajanie nowych treści odbywało się w formie zabawy, a dzieci były aktyw-
nymi uczestnikami tego procesu. 
 
 Wychowawczynie grupy IV 
 Ewa Pieczyńska, Grażyna Korobkiewicz 
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Wiadomości z grupy V 
 

W grupie V spośród 23 dzieci  tylko 3 uczęszczało już do przedszkola. Pozo-
stałe to są dzieci, które w przedszkolu są pierwszy raz.  

Mimo, iż są to 4 i 5 latki okres adaptacyjny przebiegał burzliwie. Było dużo 
lepiej niż w grupie najmłodszej, ponieważ dzieci są starsze i bardziej samodzielne 
to  jednak tęsknota za Rodzicami jest wielka. 

 Dziecko przekraczając próg przedszkolny z trudnością wrasta w nowe, 
wszystko jest obce i nieznane. Przyczyną jest nie tylko rozstanie na wiele godzin z Ro-
dzicami i rodzeństwem, lecz brak umiejętności porozumiewania się z rówieśnikami 
i dorosłymi, niedojrzałość w zakresie norm współżycia w licznej grupie, niesprawność 
w czynnościach dotyczących obsługi samego siebie. 

 Po miesięcznym okresie pobytu strach i obawa przed przedszkolem  już pra-
wie minęły. Dzieci uczestniczą w systematycznie prowadzonych zajęciach. We wrze-
śniu wspominaliśmy wakacje, poznaliśmy jak bezpiecznie poruszać się w mieście oraz 
co robić, by wokół nas było pięknie i czysto. 

 Koniec września i początek października to czas na poznawanie i systematy-
zowanie wiadomości przyrodniczych. Poznajemy pojęcia: sad, ogród i las; uczymy się 
te pojęcia systematyzować, definiować i różnicować. Rozpoznajemy i nazywamy wa-
rzywa i owoce znane i mniej znane. Zachęcamy do ich spożywania. 

Uczymy się dostrzegać wartości estetyczne (kolory, zapachy) w obcowaniu 
jesienią w parku i lesie. Zwracamy uwagę na odloty ptaków i przygotowanie się zwie-
rząt do zimy. 

Wykorzystując tematykę i materiał przyrodniczy tworzymy zbiory, liczymy i 
poznajemy cyfry. Uczymy się  systematycznie wierszy i piosenek, a teksty do wiado-
mości Rodziców zamieszczamy na tablicy grupowej.  

 W ramach nawiązanej współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną 
dzieci już zostały przebadane przez pedagoga i logopedę. Zainteresowani Rodzice 
otrzymali informacje oraz wskazówki do pracy z dziećmi potrzebującymi pomocy.  

 Widzimy duże zainteresowanie tym co się dzieje w grupie ze strony Rodzi-
ców co rokuje dobrą i miłą współpracę na cały rok. 

 
 Wychowawczynie grupy V 
 Nina Dowgier, Alicja Szczepańska 

Tato, mamo obserwuj swoje  sześcioletnie dziecko. 
 

 Gdy nadchodzi dzień, kiedy nasze dziecko przestaje być beztroskim 
przedszkolakiem bawiącym się  na huśtawkach, a zaczyna edukację w zerów-
ce, mamy poczucie  ważnego przełomu  w jego i naszym życiu. Wiążą  się z 

nim nadzieje i obawy. Coraz bliższa staje się perspektywa  nowego rodzinnego 
obowiązku-obowiązku szkolnego. Zostaje kilka miesięcy , aby do niego doj-

rzeć. 

 Patrząc na grupę sześciolatków, która wkrótce zasili szkolne szeregi, zauważa-
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my między nimi ogromne różnice. To,  że urodziły się w jednym roku kalendarzowym, 
nie oznacza, że wyglądają i zachowują się tak samo. Obserwując dzieci widzimy, 
że niektóre z nich przejdą jak burza przez okres nauczania początkowego, znaczna 
część, lepiej lub gorzej też sobie będzie radzić, kilkoro prawdopodobnie będzie miało  
poważne kłopoty. Wynika to z faktu, że moment osiągnięcia przez dziecko dojrzałości  
do rozpoczęcia   nauki może pojawić się w różnym czasie, niezależnie od kalendarza 
Aby pomóc rodzicom w obserwacji własnego dziecka przedstawiłyśmy kwestionariusz 
dojrzałości szkolnej. Pomoże on sprawdzać w jakim stopniu , nasze dziecko   osiągnęło 
dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 
1)Dziecko ma odpowiednie do wieku: wzrost, wagę, wykazuje się dobrym stanem 
zdrowia, odpornością na choroby i zmęczenie. 
2)Dziecko ma opanowane czynności samoobsługowe (myje się, ubiera, wiąże sznuro-
wadła, zapina guziki, itp.) 
3)Sprawnie posługuje się przyborami typu: ołówek, nożyczki, farby, chętnie rysuje, 
maluje, lepi z plasteliny, układa mozaiki, klocki, wycina. 
4)Interesuje się otaczającym światem, odczuwa potrzebę poznawania nowych rzeczy. 
5)Posiada odpowiedni zasób słów, swobodnie wypowiada się na temat zaobserwowa-
nych wydarzeń lub oglądanego obrazka. 
6)Słucha uważnie poleceń i rozumie  ich treść. 
7)Potrafi skoncentrować swoją uwagę na wykonywanej czynności, doprowadza zada-
nia do końca. 
8)Zapamiętuje treść bajki, wiersza, potrafi odtworzyć  je z pamięci. 
9)Potrafi na podstawie zaobserwowanych faktów formułować proste wnioski i uzasad-
niać swoje sądy. 
10)Planuje swoją zabawę, potrafi odtworzyć co było wcześniej i wyobrazić sobie 
co będzie potem. 
11)Sprawnie analizuje słuchowo  mowę (wyodrębnia głoski i sylaby w wyrazie). 
12)Potrafi dokładnie spostrzegać i porównywać, rozróżnia kształty geometryczne 
(koło, kwadrat, trójkąt). 
13)Poprawnie posługuje się określeniami czasowymi, np. wczoraj, jutro, zna nazwy 
miesięcy , pór roku, dni tygodnia, określa położenie przedmiotów np. .przed, za, pod, 
lewo, prawo itp.) 
14)Liczy przedmioty do 10, potrafi porównać liczbę przedmiotów znajdujących się 
w dwóch zbiorach. 
15)Prawidłowo nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami z dorosłymi, nie szuka 
ciągłego oparcia w starszych. 
16)Potrafi prawidłowo zachować się w grupie, przestrzega norm, podporządkowuje się 
poleceniom nauczyciela. 
17)Przestrzega reguł gier zespołowych rzadko popada w konflikty, sytuacje trudne 
potrafi rozwiązać ,,pokojowo” . 
18)Potrafi znieść porażkę i niepowodzenie. 
19)Jest samodzielne , zaradne, dba o swoje rzeczy, sprząta po zabawie. 
20)Zależy mu na opinii innych, jest wrażliwe na ocenę, potrafi być krytyczne wobec 
siebie. 
Opracowały: Grazyna Korobkiewicz i Ewa Pieczyńska 
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Logopeda poleca: 
Dwadzieścia rad  dla rodziców w trosce o prawidłowy rozwój mowy dziecka 

 

 Ważne dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest, aby każdy wycho-
wawca stał się nauczycielem prawidłowej mowy dziecka poprzez wspomaganie jego 
rozwoju językowego. To okres przedszkolny jest czasem koniecznym do szczególnie 
intensywnej pracy skierowanej na rozwój związanych z mową sprawności. Dzięki pra-
cy w tym okresie unikniemy poważnych problemów edukacyjnych dzieci w wieku 
szkolnym. W wieku sześciu lat rozwój mowy dziecka powinien być ukończony gdyż 
w tym czasie są już utrwalone patologiczne artykulacje i układy artykulatorów. Stoso-
wane w tym czasie ćwiczenia trwają często długo, są mało efektywne, a wiele czynni-
ków mających wpływ na poprawę wymowy nie jesteśmy w stanie już zmienić. W ćwi-
czeniu mowy lepsze rezultaty osiągamy wówczas, gdy celem ćwiczeń jest wytworzenie 
nowych układów i sprawności, a nie zamiana i korygowanie utrwalonych układów pa-
tologicznych.  
 Nie jest, więc tak jak się spontanicznie głosi, że dziecko 3- letnie z nieprawidło-
wościami wymowy „ ma jeszcze czas”, lecz znaczy to, że właśnie jest „ ten czas”, czas 
na stymulowania prawidłowego rozwoju mowy. Wzór zachowań językowych, który 
dziecko przyswoi sobie poprzez naśladowanie jest niezbędny, ponieważ języka podsta-
wowego dziecko nie uczy się przyswajając jego elementy, a słucha, rozumie i buduje 
teksty w określonej sytuacji społecznej i emocjonalnej. Aby pomóc dziecku w rozwija-
niu prawidłowej mowy należy zastosować się do podanych poniżej wskazówek. 
1. Mówcie do dziecka już od pierwszych dni  jego życia dużo i spokojnie. 
2. Mówcie dziecku co przy nim robicie, co dzieje się wokół niego. Mówcie powoli 
i wyraźnie. 
3. Mówiąc do dziecka zwracajcie uwagę, aby dziecko widziało waszą twarz- obser-
wuje wtedy pracę narządów artykulacyjnych. 
4. Dostarczajcie dziecku bodźców dźwiękowych, śpiewajcie, nućcie piosenki, włą-
czajcie uspakajającą muzykę. Wiedzcie, że niepotrzebnie i zbyt głośno włączony tele-
wizor bombarduje niedojrzały jeszcze układ nerwowy dziecka zbyt dużą ilością bodź-
ców. 
5. Obserwujcie dziecko czy reaguje na dźwięki z otoczenia. Dobry słuch jest warun-
kiem prawidłowego rozwoju mowy. Należy zwracać uwagę, czy niemowlak odwraca 
głowę w kierunku źródła dźwięku. Najprostszy test polega na potrząsaniu grzechotką 
za plecami malca z prawej i z lewej strony i obserwowaniu jego reakcji. 
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgłoście się do pediatry i poproście 
o skierowanie na badanie słuchu. 
7. Karmienie piersią zapewni dziecku prawidłowy rozwój układu artykulacyjnego, 
sprzyja rozwojowi mowy. Ssanie to najlepsze w tym okresie ćwiczenia języka, warg 
i policzków. Zaburzenie ssania, połykania i żucia zwykle poprzedzają zaburzenia mo-
wy. 
8. Nie podawajcie, bądź ograniczcie podawanie dziecku smoczka  typu „ gryzak”, 
zwracajcie uwagę, aby dziecko nie ssało palca – następstwem mogą być wady wymo-
wy np. wymowa międzyzębowa. 
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Zwracajcie uwagę, aby w czasie snu dziecko oddychało nosem. W przypadku, 
gdy     dziecko oddycha ustami, poproście pediatrę o ustalenie przyczyny.  
10. Mówcie do dziecka w sposób poprawny, powoli i wyraźnie. Unikajcie sztucznego 
spieszczania i używania tzw. języka  dziecinnego. Nie powtarzajcie wytworów języko-
wych dziecka. To dziecko uczy się mowy od Was , a nie odwrotnie! 
11. Pamiętajcie o poprawnej polszczyźnie. 
12. Odpowiadajcie na pytania dziecka cierpliwie i wyczerpująco. 
13. Opowiadajcie dzieciom bajki i uczcie krótkich wierszy na pamięć. 
14. Dzieci leworęczne w okresie kształtowania się mowy, nie zmuszajcie do posługi-
wania się ręką prawą, gdyż mogą nastąpić zaburzenia mowy, a w szczególności objawy 
jąkania. 
15. Zachęcajcie swoje dzieci do mówienia ( nie zmuszajcie ), chwalcie je za każdy 
przejaw aktywności werbalnej, nagradzajmy pochwałą każde nawet najmniejsze osią-
gnięcia dziecka. 
16. Dyskretnie poprawiajmy błędy językowe dziecka, nie ośmieszajmy go z ich powo-
du, nie żądajmy by kilkakrotnie powtarzało dane słowo. Hamuje to chęć mówienia, 
a co za tym idzie dalszy rozwój mowy. 
17. Nie zaniedbujmy chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować niedosłuch. 
18. Nie wymagajmy zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko 
nie przygotowane pod względem narządów artykulacyjnych może zacząć je zniekształ-
cać,  wymawiać je nie prawidłowo. Dotyczy to szczególnie głoski „r”, która przyjmuje 
wtedy postać „r- tylnojęzykowego”, wadę trudną do zlikwidowania. 
19. Zwróćcie uwagę na prawidłowe wybrzmiewanie głosek. Wszystkie spółgłoski 
wymawiamy krótko bez elementu wokalicznego w postaci yyy…….. Nie wymawiamy 
„ty”, tylko krótko „t” ( bo „ty” to są dwie głoski – „t” i „y”). 
 Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, 
a nie robi tego, zasięgnijmy porady logopedy. 

 Maluch ma kłopoty z mówieniem 
 

 Na początku z niecierpliwością czekamy na pierwsze słowo malca, później mar-
twimy się, gdy przekręca wyrazy. Czasem niepotrzebnie. 
 Niedługo pójdę do skoły- pięcioletni Piotrek nie wymawia-„sz”. „To wszystko 
włożaj do tu”, czteroletnia Zuzia nie zna reguł gramatycznych. „No to coś tam, co ty 
zawsze potrzebujesz, no wiesz….”, sześcioletniemu Julianowi najczęściej brakuje 
słów. Coraz więcej przedszkolaków ma problemy z mówieniem. Przyczyną bywa czę-
sto sytuacja rodzinna. Maluchy nie mają rodzeństwa, a w domu nie ma osób, które 
znajdą czas, żeby dużo z nimi rozmawiać i ująć ich świat w słowa. Ochota na mówie-
nie powstaje wówczas, kiedy osoba przysłuchuje się z zainteresowaniem i odpowiada 
dziecku. Niestety, dziś w wielu rodzinach niewiele się rozmawia, za to więcej czasu 
spędza przed komputerem czy telewizorem.  
 Problemy maluchów z poprawnym mówieniem nie muszą jednak świadczyć 
o zaburzeniach. Są dzieci, które mówią nieomal bez przerwy i takie, które wydają się 
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raczej milczące. Niektóre można zrozumieć bez trudu. Mowę innych są w stanie pojąć 
tylko rodzice. Jednak duże różnice w sprawności językowej pomiędzy rówieśnikami 
nie muszą świadczyć o zaburzeniach mowy jednego z nich. Fachowcy mówią dopiero 
wówczas o zaburzeniu, kiedy opóźnia się znacznie ( ponad pół roku)- a u dziecka zaob-
serwować można następujące objawy: 
PROBLEMY Z ROZUMIENIEM 
„ Zamknij, proszę drzwi”- mówi matka. Na to polecenie dziecko przynosi sobie z kuch-
ni coś do picia. Dziecko zrozumiało wprawdzie, że powinno coś zrobić, nie wie jednak, 
co. Ponieważ nie zna znaczenia słów. Z tym objawem łączą się następne: 
OGRANICZONE SŁOWNICTWO 
Wszystko, co jeździ, to dla malca samochód, każde zwierzę to pies, lemoniada jest 
„szklanką z żółtym w środku”. Dzieci, które często zastępują słowa innymi o podob-
nym znaczeniu, nie znają ich wystarczająco dużo. Ma to miejsce również wówczas, 
kiedy dziecko często używa słów, jak np. „ to coś”. 
ZABURZENIA WYMOWY 
Fiatek, zamiast kwiatek, inka zamiast choinka- maluch nie potrafi poprawnie wymówić 
pojedynczych głosek i dlatego upraszcza je, omija lub zastępuje innymi. Takie błędy są 
na początku czymś całkowicie normalnym, później mogą świadczyć np. o niesprawno-
ści języka dziecka. Nie umie on prawidłowo go ustawić i, co za tym idzie, wymówić 
głoski. Mogą też wskazywać na nierozróżnialnie przez dziecko podobnych głosek. 
Wtedy maluch nie słyszy różnicy, np. między głoską dźwięczną i bezdźwięczną- myli 
półkę z bułką , kurę z górą. Zaburzeniem mowy jest też seplenienie. Jego przyczyną 
może być również zbyt mała sprawność języka lub wady zgryzu. 
BŁĘDNA GRAMATYKA 
To zaburzenie może się przejawiać w wieloraki sposób. Czasowniki wypowiadane są  
w formie bezokolicznikowej: „ ja iść do domu”, albo mają nieprawidłową formę: „ 
Tam my już byłem”. Używanie odpowiedniego rodzaju słowa jest tak samo problemem 
jak tworzenie jego liczby mnogiej: „ Pies jest głodna”, „ Trzy samochodów”. Prawidło-
we zastosowanie przyimków  przychodzi z trudem, często są po prostu omijane.  
NATURALNE JĄKANIE 
Między drugim a czwartym rokiem życia niemal każde dziecko nie mówi płynnie i 
zdaje się jąkać. To rozwojowa niepłynność wymowy. Dzieci zatrzymują się w Polowie 
wymawianego zdania, powtarzają głoski, sylaby albo całe zdania. Dzieje się tak dlate-
go, że myślą szybciej, niż mogą mówić. Ale nie przeszkadza im to, mówią dalej. Jest to 
zachowanie normalne, które przemija. Z prawdziwym jąkaniem, wymagającym pomo-
cy specjalisty, możemy mieć do czynienia wówczas, gdy utrzymuje się ono przynajm-
niej przez pół roku lub gdy dziecko skończyło 6 lat i obserwujemy u niego następujące 
zachowania: 
powtarza pierwszą głoskę , a następnie kończy wyraz, np. b-b- bułka; 
przynajmniej trzykrotnie powtarza sylabę, np. sa-sa-sa-samochód; 
przeciąga głoskę dłużej niż sekundę, np. mmmmmama; 
zdaje sobie sprawę, że się jąka, mówiąc napina ciało, wykonuje różne ruchu (np. prze-
biera nogami, zamyka oczy), ma zaburzenia oddechu, okazuje silne uczucia (np. złość, 
strach, wstyd). 
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Gdy zauważymy, że maluch ma podobne problemy, nie lekceważmy ich mówiąc: „ 
Wyrośnie z tego”. Nie wahajmy się też skorzystać z pomocy logopedy. Jeśli okaże się, 
że leczenie jest konieczne, to im wcześniej się je rozpocznie, tym szybciej dziecko po-
radzi sobie z zaburzeniami. Dziecko uczące się w pierwszej klasie znacznie trudniej 
nadrobi zaległości niż trzylatek.  
                                                                           Opracowała logopeda Anna Sosnowska 
 

1. „ Oblicza wad wymowy”- Małgorzata Skorek 

Terapeuta Pedagogiczny poleca: 
 

10 kroków prowadzących do efektywnej dyscypliny: 
 
Dyscyplina… Jak ją utrzymać bez krzywdy dla dziecka i nas samych? To najczęściej 
powtarzane przez rodziców pytanie. Aby na nie odpowiedzieć należy w pierwszej ko-
lejności  zrozumieć czym tak naprawdę jest dyscyplina i jakie są jej wyznaczniki. 
Dyscyplina to ustalenie granic w trakcie podejmowania wysiłków, aby nauczyć dziec-
ko akceptowanych form postępowania czy zachowania. Ostatecznym celem dyscypliny 
jest doprowadzenie dzieci do poczucia odpowiedzialności. Co więcej, muszą one w 
pełni zdać sobie sprawę, że są odpowiedzialne za konsekwencje własnego zachowania. 
Aby pomóc dorosłym zmierzyć się z zadaniem dyscyplinowania dzieci, można zalecić 
następujące wskazówki: 
1. Uświadom sobie, że złe zachowanie jest umotywowane. 
Destrukcyjne działanie dziecka nie pojawia się samo z siebie i nagle. Motywami złego 
zachowania najczęściej są: nuda, pragnienie zwrócenia na siebie uwagi, zemsta, chęć 
władzy i kontroli. 
2. Działaj z wiarą we własne siły. 
Bądź przekonany co do własnych możliwości promowania właściwego zachowania. 
Poczucie pewności i wiara w siebie są bezsprzecznie  konieczne w sytuacjach wymaga-
jących utrzymania dyscypliny.  
3. Powiąż dyscyplinę z konkretną zrozumiałą także dziecku sytuacją.  
Skup się na zasadniczej kwestii, bez przywoływania innych, nie związanych z daną 
sprawą problemów. Omawiaj problem tak, aby dzieci wiedziały, że to ich złe zachowa-
nie jest nie do przyjęcia, a nie one same są odrzucane. Podaj dlaczego dane zachowanie 
Cię martwi. („Jestem zły, ponieważ stłukłeś wazon, który miał dla mnie wielką war-
tość”.) 
4. Bądź konsekwentny.  
Każdorazowo reaguj na powtarzające się złe zachowanie. Jeśli w domu jest więcej 
dzieci to i one powinny podlegać podobnej dyscyplinie. 
5. Nie czyń z dyscypliny publicznego spektaklu.  
Dyscyplina musi być delikatną sprawa, zwłaszcza dla starszych dzieci.  
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Rozmowa z dziećmi na osobności, nie zaś przy innych ludziach, redukuje ich zażeno-
wanie oraz inne bolesne emocje. Szanuj uczucia powstałe na skutek stosowania dyscy-
pliny. Dość powszechnymi reakcjami są wstyd i poczucie winy. Podejmij próbę zrozu-
mienia dziecka. Nie podejmuj prób pogłębiania u niego poczucia winy, gdy już doszło 
do wyjaśnienia sytuacji. Bądź otwarty na wysuwane przez dziecko propozycje rozwią-
zania problemu. 
6. Unikaj wybuchów gniewu. 
Wystrzegaj się impulsywności i daj sobie czas na uporządkowanie myśli. Tylko w ten 
sposób osiągniesz przemyślany, stanowczy i uporządkowany sposób przekazu informa-
cji. Rozmawiaj z dziećmi, nie wygłaszaj im przemówień. 
7. Wyznacz granice w jasny i precyzyjny sposób.  
To ty wyznaczasz granice tego co jest akceptowane, a co nie. Udzielaj dziecku infor-
macji w taki sposób, żeby nie miało wątpliwości. Pamiętaj też, że dla dzieci całkiem 
naturalne jest sprawdzanie wytyczonych granic. 
8. Spraw, żeby formy dyscypliny były odpowiednie do złego zachowania.  
Rodzaj zastosowanej dyscypliny powinien być adekwatny do złego zachowania, ani 
zbyt pobłażliwy, ani zbyt surowy. 
9. Gdy dziecko zachowa się źle, powinieneś wprowadzić dyscyplinę w tak krótkim 

czasie, jak tylko jest to możliwe.  
Gdy już opanujesz myśli, natychmiast wprowadź dyscyplinę. Złe zachowanie i dyscy-
plina powinny się łączyć. Nie odkładaj jej na dłużej niż kilka godzin lub do końca  tego 
samego dnia. 
10. Idź dalej, wykorzystując sprzyjające sytuacje.  
Dyskutowanie w toku „sondującej” rozmowy o sytuacjach wymagających dyscypliny 
często pomaga w lepszym zapamiętaniu lekcji. „Nie oznacza to w żadnym wypadku 
rozpamiętywania czy akcentowania negatywnych stron zachowania dziecka. Podejmo-
wanie takich rozmów opiera się na założeniu, że stanowią one zarówno dla dorosłych, 
jak i dla dziecka okazję do refleksji nad rolą, jaką odgrywa dyscyplina w kreowaniu 
takich warunków, dzięki którym życie staje się bardziej harmonijne.” 

 
Opracowała: terapeuta pedagogiczny: Urszula Czykwin 

 
Źródło: J. S. Turner, D. B. Helms (1999), Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa, s. 253 

Humor z przedszkola: 
 
„Hobby mamy” 
Tuż przed leżakowaniem 
Pani: Szymon powieś swoje ubranie na krześle zamiast kłaść je pod leżak. Jak poło-
żysz ubranie pod leżakiem to się wygniecie. 
Szymon: Proszę pani, ale moja mama uwielbia prasować. 
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Akcja „Sprzątamy Białystok” w naszym przedszkolu. 
 W dniach 14 – 16 września odbyła się kampania „Sprzątanie 
świata – Polska 2007”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: 
„Oszczędzaj, Wyłączaj, Odzyskuj, Świeć Przykładem. Wzięli w niej 
udział: firma „Astra”, firma „Czyścioch”, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Zachęta”, Nadleśnictwo Białystok, ale szczególnie liczni uczniowie 
ze szkół i dzieci z białostockich przedszkoli. 
 W naszym przedszkolu selektywna zbiórka odpadów odbyła 

się 14 września. Pamiętając o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, dzieci 
ubrane w foliowe rękawice ruszyły do boju. Wszystkie przedszkolaki z najstarszych 
grup po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem akcji udały się w okolice przedszko-
la. Dzieci zbierały śmieci do oznakowanych worków: do szarych z nadrukiem 
„SPRZĄTAMY BIAŁYSTOK”, żółtych  z nadrukiem – „PLASTIK”, zielonych z na-
drukiem – „SZKŁO”.  
 Po zakończeniu akcji worki ze śmieciami  zostały złożone w ustalonym wcze-
śniej miejscu, a następnie wywiezione przez firmę sprzątającą. 
 Nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska ma zawsze odzwierciedle-
nie w konkretnym działaniu. Jesteśmy z siebie dumni i mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku również będziemy mogli wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu. 
 

Wychowawczynie i dzieci z naszego przedszkola. 
 

Wycieczka do Teatru Lalek 
4 października dzieci z naszego przedszkola (oprócz naj-

młodszej grupy) udały się do Teatru Lalek na spektakl teatralny 
Pt: „Dzień Dobry Świnko”. Przewóz dzieci i pań zorganizował 
Pan Gosk – tata Katarzyny Gosk z grupy IV. Za podróż serdecz-
nie dziękujemy i polecamy się na przyszłość. 

„Co tam słychać na parkingu” 
Marcin: Wiesz, chodźmy na parking sprawdzić czy jest 
mama. 
Pani: Teraz nie możemy, bo nie mogę zostawić dzieci 
samych. 
Marcin: To weźmy je ze sobą. 
Pani: Może później. 
Chwilę potem 
Pani: Dzieci w co się pobawimy? 
Marcin: Ja wiem. Pobawmy się w „Chodźmy zobaczyć 
co tam słychać na parkingu” 
 
„Człowiek czy nie?” 
Marcin: Ta pani co jest u mnie w grupie jest podobna do mojej siostry Izy. To znaczy 
Iza też jest człowiekiem ale jest trochę inna. 
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Właściwy kolor 
Spójrz na słowo określające kolor u góry każdej kolumny. Następnie spójrz na rysunki 
pod każdym słowem. Wszystkie rysunki OPRÓCZ jednego przedstawiają rzeczy, które 
są zwykle tego koloru. Znajdź tę, która ma inny kolor. 

Czerwony Żółty Zielony Niebieski 

Popracuj ze mną Mamo, Tato... 
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Pokoloruj rysunek. 
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Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej i Urszuli Czykwin 
Przedszkole Samorządowe Nr 77  

15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15 
tel. 085-661-38-55  

Adres strony przedszkola: www.osiedle.net.pl/przedszkole77.htm 

Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi:  
papier ksero, tusz do drukarki, toner ksero, itp. 

 
Ogłoszenia: 

 
Zajęcia dodatkowe 
W naszej placówce prowadzone są zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego 
i tańca towarzyskiego. Miesięczna opłata wynosi 20 zł za kurs. Bliższych informacji 
udzielają wychowawczynie  poszczególnych grup.  
 
Najstarsze przedszkolaki uczęszczają na lekcje pływania na basen przy ulicy Stromej. 
 
W przedszkolu prowadzone są lekcje religii katolickiej i prawosławnej. 
 
  
Audycje muzyczne i teatralne w miesiącach wrzesień – grudzień: 
• Wrzesień: „Księżniczka na ziarnku grochu” – Teatr Kukiełkowy Urszuli Barciń-
skiej 
• Październik: „Bajka o Szewcu Dratewce i Smoku Triangielu” – Audycja muzycz-
na Filharmonii Podlaskiej 
• Listopad: Poezja dziecięca (Konopnicka, Brzechwa, Porazińska) – Audycja mu-
zyczna Filharmonii Podlaskiej 
Grudzień: „Bajkowa szopka”- Teatr pod Orzełkiem Mariusza Orzełka 
„Kolędnicy – wędrownicy” – Audycja muzyczna Filharmonii Podlaskiej 
 
Akcja „Zbieramy Baterie”. 
W naszym przedszkolu prowadzona jest zbiórka baterii. Dzieciom i placówkom, które 
zbiorą najwięcej baterii przewidziane są cenne nagrody. Chętne dzieci i rodziców za-
praszamy do współpracy. Bliższe informacje u wychowawczyni grupy. 


