Gabriela Rybołowicz

Słowo od Dyrekcji Przedszkola
Modernizacja przedszkola
W tym roku szkolnym w przedszkolu przeprowadzono kilka remontów, które
powoli zmieniają wizerunek przedszkola. Na początku roku zostały pomalowane
szafki w szatni dziecięcej. Po ulewnym deszczu w sierpniu w 2007 roku, zostały zalane
piwnice przedszkola, w którym znajdują się sale do zajęć dodatkowych oraz magazyny
przedszkolne. W związku z tym pomalowano korytarze, salę gimnastyczną i salę do
religii prawosławnej. Zaistniała również potrzeba modernizacji sali gimnastycznej do
dodatkowych zajęć ruchowych prowadzonych przez Pana Wojciecha Zdanuczyka.
Zakupiono nowe materace do ćwiczeń
gimnastycznych,
sprzęt sportowy,
zamontowano wieszaki na przyrządy sportowe, a także położono nową wykładzinę na
podłogę.
Pod koniec 2007 roku zostały wymienione okna w salach dzieci leżakujących- w
grupie I i II oraz zamontowano nowe drzwi wejściowe.
Przyszłe plany remontowe to przede wszystkim naprawa pokrycia dachu
budynku oraz wymiana wykładzin w szatni, holu oraz na korytarzu przedszkolnym, a
także odnowienie sali do języka angielskiego i rytmiki. W przyszłym roku szkolnym
zaplanowano również wymianę mebli w sali maluszków. Będzie to pierwszy krok do
modernizacji sal przedszkolnych.
Należy też zadbać o otoczenie przedszkola, dlatego zaplanowano pomalowanie
ogrodzenia , usunięcie niebezpiecznych metalowych urządzeń terenowych, a także
zadbanie o zieleń w ogrodzie przedszkolnym .
Z funduszów Komitetu Rodzicielskiego zgromadzonych na oddzielnym koncie
bankowym, Rada Rodziców zakupiła w tym roku szkolnym nowe zabawki do grup,
pomoce dydaktyczne, rolety na nowe okna do grupy I i II, materace, książki dla dzieci,
zabawki do paczek na choinkę. Opłacano również teatrzyki przedszkolne, koncerty
filharmonii, wyjazd do teatru lalek, dojazdy dzieci na konkursy do innych placówek
przedszkolnych, nagrody oraz słodycze na organizowane konkursy i uroczystości
przedszkolne (walentynki, mikołajki, festiwal piosenki jesiennej, przegląd piosenki
wiosennej, powitanie wiosny itp.).
Na ostatnim posiedzeniu Rady Rodziców podjęto decyzję o zakupie książek dla
6- Latków z okazji pożegnania przedszkola, dofinansowania obchodów Dnia Dziecka:
wyjazdu do teatru Lalek na przedstawienie „Tymoteusz Rym- Cim- Cim”, organizacji
Dnia Sportu (słodycze- nagrody).
Z zebranych pieniędzy podczas kiermaszu świątecznego w grudniu (680 zł) oraz
pozostałych środków z komitetu rodzicielskiego, Rada Rodziców postanowiła
zmodernizować plac przedszkolny zakupując nowe zabawki terenowe. Nie będzie ich
dużo, ponieważ są bardzo drogie, ale
będzie to początek do dalszego
zagospodarowania placu zabaw.
Przedszkole wymaga modernizacji po 20 latach funkcjonowania. Staramy się
powoli zmieniać wizerunek naszej placówki na bardziej kolorowy oraz estetyczny.
Finanse jednak nie są zbyt duże, dlatego staramy się wykonywać remonty we własnym
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zakresie, zakupywać potrzebne materiały w hurtowniach, wybierać właściwe oferty
firm pod względem kosztorysowym.
Rada Rodziców oraz Dyrekcja Przedszkola zwraca się z prośbą do Rodziców naszych
wychowanków o możliwą pomoc w realizacji przyszłych planów. Będziemy bardzo
wdzięczni za każde okazane zainteresowanie, tym co się dzieje w przedszkolu.
Wszystkie plany związane z modernizacją i remontami służą wyłącznie, poprawie
warunków pobytu dzieci w naszej placówce nie tylko ze względów estetycznych, ale
również bezpieczeństwa.
Dyrektor Przedszkola
Bogusława Czyrska
Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 77
w Białymstoku

OGŁOSZENIA:
Turniej tańca towarzyskiego.
29 kwietnia o godzinie 9.30 odbędzie się międzyprzedszkolny turniej tańca towarzyskiego. Wezmą w nim udział dzieci z naszej placówki.
W związku z planowanymi wydatkami z okazji Dnia Dziecka, pożegnania przedszkola przez sześciolatki oraz zagospodarowaniem placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym Dyrekcja oraz Rada Rodziców zwraca się z prośbą o uzupełnienie wpłat na
komitet rodzicielski.
Planowana przerwa urlopowa w przedszkolu w tym roku szkolnym przypada na miesiąc lipiec.
W związku z planowanymi wolnymi dniami od pracy w dniach 1 – 3 maja przedszkole będzie nieczynne.
Dzień 2 maja stanowi ekwiwalent ustawowo wolnego od pracy dnia 3 maja 2008 r. –
Święta Narodowego i nie podlega odpracowaniu. (Kodeks Pracy Art. 130 '2 ust. z 26
czerwca 1974 r. – Dz. U. nr 21, poz 94 z późn. zm.)
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Życzenia z Okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
Mamo, tato chodźcie z nami.
Damy wam łąkę z kwiatami, ze skowronkiem.
Do wąchania, patrzenia...
A do łąki dodamy życzenia.
Nawet, gdy się zachmurzy na niebie,
Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,
My uśmiechamy się do siebie zawsze.
Jak dziś, jak teraz!

DLA MAMY
Mamo, mamo dziś wszystkie dzieci,
niosą tobie życzeń bukiecik.
Serduszka gorące, kwiatuszki pachnące
co wyrosły na naszej łące.
Niech te kwiatki powiedzą same,
jak my bardzo kochamy mamę.
Rumianki i bratki, stokrotki, bławatki
niech ucieszą serce mej matki.

DO TATUSIA
Drogi tatusiu - najlepszy na świecie,
który mnie kochasz w zimie i w lecie,
jesienią, wiosną w niezmiennej trosce
w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę.
Za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję,
zdrowia, łask Bożych, szczęścia winszuje.
Bezpiecznej szosy, spełnienia marzeń,
pięknych urlopów i zawsze razem!
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Wiadomości z grup
GRUPA I
W marcu pożegnaliśmy zimę, a powitaliśmy wiosnę. Oglądaliśmy piękne
przeźrocza przyrodnicze – pierwsze kwiaty, ptaki, owady w różnych stadiach
rozwojowych, płazy, gady budzące się z zimowego snu, wschód słońca, poranną rosę,
mgłę, szron.
Wiemy już co możemy obserwować, że świat wokół nas jest ciekawy i piękny.
W kwietniu rozmawiamy o ptakach, bo to okres zakładania lęgów.
Poznaliśmy następujące ptaki:
skowronek – gniazdo buduje na ziemi w trawie,
bocian – gniazdo zakłada na dachu, na słupie,
łabędź – gniazdo buduje na wodzie wśród trzcin
jaskółka – gniazduje pod dachem w gnieździe z błota
kaczka krzyżówka
sowa – wykorzystuje dziuple drzew
dzięcioł – lekarz drzew, na gniazdo wykuwa dziuple w drzewie
sikorka – wykorzystuje budki lęgowe zbudowane przez ludzi
kukułka – nie buduje gniazd, swoje jaja podrzuca do innych ptaków.
Poznaliśmy i nauczyliśmy się piosenki: „Jaskółka”, wiersza Ewy Szelburg –
Zarembiny: „Już wiosna”, inscenizacji: „Tulipan”. Słuchaliśmy naturalnych odgłosów
słuchanych ptaków, próbowaliśmy niektóre z nich naśladować.
Wzięliśmy udział w:
konkursie plastycznym „Skrzydlaci przyjaciele” zdobywając nagrody i złote
wyróżnienia: Marta Zubrzycka, Weronika Kostro, Karolinka Masłowska, Patryk
Zadykowicz.
„Spotkaniu z piosenką wiosenną i wielkanocną” organizowaną w naszym
przedszkolu, gdzie wystąpiły wszystkie dzieci z naszej grupy i zespół w składzie: Ola
Kraśnicka, Michał Wilimas, Kuba Rutkowski, Weronika Żuk, Bartosz, Karolina
Sadowska .
Konkursie piosenki: „Wiosno, ach to ty”: Ola Kraśnicka
Stworzyliśmy wiele ciekawych prac plastycznych płaskich i przestrzennych.
Poznaliśmy wiele ciekawych zabaw.
Wychowawczynie grupy:
mgr Bogusława Czyrska
mgr Jolanta Kusewicz
mgr Iwonna Zaborowska
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GRUPA II
Przez ostatni okres w grupie czterolatków działo się wiele. Nasze bardziej
dojrzałe dzieciaki z grupy II z niecierpliwością długo oczekiwały nadejścia wiosny, a w
raz z nią spacerów, zabaw w ogrodzie przedszkolnym i wielu innych radosnych
wydarzeń.
Tuż przed końcem marca, razem z innymi przedszkolakami spotkaliśmy się na
placu przedszkolnym by uczcić przyjście wiosny. Dmuchaliśmy i chuchaliśmy na
płonącą Marzannę, aby na jakiś czas pożegnać się z Panią Zimą. Śpiewaliśmy piosenki
wiosenne i recytowaliśmy wiersze, które miały przegonić chłodne, zimowe dni.
W tym roku w sposób szczególny przygotowywaliśmy się do świąt Wielkanocnych.
Razem z Panią sialiśmy owies, żeby móc później przystroić stół wielkanocny.
Uczestniczyliśmy w zajęciach otwartych przygotowanych przez panią Anię dla
rodziców. W czasie tych zajęć śpiewaliśmy, tańczyliśmy i bawiliśmy się jak to zwykle
bywa na zajęciach. Wykonaliśmy również żółciutkie kurczaczki z papieru, przy
których pomogli nam trochę nasi rodzice.
Tuż po świętach wielkanocnych razem z naszymi wychowawczyniami byliśmy
gospodarzami imprezy: „Spotkanie z piosenką wiosenną i wielkanocną”. W tym
przedsięwzięciu miały szansę zaśpiewać wszystkie dzieci z grupy. Ale też wystąpił
zespół w składzie: Julia Szwed, Karol Arciszewski, Miłosz Popławski, Paula Szmidt.
Cała gawiedź przedszkolna bawiła się znakomicie. Były tańce, inscenizacja
przygotowana przez dzieci z grupy V, zabawy i śpiew. Sala, w której odbyła się
impreza wprowadziła nas w prawdziwie wiosenny nastrój – wszędzie było zielono,
„kwitły” kwiaty, skakały króliczki wielkanocne. Dzieci były pięknie przebrane, w ich
strojach królowała zieleń.
Wzięliśmy udział również w pokazie slajdów o tematyce wiosennej. Sporo
zapamiętaliśmy z tych przeźroczy i z pewnością teraz w czasie spacerów do parku i do
lasu dużo więcej uda nam się zauważyć. Możemy też opowiedzieć swoim bliskim kilka
ciekawostek o nadchodzącej wiośnie i budzącym się do życia świecie owadów, ptaków
i gadów.
Z przyjemnością uczestniczyliśmy w koncertach prezentowanych przez
artystów z Opery i Filharmonii Białostockiej. Obejrzeliśmy liczne przedstawienia
teatralne prezentowane przez artystów z teatrzyków dziecięcych.
Dzieci z naszej grupy są niezwykle utalentowane plastycznie i muzycznie. Ochoczo
przygotowują się do konkursów i biorą w nich udział, uzyskując przy tym liczne
nagrody i wyróżnienia. Ostatnio wzięliśmy udział w następujących konkursach
plastycznych:
„Bajka w zimowej szacie” – wyróżnienie Karol Arciszewski
„Wiosno, ach to ty” – nagroda Karol Arciszewski
„Świat fantazji”
„Białystok - moje miasto”
Wzięliśmy udział w konkursie piosenki wiosennej: „Wiosno, ach to ty”: Karol
Arciszewski i Gabriela Rybołowicz uzyskali nagrody i dyplomy za udział w tej
imprezie.
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Do końca roku szkolnego pozostało jeszcze sporo czasu. Mamy nadzieję, że uda
nam się jeszcze coś ciekawego zrobić. Niech to pozostanie na razie tajemnicą…
Wychowawczynie grupy:
mgr Anna Sosnowska
mgr Urszula Czykwin

GRUPA III
Okres wczesnej wiosny w grupie pięciolatków rozpoczęliśmy od pożegnania
zimy razem ze wszystkimi dziećmi z przedszkola. Śpiewaliśmy piosenki, których
nauczyły nas nasze panie i machaliśmy zielonymi wstążeczkami z bibuły, aby powitać
nadchodzącą znad mórz i oceanów Panią wiosnę.
Cały marzec był miesiącem wielkich przygotowań do zbliżających się świąt
wielkanocnych. Wykonaliśmy wiele prac plastycznych o tematyce świątecznej, a także
liczne dekoracje świątecznego stołu.
Po świętach wzięliśmy udział w imprezie przedszkolnej: „Spotkanie z piosenką
wiosenną i wielkanocną”. Razem z naszą wychowawczynią panią Dorotą wspaniale
zaprezentowaliśmy się na scenie przedszkolnej. Były tańce, śpiewy. Wszyscy świetnie
się bawiliśmy, zwłaszcza, że na koniec był pyszny poczęstunek – lizaki.
Pierwsze wiosenne miesiące upłynęły w
naszej grupie pod hasłem witania nowej pory
roku. Mówiliśmy o przylotach ptaków, składaniu
i wysiadywaniu przez nich jaj. Poznaliśmy i
utrwaliliśmy nazwy wiosennych kwiatów.
Nieraz oglądaliśmy pierwsze oznaki wiosny na
wiosennych spacerach, na które zabierała nas
pani Helena. Założyliśmy nawet nasz
przedszkolny ogródek, w którym posialiśmy
rzeżuchę i posadziliśmy szczypiorek. Te
wszystkie specjały bardzo smakowały nam na
przygotowanych przez panie z kuchni
kanapkach.
Udzielaliśmy
się
w
imprezach
artystycznych. Wzięliśmy udział w licznych konkursach plastycznych, pokazach
slajdów organizowanych na terenie naszej placówki, a także w licznych koncertach
filharmonii i przedstawieniu teatralnym.
Wychowawczynie grupy:
mgr Dorota Wiśniewska
mgr Helena Karłuk
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GRUPA IV
Pierwsze wiosenne miesiące już za nami. Wiele działo się w tym okresie w
grupie sześciolatków.
Początek marca upłynął nam pod hasłem witania wiosny i żegnania chłodnej i
długiej zimy. Paliliśmy Marzannę, śpiewaliśmy piosenki i recytowaliśmy rymowanki,
aby na jakiś czas pożegnać się ze śniegową królową.
W marcu wiele czasu w grupie poświęciliśmy na przygotowania do świąt
Wielkanocnych. Wykonaliśmy przepiękne gipsowe jajka, które wzbudziły zachwyt nie
tylko rodziców i pracowników przedszkola ale wszystkie dzieci z naszej placówki.
W pierwszych miesiącach wiosny wzięliśmy udział w licznych festiwalach i
konkursach plastycznych. Wygraliśmy wiele nagród i zdobyliśmy liczne wyróżnienia.
Kontynuowaliśmy wizyty na basenie, ćwiczenia na zajęciach tańca. Braliśmy również
udział w treningach Taekwon-do .
Wiele się nauczyliśmy. Chłonęliśmy jak zawsze nowe piosenki i wiersze.
Wzięliśmy udział we wszystkich organizowanych na terenie naszej placówki
imprezach: „Spotkaniu z piosenką wielkanocna i wiosenną”, pokazach slajdów,
powitaniu Pani wiosny. Chętnie uczestniczyliśmy w występach artystów z Opery i
Filharmonii Podlaskiej, a także w przedstawieniu artystów z teatru.
Wychowawczynie grupy:
mgr Grażyna Korobkiewicz
mgr Ewa Pieczyńska

GRUPA V
W grupie V zanim na dobre zawitała wiosna, kiedy za oknem był jeszcze
śnieg i mróz, dzieci rozpoczęły zabawy w ogrodników. Zebrały wszystkie akcesoria
potrzebne do wysiewu roślin. Posadziły cebulę, bulwy ziemniaków, marchewkę i
pietruszkę oraz wysiały nasiona owsa. Obserwacje trwały codziennie i jaka była radość
gdy pojawiły drobniutkie zielone listki i okazałe szczypiorki na cebulkach.
W połowie kwietnia wysieliśmy nasionka aksamitek. Mamy nadzieję, że nam
zakwitną i zrobimy „kwitnącą” niespodziankę. Lecz musimy uzbroić się w cierpliwość
i na efekt końcowy czekać bardzo długo.
19 marca wraz z innymi grupami oficjalnie pożegnaliśmy zimę i powitaliśmy
wiosnę. Na placu przedszkolnym spaliliśmy Marzannę a w krzewach, kwiatach i trawie
na placu przedszkolnym znaleźliśmy słodycze od PANI WIOSNY. Z radością
stwierdziliśmy, że wiosna jest radosna, świat się budzi, wszystko rośnie i dlatego
lubimy wiosnę
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W tym też czasie cieszyliśmy się Świętami Wielkanocnymi. Poznaliśmy
zwyczaje i tradycje wielkanocne. Przygotowywaliśmy się na świąteczne spotkanie w
przedszkolu z Rodzicami. Z kolorowej krepiny zrobiliśmy palmy, a z balonów
ogromne pisanki. Pamięciowo opanowałyśmy całą inscenizację pt. „Wielkanocne
spotkanie”. Dziewczynki przebrały się w stroje kurczaków a chłopcy w stroje
królików. Przedstawieniu towarzyszyły tańce i piosenki. Po występie zebraliśmy
ogromne, rzęsiste brawa. Dzieci były z siebie bardzo dumne i zadowolone. Z wielką
przyjemnością popisywały się też tą inscenizacją przed kolegami i koleżankami z
całego przedszkola na konkursie piosenki wiosennej.
Wiosna w ptasich gniazdach to temat też bardzo bliski dzieciom. Wszystkie
dzieci już widziały bociany. Wiedzą, że bociany wracają do swoich gniazd, a szpaki
odszukują budki lęgowe, jaskółki zaś budują gniazda z gliny, błota i śliny. Stale
poznają ciekawostki z życia zwierząt, które budzą się z zimowego snu
Zajęciom o tematyce przyrodniczej stale towarzyszą muzyczno – ruchowe
zabawy rytmiczne. Ruch przy muzyce pozwala dzieciom na improwizację i rozbudza
wyobraźnię dziecka. Inspiracją do przemyśleń o budzącej się do życia przyrodzie były
obejrzane slajdy w wykonaniu Pani Joli Kusewicz.
Na tej podstawie wykonałyśmy szereg prac plastycznych o tematyce
wiosennej. Część prac została wysłana na konkurs plastyczny Pt. „Skrzydlaci
przyjaciele” do przedszkola nr 64, a część na konkurs „Ach to ty Wiosno” do
przedszkola nr 71. już wkrótce dzieci z naszej grupy zaprezentują swoje talenty
muzyczne w przedszkolu nr 80 na konkursie piosenki „Wiosna”.
Staramy się, aby dzieci miały urozmaiconą tematykę a Rodzice wiedzieli o
czym w przedszkolu rozmawiamy. Systematycznie w tym celu zamieszczamy
tygodniowe rozkłady zajęć, oraz teksty niektórych wierszy i piosenek, by Rodzice
mogli je z dzieckiem utrwalać.
Podczas pobytu w przedszkolu tworzymy charakterystyczny i niepowtarzalny
klimat, nie zapominamy nigdy o tym, żeby dzieci w naszej grupie czuły się dobrze i
bezpiecznie.
Wychowawczynie grupy:
mgr Alicja Szczepańska
mgr Nina Dowgier
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Przedszkolne rozmowy
Grupa I
Ola Kraśnicka: Kocham swoją rodzinę bardzo, że oni
mi kupują wszystko i że mnie kochają. Rodzina to jest,
że się wszystkich kocha. Moja rodzina to jest mama i
tata. Kocham moją mamę za szczęście, mama jest najlepsza na świecie, bo ją kocham.
Mateusz Staleńczyk: Lubię z mamą się bawić. Ja lubię jak mama pracuje i kiedy
przychodzi. Tata też tak samo. Rodzina to jest wtedy jak jest dużo dzieci. U mnie jest
dużo: Zuzia, Justyna , Michał i my, brat i ja. Rodzina jest potrzebna, no bo, ze się
kochają.
Marta Zubrycka: Moja mama jest najlepsza na świecie,
bo ja z mamą sprzątam. Bawię się z mama w grę. Z tata tez
się bawię. Tata gotuje.
Bartosz Szelengowicz: Bardzo kocham mamę i tatę, bo
zawsze śpię z nimi i nie wiem co dalej.
Ola Duda: Rodzina to jest, że trzeba się kochać, nie
wyrywać kwiatów jak rosną duże. Kocham mamę, że
mama śpi. Tatę kocham, że też ze mną śpi. Lubię z nim
grac w piłkę.
Paweł Abramowicz: Kocham mamę, bo kupiła mi. Tata
jest. Kocham go, bo kupi też mi. Rodzina to jest rodzina.
Moją rodziną jest mama i tato i babcia.
Piotrek Wojtkowski: Lubię z mamą chodzić na spacerki,
się bawić w gry.
Michał Wilimas: Mama mnie prowadzi na spacer,
chodzimy na plac zabaw, wracamy kiedy jest zimno. Tata kupuje mi batoniki i
zabawki.
Adrian Horodelski: Kocham mamę i tatę. Lubię jak mama mi kupuje lizaki, no i
słodycze. Tata też go kocham. Rodzina, tak, dobrze. Bo ja ich bardzo kocham.
Kacper Fuks: Kocham mamę, bo mi daje pić i jeść, tata też. Moją rodziną jest mama i
tatuś i Krystian.
Weronika Zaczkowska: Kocham mamę, bo daje mi witaminki. Tata jest niegrzeczny,
bo nie chce robić kanapki.
Karolinka Masłowska: Moja mamusia mi wszystko kup[uje i jeszcze mnie kocha, i
robi mi naleśniki, a tata też bawi się ze mną. I jeszcze mam Alusia braciszka. Moja
rodzina to bardzo mnie kocha.
Marta: Mama gra ze mną w karty, a tata tez gra ze mną w karty. Mam rodzinę ona
przyjeżdża do mnie na urodziny i ja gaszę świeczki.
Robert Milkamanowicz: Mama mi robi obiadki, zupki i kotlety. Tata też. Lubię ich.
Tata bawi się ze mną.
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GRUPA II
Dawid Redo: Rodzina to jest, że się trzyma razem w jednym domu. Kocham mamę za
to, że zawsze mnie zawiezie do koleżanki Kingi takiej, a tatę kocham za to, ze zawsze
mi kupuje zabawki włącza gry. Kocham mamę za to, że kupuje mi zabawki i zawsze
włącza mi jakieś gierki, a tatę, że wozi mnie do przedszkola.
Gabrysia Rybołowicz: Kocham mamę, bo daje mi zabawki, a tata, bo idzie pobawić
się ze mną. Rodzina to jest, bo wszyscy się kochamy, że dziadek nas lubi. Moja rodzina
to tata, babcia, dziadek i mama i Martynka.
Marcin Dolata: Kocham mamę za to, że no nie wiem. Tata mój pomaga mi budować.
Tata mój buduje termometr i jeszcze z klocków. Rodzina to dużo ludzi w jednym
domu. Oni robią różne rzeczy: jedzą, palą papierosy, piją.
Brajan Tworkowski: Kocham mamę, bo bardzo kocham mamę. Ona bawi się ze mną
w piłkę, z tatem też w piłkę. Oni mają dla mnie dużo czasu. Moją rodziną jest mama i
tata i Andżela i Kewin i Ola.
Daniel Aleksiejczuk: Kocham tatę i mamę, że mi kupują zabawki.
Aleksander Dziaduła: Kocham rodziców, że mi kupują tik – taki. Tata bawi się ze
mną, gra w gry. Mama gotuje pyszne jedzenie.
Klaudia Stachelek: Mamę to kocham, bo ona zawsze mi robi obiad dobry i jeszcze
ona mi robi pyszną zupę pomidorowo – ogórkową. Ja kocham tatę, bo mi kiedyś kupił
loda. Rodzina to jest tak jakby już było wszystko.
Dawid Wysocki: Mamę kocham, że mi kupuje dużo Franklina książki, dużo. Tatę
kocham , bo ma Opel. Mama gotuje mi placki i jogurt i kanapki i banany i kiełbaski.
Mama i tato się ze mną bawi, w samochody. Tatę lubie, bo mi kupił samochód,
policjant. Rodzina to jest taty mojego.
Szymon Hryncewicz: Rodzina to takie coś, że ktoś jest bardzo wesoły. Kocham mamę
za to, że zawsze na dzień dziecka kupuje mi zabawkę. Poprosiłem żeby kupiła mi tort z
tornadem i jednym samochodzikiem i za to, że na urodziny mi kupuje samochody. Tatę
kocham za to, że przyjeżdża do mnie częściej niż myślę.
Filip Siermantowski: Kocham rodziców za to, że ja śpię cały czas z tatą i się bawię z
Nelą i że Nela mi kupuje w sklepiku watę cukrowa. Rodzina to jest, że się kocha i lubi
bardzo.
Maksymilian Cylwik: Kocham rodziców za to, że mi dają nagrody i robią mi
niespodzianki i że jeszcze daja mi słodycze. Rodzina to jest to co uwielbia się i kocha.
Ola Zajączkowska: Mamę kocham, za to, że urodzi takie małe dziecko, takiego
małego brata, że jeszcze mi mama kupi taki grzebień z Łils. Tatę kocham, bo mi kupi
jednorożca.
Kuba Bakierski: Rodzina to rodzice: mama, tata i mój brat. Kocham ich za to, ze
słodycze mi dają. Kocham mamę, bo zabierze nas na wesele, a tatę, bo będą moje
urodziny w maju.
Dominik Chomczyk: Rodzina to jest, że są rodzice. Mamę kocham za to, że mi daje
Kinder.
Gabriela Cylwik: Kocham mamę, że daje mi słodycze, śpiewa mi kołysanki na
dobranoc i zaprowadza mnie do babci. A tatę kocham, że gotuje mi pyszne obiady.
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Rodzina to jest, że się kocha.
Miłosz Popławski: Ja kocham mamę i tatę, że tata mnie zabiera do Ogrodniczek, i ze
mi kupi kłada. I jeszcze, że czasami mi kupuje pizzę. A mamę kocham, że mama mi
kiedyś kupowała zabawki.
Michał Kuc: Kocham mamę bo jest ciepła. Kocham mamę i tatę, bo robią placki i
naleśniki. Kocham rodzinę za to, że bawią się ze mną w pociąg, w chowanego, pizzę
robią. Rodzina to mama, tato, Natalkę jeszcze kocham i Paulinę tez kocham, ale
czasami się biję.
Bogdan Borawski: Kocham mamę i tato za szczęście i szczęśliwość. Oni dobrze mnie
traktują. Rodzina to jest szczęście.
Gabriela Bernart: Moja mama mi gotuje placki, bardzo dobre, naleśniki, są dla taty,
dla mnie, dla mamusi. Rodzina to jest, że kochać trzeba.
Karol Arciszewski: Rodzina to jest to, że na przykład lubi się mamę albo tatę albo
siostrę. Tatę kocham dlatego, że się ze mną bawi, a mamę, bo mi gotuje obiad.
Paula Szmidt: Rodzina to znaczy kochać. Kocham tatę i mamę, że mi gotują, robią
śniadanie, chodzą ze mną na spacery, na rower, robią mi kucyki, czytają książki.

GRUPA III
Karolina Charyto: Rodzina to jest, że się kocha. Kocham mamę za to, że ze mną się
bawi w warcaby, tatę kocham za to, że my bawimy się w ciuciubabkę.
Martyna Surowiec: Rodzina to same przyjemności: przytulanie i bawienie się,
możliwość spędzenia ze sobą czasu. Kocham rodziców, że się ze mną bawią w różne
zabawy, że mnie odprowadzają.
Zuzia Przygoda: czasami moja mama mnie usypia i czyta mi bajeczki ładne. Tata
nocuje na działce i czasami przyjeżdża do domu i czasami w naszym domu nocuje.
Kocham mamę i tatę, bo mi czytają ładne bajeczki, pozwalają mi oglądać Mini – mini,
słuchać jakichś bajek w radiu.
Dawid Jasiuk: Rodzina to jest ten, kto cię kocha. Moja rodzina to mama Iwona, mój
tata Jarej, brat Rafał. Kocham moich rodziców za to, że chcą dla mnie najlepiej.
Michał Pawluczuk: Ja moją rodzinę bardzo kocham, za to, że mi wszystko kupują.
Mamę i tatę kocham za to że mi gotują. Moja siostra to Kasia, mama – Renia, a tata –
Janek.
Radosław Siebiestianiuk: Bardzo kocham rodziców, bo mnie bardzo kochają. Tata
mnie lubi i mama mnie lubi, wszystko mi kupują. Bardzo też kocham moją siostrę
Anetę.
Michał Leśniewski: Moja jest rodzina kochana, bardzo ją kocham. Mama mi kupuje
zabawki, bardzo kocham mamę, tatę. Z tatą się bawimy razem.
Adam Szostek: Rodzina to rodzice i dzieci. Ja nie mogę widzieć mamy, bo wyjechała
do Szwecji. A tata jest. Tatę lubię za to, że mi znalazł na komputerze taki program do
malowania. Mamę to kocham, bo jak wraca z Gdańska to mi przywozi różne rzeczy.
Mateusz Makarowski: Lubię tatę i mamę i babcię, i drugą babcię i wujka.
Martyna Doroszkiewicz: Moja rodziną jest mama, tata, babcia, dziadek, ciocia i druga
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ciocia. Rodzina gotuje, sprząta, robi pranie. Kocham ją za to i tatę też.
Mateusz Okuła: Bo brat mi pozwolił wziąć samochody, bo on miał od wujka. Kocham
mamę, bo mi pozwala grać na komputerze, tatę kocham, bo mi pozwala samemu
wychodzić na plac zabaw.
Maksymilian Kosicki: Moją rodziną jest mój brat, moja mama i mój tato. Kocham
mamę za to, że mi robi kanapki, zupę. Mama mi pozwala wychodzić na podwórko.
Tatę kocham, że mogę z nim jechać i, może mi tato robić obiad.
Zuzia Praczuk: Kocham mamę, no bo czasem ze mną rysuje, bawi się, czasem jak
siedzę na komputerze to mnie mama trochę wspomaga. Tata jak leży to ja też.
Damian Abramiowicz: Kocham mamę, że mi wszystko kupuje, lody. Tata kupuje mi
zabawki i paliwo. Rodzina to jest rodzice.
Izabela Gromko: Ja kocham mamę i tatę ale sama już nie pamiętam za co.

GRUPA IV
Natalia Zalewska: Kocham rodziców, bo oni mnie kochają.
Oliwia Jankowska: Moja rodzina jest miła, słodziutka i fajna. Tata lubi robić z desek
różne pamiątki, mama umie dużo gotować, siostra umie fajnie się bawić. Babcia może
fajnie sprzątać, dziadek umie czytać fajne bajki dla nas. Moje ciocie też są fajne.
Julia Petelska: Moją rodziną jest mama, tata, babcia, dziadek, ciocia. Kocham mamę
za to, że mi różne rzeczy kupuje i czasami się ze mną bawi. Tata naprawia mi różne
rzeczy.
Jakub Białowieżec: Kocham moją rodzinę za to że mi kupują słodkości i chrupki.
Lubię swoją rodzinę, bo są dla mnie dobrzy.
Tadeusz Misztal: Kocham moją rodzinę, bo czasem ze mną pisze litery, bawi się i
kocha mnie.
Małgosia Arciszewska: Kocham ich, bo są dobrzy, bawią się ze mną, wychodzą ze
mną na podwórko, wszędzie ze mną chodzą i za to, że chodzą ze mną do sklepu.
Adam Popławski: Lubię rodzinę, bo są dobrzy. Mama mi daje buziaki. Tata zabiera
mnie samochodem i kupuje mi samochody.
Gabrysia Petelska: Kocham rodzinę, bo jest dla mnie dobra, a poza tym ma dla mnie
dużo miłości i serca. Kocham ja jak najdalej, do mojej śmierci, nawet kiedy umrę z
nimi to będą nade mną czuwać w niebie. Kocham ich, bo stworzyli dla mnie taką dobrą
rodzinę. Są dla mnie dobrzy, czuli. Mama to mój ukochany skarb, za nic nie oddam
mamy, nawet za stówę. Kocham ją jak najdalej. Tata lubi ze mną się bawić nowe gry.
Tata mna się opiekował jak ja zachorowałam i o mnie dbał.
Natalia Kuc: Lubię mamę bo jest dla mnie dobra i daje dla mnie słodycze. Lubię tratę,
bo kupuje dla ,mnie słodycze.
Kuba Stalenczyk: Rodzina to jest potrzebna, żeby nie być samotnemu. Mama mi
gotuje dobre zupy, a tata tylko w sobotę i w niedzielę przyjeżdża, ale coś mi kupuje.
Marcelina Wróbel: Kocham mamę za to, że ma dla mnie czas. Z tatem gram w
grzybobranie.

Echo Przedszkola

13

GRUPA V
Mariusz Podwysocki: Rodzina to są rodzice.
Wiktor Sadowniczyk: Rodzina to tata, mama. Kocham moją rodzinę bardzo, bo mi
kupują słodkości i ładne ubrania.
Dominik Rege: Rodzina to taka przyjaźń. Mama mi daje picie, robi mi obiad i jeszcze
obiera mi jabłko i to wszystko. Tato mi kupuje zabawki i klocki lego.
Julia Rogalska: Mieszkamy w bloku i na samej górze jesteśmy. Czasami chodzimy do
sklepu.
Natalia Garlej: Kocham mamę bo mi kupuje ubrania, zabawki i cukierki. Tatę
kocham, no bo zrobił mi tort.
Ola Miron: Kocham tatę, że mi wydrukował w pracy motylka cytrynka. Mamę
kocham, że mi włącza bajki.
Marta: Kocham mamę, bo mi kupuje zawsze zabaweczki. Tata bawi się ze mną.
Wiktoria: Kocham swoja mamę, dlatego że mi kupuje picie, lizaka, gumę i to
wszystko. Dlatego kocham tate, bo tato zawsze pójdzie ze mną i z moją siostrą do
Fikolandu.
Gabrysia Nikiporczyk: Kocham tatę za to, że mi pozwala włączać DVD i mi pozwala
wychodzić na podwórko. Mamę kocham za to, że mi kupiła dzisiaj cukierki.
Zofia Bołtuć: Ja kocham tatusia za to, że kupił mi nową grę. Mamę kocham za to, że
ona mnie odbiera z przedszkola.

„Co to jest podwyżka?”
Dawid Redo gr. II: Podwyżka to są pieniądze za chleb, za jedzenie.
Daniel Aleksiejczuk gr. II: Pieniądze!
Szymon Hryniewicz gr. II: Podwyżka? To forsa!!
Aleksander Dziaduła gr. II: Podwyżka to taka karta.
Gabriela Cylwik gr. II: Podwyżka to jest do jeżdżenia.
Michał Pawluczuk gr. III: Podwyżka to znaczy, że można coś kupić.
Adam Popławski gr. IV: Podwyżka to więcej niż 10 złotych.
Gabrysia Menelska gr. IV: Podwyżka to podwyżka
pieniędzy. Dostaje się ją kiedy się na to zarobi.
Karolinka Masłowska gr. I: Podwyżka to jest rodzina.
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Wydarzenia przedszkolne
Powitanie wiosny.
19 marca już od rana w naszym przedszkolu czuć było powiew wiosennego powietrza.
Dzieci i wychowawczyni grupy V wędrowały po przedszkolu i zapraszały wszystkie
przedszkolaki na uroczystość pożegnania zimy i powitania wiosny.
Zaraz po śniadaniu i zajęciach dydaktycznych spotkaliśmy się wszyscy na placu przedszkolnym. Przywędrowała do nas wielka kukła – Marzanna, którą rzuciliśmy na rozpalony stos gazet. Gdy płonęła wszyscy śpiewaliśmy znane nam piosenki i wiersze o wiośnie. Naszym celem było przegonienie Pani Zimy, ale nie na zawsze, tylko do następnego roku – wszyscy lubimy przecież zabawy w śnieżnej krainie.
Nasze śpiewy szybowały prosto do nieba. Udało się, w końcu mamy wiosnę. Choć
czasem trochę jeszcze pochmurną i chłodną, ale długo oczekiwaną.

Pokaz slajdów – nadejście wiosny.
27 marca cała gawiedź przedszkolna spotkała się w sali, w której zostały wyświetlone przeźrocza dotyczace przyjścia wiosny. Wszyscy byli niezwykle zainteresowani pokazem przygotowanym przez panią Jolantę Kusewicz – wychowawczynię
grupy maluszków. Nieraz na Sali podnosił się szum westchnień
i podziwu.
Pani Jola opowiedziała nam o krajobrazie wiosennym: roślinach, owadach, ptakach, gadach, które można spotkać w lasach, szuwarach i na łąkach. Wyjaśniała historię zdjęć i cechy
zwierząt przedstawionych na przeźroczach. Ten pokaz był niezwykle pouczający. Z
niecierpliwością czekaliśmy na następny.

Spotkanie z piosenką wiosenną i wielkanocną
28 marca już od rana coś niezwykłego działo się w naszym przedszkolu. Z każdej sali
dochodziły śpiewy. A do tego wszystkiego pani wiosna wraz z dziećmi z grupy II chodziła i odwiedzała wszystkich na wspólne spotkanie z piosenką.
Tuż po śniadaniu zebraliśmy się w Sali na dole, gdzie zazwyczaj witamy artystów z
teatrów i filharmonii. Tym razem to my stanęliśmy na scenie.
Jako pierwsza zaprezentowała się grupa V z przygotowaną wspaniałą inscenizacją
wielkanocną. Dzieci wyrecytowały wiersze, zatańczyły i zaśpiewały. Na scenie biegały
wielkanocne zające i fruwały kurki złotopiórki. To było niezwykłe przedstawienie.
Potem na scenie stanęły maluszki. Jak zawsze wzbudziły swoim występem zachwyt i gromkie brawa.
Następnie wystąpiły już coraz starsze grupy: czterolatki, pięciolatki i sześciolatki. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Razem śpiewaliśmy, ruszaliśmy się w takt
muzyki. Już nie możemy się doczekać następnego spotkania z piosenką, może tym razem… To tajemnica.

Echo Przedszkola

15

Pokaz slajdów, druga odsłona – owady.
18 kwietnia odbył się kolejny pokaz slajdów. Tym razem dotyczył życia owadów. Pani
Jola Kusewicz przygotowała piękne przeźrocza i przedstawiła nam ich historię. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem kolorowych istotek. Po takim pokazie z pewnością będziemy bardziej rozglądać się wokół siebie i dostrzegać więcej naszych małych
przyjaciół.

Logopeda poleca:
ZJAWISKO ZWANE DYSLALIĄ
Jeśli mamy do czynienia z wadą wymowy polegającą na realizacji głosek w
sposób niezgodny z ustaloną normą społeczną to mówimy, że jest to dyslalia.
Do najważniejszych przyczyn dyslalii należą:
1) Zaburzenia słuchu fonematycznego:
- zaburzenia syntezy i analizy słuchowej, niedosłuch, głuchota
- nie zwracanie uwagi na wymowę
- czynniki społeczne- wzorzec słyszany w rodzinie
- obniżony poziom inteligencji
- opóźniony rozwój psychomotoryczny dziecka
- anatomiczne uszkodzenie obwodowych organów mowy( aparat artykulacyjny),
przy czym zniekształcenie warg raczej nie powoduje dyslalii, ale anomalie w
zakresie uzębienia i wady zgryzu mogą powodować zniekształcenie artykulacji
głosek zębowych, istotny ze względu na dobrą wymowę jest stan podniebienia
- słaba sprawność narządów mowy oraz choroby systemu nerwowego.
Nie należy mylić wad wymowy z opóźnionym rozwojem mowy. Przejawia się on w:
- późnym gaworzeniu
- późniejszym wymawianiu pierwszych słów
- późniejszym pojawieniu się zdań
Przyczyną mogą być:
- czynniki wrodzone
- opóźnienie rozwoju umysłowego
- uszkodzenie centralnego układu ruchowego
- słaba pamięć słuchowa oraz słuch fonematyczny
- czynniki dziedziczne
- osłabienie uwagi
- ogólna sprawność motoryczna wszystkich mięśni ( wiąże się z tym również
późniejsze niż zwykle siadanie, stawanie, chodzenie)
- czasem opóźnienie rozwoju mowy może wynikać z poczucia odrzucenia spowodowanego pojawieniem się młodszego rodzeństwa w domu.
Do najczęściej występujących wad wymowy wymagających interwencji logopedycznej zaliczamy te o charakterze zniekształcenia brzmienia głosek, oraz wszelkie
zastępowania głosek trudniejszych do wymawiania głoskami łatwiejszymi są to:
1) sygmatyzm ( seplenienie)- polega na nieprawidłowej realizacji głosek zębowych,
które ze względu na miejsce artykulacji można podzielić na trzy grupy;
- s,z,c,dz- głoski syczące
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- sz,ż,cz,dż- głoski szumiące
- ś,ź,ć,dź- głoski ciszące
2) rotacyzm ( reranie)- wada ta polega na nieprawidłowej realizacji głoski-„r”. Przyczyną nieprawidłowej wymowy głoski - r może być m.in. budowa anatomiczna
języka ( np. zbyt krótkie wędzidełko), obniżony poziom słuchu, słaba zdolność
koncentracji uwagi na dźwiękach mowy, opóźniony rozwój ruchowy, opóźniony
rozwój umysłowy, nieprawidłowe wzorce wymowy w otoczeniu dziecka.
3) ubezdźwięcznienie- polega na wymawianiu głosek dźwięcznych bezdźwięcznie
bez drgań wiązadeł głosowych ( b-p, w-f, g-k, d-t, ż-sz, z-s, ź-ś, dz-c, dź-ć). Przyczyny bezdźwięczności to: zaburzenia słuchu fonematycznego, słaba motoryka
narządów artykulacyjnych- wargi i policzki są wiotkie, mała pojemność klatki
piersiowej.
4) nosowanie- głoski nosowe ( m, mi, n, ni, ą, ę)- wymawiane są jak ustne i odwrotnie- ustne z poszumem nosowym. Wyróżnia się nosowanie zamknięte, otwarte,
mieszane. Przyczyną nosowania zamkniętego jest niedrożność jamy nosowo- gardłowej na skutek częstych stanów kataralnych, przerostu trzeciego migdałka lub
polipów.
5) nosowanie otwarte- spowodowane jest wadami anatomicznymi takimi jak: rozszczepy podniebienia, wargi górnej i zniekształcenia szczęki dolnej oraz krótkie
podniebienie.
Nosowanie jest wadą wymowy spotykaną rzadziej, nie należy go jednak lekceważyć.
6) wadliwa wymowa głosek- k,g. Głoski te są zastępowane głoskami -t- d. Są one
wynikiem nieprawidłowej pracy języka.
7) dyslalia całkowita ( bełkot) jest to nieprawidłowa wymowa polegająca na opuszczaniu, zastępowaniu lub deformowaniu prawie wszystkich głosek. Wymowa
dziecka z tego rodzaju wadą jest prawie niezrozumiała.
8) jąkanie to zaburzenie płynności, tempa i rytmu mówienia spowodowane nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych.
Ze względu na występujące objawy wyróżnia się jąkanie:
- kloniczne- krótkie zahamowanie mowy i wielokrotne powtarzanie sylab
- toniczne- dłuższe zahamowania i wielokrotne powtarzanie głosek
- jąkanie toniczne ze współruchami czyli dodatkowymi ruchami kończyn
Jąkanie właściwe należy jednak rozróżnić od jąkania wczesnodziecięcego, które
występuje u dzieci między 3 a 5 rokiem życia na skutek nieukończonego rozwoju
psychicznego, małej sprawności narządów artykulacyjnych, nie dość szybkim kojarzeniem nazwy z pojęciem. Taka dysharmonia między potrzebą wyrażania swoich myśli i przeżyć a możliwościami w tym zakresie występuje u ponad połowy
dzieci w wieku przedszkolnym i mija samoistnie po zwiększeniu sprawności w
posługiwaniu się mową.
Jeśli jednak Twoje dziecko skończyło 6 lat i nadal się jąka zgłoś się do logopedy.
Opracowała logopeda –
mgr Anna Sosnowska
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Terapeuta Pedagogiczny poleca:
Kącik Terapeuty
Baśń, to gatunek literacki najbardziej znany nam wszystkim - dorosłym z
naszego własnego dzieciństwa. Spotykaliśmy się z baśniami opowiadanymi przez
nasze mamy, babcie, albo z tymi, które czytały nam nasze panie w przedszkolu czy w
szkole.
Baśnie jako przykład literatury dziecięcej, najstarszy, najłatwiejszy w odbiorze przez
najmłodsze dzieci, dziś jest bardzo dostępny w każdym sklepie, księgarni. Pomimo
łatwości dostępu dziś niestety baśnie nie kształtują w dużej mierze wyobraźni
dziecięcej. Dziś zostają wyparte przez często nie dostosowane do wieku i
zainteresowań dzieci filmy, brutalne gry komputerowe. Współczesne dzieci pod
wpływem tych ówczesnych ?”wychowawców” stają się coraz bardziej nadpobudliwe,
agresywne, naładowane negatywnymi emocjami, z którymi niestety nie potrafią sobie
poradzić w sposób społecznie przyjęty.
Baśń jawi się jako świat piękna, pozytywnych emocji. Panuje w niej harmonia,
a nawet jeśli zostanie na chwilę zburzona to zaraz, w sposób społecznie akceptowany
dąży się do jej odbudowy. Czytanie baśni pozwala na wyciszenie, uspokojenie i
rozładowanie napięć.
Sam rytuał czytania uspokaja, ponieważ zmusza do siedzenia, bądź leżenia i
aktywnego słuchania. Można właściwie czytać cokolwiek, ale żaden inny utwór nie
zawiera tak wielu jak baśń walorów artystycznych i obyczajowych.
W żadnym z gatunków literackich skierowanych do dzieci nie są
wyeksponowane tak kontrastowo obok siebie: dobro i zło, piękno i brzydota, odwaga i
trwożliwość, pracowitość i lenistwo. Jasność sytuacji ukazana poprzez świat fantazji
pozwala na przedstawienie dziecku zależności występujących w realnym świecie.
Emocjonalne przeżycie wywołane treścią baśni zmusza dziecko do opowiedzenia się
po stronie wartości pozytywnych, wzbudza współczucie i budzi chęć niesienia pomocy
słabszym, skrzywdzonym. Bohaterowie baśni to wzory moralnego postępowania
Dzieci często utożsamiają się z ich przeżyciami, ucząc się od nich cierpliwego
przeżywania trudności, wytrwałości w dążeniu do celu. Dobre zakończenie baśni
wzmacnia natomiast optymizm życiowy i potwierdza, że nie ma sytuacji bez wyjścia.
Baśnie eksponują wartość jaka jest sprawiedliwość poprzez nagradzanie tej
cechy i karanie zła. W prostym, nieskomplikowanym świecie” Kopciuszka”, „Jasia i
Małgosi”, „Szewczyka dratewki” dzieci rozpoznają wszystkie odcienie szarości świata
i uczą się je interpretować.
Bliskość osoby czytającej i wytworzony w trakcie przekazu nastrój – wzmacnia
wzajemną więź uczuciową.
Utwory baśniowe mają duży wpływ na kształtowanie uczuć patriotycznych. W
dobie postępującej globalizacji tradycje kulturowe i tożsamość narodowa stają się
szczególnie ważne. Szanowane jest więc i kultywujemy to co polskie. Zapoznajemy
dzieci z polskimi baśniami na przykład „Kwiat paproci”, „O smoku wawelskim”,
„Złota kaczka” – w nich znajdują się opisy krajobrazu, ojczysty język, elementy
historii kraju.
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Poprzez baśnie wspomagany jest również rozwój umysłowy dzieci. Teksty
baśni zawierają bowiem wiele elementów kształtujących umiejętności spostrzegania,
skupiania uwagi dowolnej, pamięci logicznej, wyobraźni, fantazji, myślenia i mowy.
Baśniowa literatura może być motywem do podejmowania dziecięcej twórczości
teatralnej i twórczej. Baśnie są inspiracją do podejmowania działań artystycznych:
odtwarzania perypetii bohaterów w zabawach tematycznych i dramowych dzieci, w
zajęciach plastycznych i muzycznych, w inscenizacjach teatralnych.
Nas rodziców i nauczycieli coraz bardziej niepokoją walczące dzieci –
batmany, spidermany, pokemony i inne szalejące monstra, a baśnie stanowią jedne z
bardziej znakomitych lekarstw na te dolegliwości. Gorąco polecam zatem ten specyfik
jakim jest literatura baśniowa dla dzieci. Odkurzmy z półek książeczkę z baśniami i
właściwie ją zastosujmy.
Terapeuta Pedagogiczny
mgr Urszula Czykwin

Audycje muzyczne i spektakle teatralne w naszym przedszkolu:
Marzec: „Opowieść o dobrym sercu” – Teatr Conieco Mariana Ołdziejewskiego
Kwiecień: „Wielka wyprawa w poszukiwaniu skal muzycznych” - Audycja muzyczna Opery i Filharmonii Podlaskiej
Maj: „Ilustracje muzyczne – czyli o czym mówią dźwięki” – Audycja muzyczna
Opery i Filharmonii Podlaskiej
Czerwiec: planowany jest wyjazd do Białostockiego Teatru Lalek na aktualnie
grany spektakl.

Humor przedszkolny
Zosia pomaga pani przy sprzątaniu po skończonym zajęciu plastycznym. Z miną poważną mówi:
Zosia: ja lubię pomagać, bo jestem dobrym obywatelem.
Pani: A kto to jest obywatel?
Dziewczyna chwilę zastanowiła się i mówi
Zosia: To tajemnica.
Marcin wchodząc z rana do sali oznajmia:
Marcin: Proszę pani dziś mam cel.
Pani: Jaki masz cel Marcinie?
Marcin: Muszę oszukać panią, że jem zupę.
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Popracuj ze mną Mamo, Tato...
Pokoloruj ilustrację.
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Pokoloruj ilustrację.
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Uzupełnij nazwy kwiatów i pokoloruj ilustracje.
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Pokoloruj ilustrację według numerów:
1– różowy, 2 - czerwony, 3 - zielony, 4 - szary, 5 - żółty, 6 - niebieski
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Jan Brzechwa - ŻUK
Do biedronki przyszedł żuk,
W okieneczko puk-puk-puk.
Panieneczka widzi żuka:
"Czego pan tu u mnie szuka?"
Skoczył żuk jak polny konik,
Z galanterią zdjął melonik
I powiada: "Wstań, biedronko,
Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko.
Wezmę ciebie aż na łączkę
I poproszę o twą rączkę"
Oburzyła się biedronka:
"Niech pan tutaj się nie błąka,
Niech pan zmiata i nie lata,
I zostawi lepiej mnie,
Bo ja jestem piegowata,
A pan - nie!"
Powiedziała, co wiedziała,
I czym prędzej odleciała,
Poleciała, a wieczorem
Ślub już brała - z muchomorem,
Bo od środka aż po brzegi
Miał wspaniałe, wielkie piegi.
Stąd nauka
Jest dla żuka:
Żuk na żonę żuka szuka.

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