Od redakcji
Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym. Poprzedni rok w naszej placówce był
okresem wielu zmian, wzmożonej pracy dzieci, personelu i rodziców. Wspólnymi
siłami udało nam się wiele osiągnąć. Częściowo budynek przedszkola został
zmodernizowany, wyposażony w nowe pomoce edukacyjne i zabawki. Nie udało by
się to bez Państwa pomocy i dobrego słowa. Mieliście Państwo również okazję
uczestniczyć w wielu imprezach organizowanych przez dzieci i personel na terenie
naszej placówki. Bardzo dziękujemy za owocną współpracę. Mamy nadzieję,
że nadchodzący rok szkolny
- rok nazwany rokiem przedszkolaka, sprawi,
że będziecie Państwo równie mocno zainteresowani działaniami naszej placówki
i zadowoleni z pobytu waszych pociech na terenie naszego przedszkola.

Słowo od dyrekcji przedszkola.
Początek roku szkolnego już za nami. Rozpoczęliśmy go jak zwykle
zebraniem rodziców, ogólnym, a potem każdy z Państwa miał okazję
spotkać się z wychowawczyniami w grupach. Bardzo cieszymy się,
że przybyli Państwo tak licznie. Ustaliliśmy pewne zasady i punkty, które
razem, wspólnymi siłami będziemy starali się wypełniać i przestrzegać,
aby wszystkim z nas zarówno personelowi, rodzicom jak i dzieciom
pracowało się miło i sprawnie. Mamy również nadzieję, że w nadchodzącym
czasie będziemy mogli nadal kontynuować modernizację naszej placówki
i wspomagać ze wszystkich sił i możliwości wspólny proces
wychowawczy naszych dzieci.
W tym nowym roku szkolnym wszystkim
z Państwa życzę zdrowia, cierpliwości i wielu
pomysłów na nadchodzący czas.
W skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2008/2009 wchodzą:
Grupa I:
dyr. mgr Bogusława Czyrska, mgr Ewa Pieczyńska, mgr Iwonna Zaborowska
Grupa II:
mgr Nina Dowgier, mgr Jolanta Kłusewicz
Grupa III:
mgr Urszula Czykwin, mgr Alicja Anna Sosnowska
Grupa IV:
mgr Helena Karłuk, mgr Dorota Wiśniewska
Grupa V:
mgr Grażyna Korobkiewicz, mgr Alicja Szczepańska
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej…
Nauczyciel - zawód, czy powołanie?
Życie w przedszkolu- to temat, który dominuje na ogół początku roku
szkolnego. W każdej grupie przedszkolnej, znajdują się dzieci, które po raz
pierwszy przekroczyły progi przedszkola. Niektóre z nich przychodzą chętnie i
od początku świetnie się czują w przedszkolu, ale są i takie, które wyrażają
swoje niezadowolenie krzykiem i płaczem. Sytuację ich utrudnia też fakt, że
pozostałe dzieci znają się dobrze i czują się w przedszkolu swobodnie. Rodzice oczekują fachowej pomocy w szybkiej adaptacji oraz akceptacji dziecka ze
strony nauczyciela, jak i grupy rówieśniczej. Pierwszy kontakt z nauczycielem
jest niezwykle ważny. Często rodzi się pytanie- Jaka będzie Pani mojego
dziecka? Czy będzie to osoba z powołaniem do pracy w zawodzie nauczyciela?
Korzystając z obserwacji oraz lat pracy w zawodzie nauczyciela, pragnę
podzielić się spostrzeżeniami oraz wskazać rolę i
zadania współczesnego pedagoga, zajmującego się
wychowaniem przedszkolnym.
W przedszkolu już od początku, szczególna rola przypada
nauczycielce. To od niej głównie zależy, jakie stosunki
i atmosfera zapanują w grupie dziecięcej, jak „nowe”
dzieci przyjmą rówieśnicy.
Rodzice powinni zdawać sobie sprawę, jak znaczącą rolę
odgrywa często „Pierwsza Pani” w życiu małego dziecka.
Wychowawczyni wywiera wpływ nie tylko na rozwój
intelektu, ale przede wszystkim oddziałuje na uczuciowość dziecka, tak wrażliwą w tym wieku. Udostępnia
dzieciom różne środki wypowiedzi poprzez śpiew, zabawę, inscenizację, rysunek -stwarzając w ten sposób okazję
do wyzwolenia aktywności twórczej, rozwijania talentów oraz dokonywania obserwacji, które przekazywane są do wiadomości rodziców.
Nauczyciel wszelkimi drogami dąży do poznania każdego wychowanka, po to
by działać właściwie. W tym zawodzie trzeba posiadać dużą intuicję, by zrozumieć
dziecko i właściwie zinterpretować jego reakcje zarówno z jego punktu widzenia, grupy rówieśniczej, czy rodziców. Wychowawczyni musi dostrzec jego niepokój, którego
wyrazem są niekiedy agresywne reakcje. Wyczuć wielkie osamotnienie malca w grupie
rówieśniczej, jak również uczucie opuszczenia, towarzyszące przy pożegnaniu się
z rodzicami. Dobra wychowawczyni powinna wiedzieć kiedy trzeba przemówić,
a kiedy zamilknąć, w jakim momencie interweniować, a kiedy się od niej powstrzymać. Wyrobienie właściwej postawy u dziecka wymaga od wychowawczyni dużej
wrażliwości i taktu oraz ciągłej kontroli własnych reakcji, a także wiedzy pedagogicznej i psychologicznej.
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Wszystko w przedszkolu pociąga, wabi zabawkami, kolorami, ale z drugiej strony jest miejscem oddalonym od domu. Trzeba wówczas dopomóc dzieciom i rodzicom,
w tych trudnych dla obydwu stron chwilach. Wychowawczyni staje się wówczas osobą, którą należy obdarzyć zaufaniem, ponieważ opiekuje się Państwa „Największym
Skarbem” , a dla dziecka staje się po pewnym czasie ostoją bezpieczeństwa w nowym
miejscu.
Wychowawczyni musi również pobudzać aktywność umysłową dziecka, by przy
jej pomocy odkrywało otaczający świat, to co powinno mu być znane, zrozumiałe
i jasne. Wiedza zdobyta w przedszkolu jest bazą powodzenia na etapie wczesnoszkolnym. Wiąże się z tym również osiągniecie dojrzałości szkolnej i dalsza motywacja
do nauki na wyższym szczeblu.
Podkreślając wszystkie walory, jakimi powinna charakteryzować się wychowawczyni, chciałam zwrócić uwagę na fakt odkrywania wszystkich dróg, które prowadzą do poznania osobowości dziecka, co pozwala kierować jego wszechstronnym rozwojem. Z pomocą wychowawczyni dziecko wkracza również w świat moralnych wartości. To jej postawa jest bacznie obserwowana i naśladowana przez małe dziecko.
Przedszkolak powinien zdawać sobie sprawę, że obok żyją inni, którzy mają te same
prawa, a to co żyje zasługuje na poszanowanie. Każda krzywda i obraza powinna być
naprawiona, wówczas każde dziecko nauczy się akceptacji i tolerancji wobec innych.
Nauczyciele ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają wiedzę potrzebną do edukacji małego dziecka. Służą Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem,
wspomagając rozwój małego dziecka. To dom, rodzina jest nadal najważniejsza
w kształtowaniu osobowości. Nauczyciel pojawia się w życiu dziecka oraz Państwa
w różnych okresach. Doceńmy jego starania, wysłuchajmy co ma do powiedzenia
i obdarzmy go większym zaufaniem oraz życzliwością.
Na koniec rozważań chciałabym przytoczyć słowa Zuzanny Herbiniere- Lebert,
które najlepiej ujmą powołanie i wykonywany zawód nauczyciela. Życzę aby, Państwa
dzieci spotkały wspaniałego pedagoga, który wprowadzi w arkana wiedzy i w świat
prawdziwych doznań i pozytywnych wartości:
„Wychowanie jest istotnie zawodem artysty, pochłania bowiem całą osobowość
wychowawcy; każde jego posunięcie ma specjalny charakter i nie da się z niczym porównać. (...) Bo jeśli wychowanie jest wiedzą, to jest ono również, a nawet przede
wszystkim sztuką. Sztuką, która poprzez wypowiedź osobistą artysty, nie dającą się
porównać z żadną inną wypowiedzią, nadaje jego dziełu niepowtarzalne piętno. (...)”
Dyr. mgr Bogusława Czyrska
Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej placówki za trud
kształcenia i wychowania dzieci oraz kreowanie odpowiedzialnej postawy dobrego
nauczyciela i wychowawcy. Życzę zapału i entuzjazmu na kolejne lata pracy pedagogicznej oraz realizacji planów i zamierzeń w życiu osobistym.
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Proszę przyjąć najlepsze życzenia i ten fragment piosenki Wojciecha Młynarskiego
z prośbą o refleksję.
„(…)Róbmy swoje,
Pewne jest to jedno, że
Róbmy swoje,
Póki jeszcze ciut się chce,
Skromniutko ot, na swoją miarkę
Majstrujmy coś, chociażby arkę (…)
(…)I zamiast minę mieć ponurą
Skromniutko ot, z Ameryk którą - odkryjmy,
(…)Drobiazgów parę się uchowa:
Kultura, sztuka, wolność słowa, (…)
(…)Róbmy swoje,
A Ty, Widzu, brawo bij,
Róbmy swoje,
A ty nasze zdrowie pij,
Niejedną jeszcze paranoję
Przetrzymać przyjdzie robiąc swoje, kochani,
Róbmy swoje,
Żeby było na co wyjść!”

Rada Rodziców z okazji Dnia Edukacji Narodowej
„Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach…
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele”
Wisława Szymborska
Pani Dyrektor, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom obsługi
Przedszkola Samorządowego nr 77 w Białymstoku
Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w wychowywaniu naszych dzieci,
za cierpliwość, oddanie i poświęcenie w pracy.
Życzymy Wam, aby każdy dzień przynosił satysfakcję oraz spełnienie
Zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
W imieniu Rodziców i Dzieci
Przedszkola Samorządowego Nr 77
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Podziękowania
Serdecznie dziękujemy
Panu Jerzemu Cywoniuk
Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”
za okazane zainteresowanie potrzebami przedszkola
i pomoc w przygotowaniu sali do zajęć dodatkowych z języka angielskiego.
Serdecznie dziękujemy
Panu Mariuszowi Gromko
Radnemu Miasta Białegostoku
za pomoc w sukcesywnej modernizacji placówki i zainteresowanie potrzebami
przedszkola.
Serdecznie dziękujemy
Pani Barbarze Rogowskiej
za podarowanie kaloryfera do sali zajęć dodatkowych z języka angielskiego.
Serdecznie dziękujemy
Pani Izabeli Kostro
za okazane zainteresowanie potrzebami grupy II oraz sponsorowanie zakupu zabawek.
Serdecznie dziękujemy
Panu Markowi Kraśnickiemu
za pomoc w uzyskaniu darowizny w postaci książek literatury dziecięcej
z Białostockich Zakładów Graficznych.
Serdecznie dziękujemy
Pani Marioli Antoniak – Białous
za pomoc finansową przy zakupie farby przeznaczonej na remont sali do zajęć
dodatkowych.
Serdecznie dziękujemy
Pani Marioli Komoń
za podarowanie magnetowidu do sali grupy IV.
Serdecznie dziękujemy
Państwu Ewie i Pawłowi Makarowskim
Za podarowanie telewizora do sali grupy IV.
Serdecznie dziękujemy
Pani Katarzynie Chomczyk
za podarowanie książeczek i puzzli do sali grupy III.
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Dziecko w świecie wartości.
Nasza osobowość oraz charakter jaki mamy przesądza o tym jak żyjemy i jak
traktujemy innych ludzi. Charakter decyduje o naszych wyborach odnośnie otoczenia,
ludzi, o naszym stosunku do świata i do siebie samych, o naszych celach i działaniach.
Dzieje się tak dlatego, że charakter jest niczym wewnętrzny system wartości każdego
człowieka oraz jego konsekwentne praktykowanie w codziennym życiu. Charakter
dziecka kształtuje się od samego początku jego istnienia, są dzieci, które już w łonie
matki wykazują mniejsi lub większą aktywność.
Cechy te, najczęściej uwarunkowane genetycznie, decydują o późniejszej
konstytucji psychicznej człowieka i odpowiedzialne są za występowanie szeregu typów
osobowości. Dość istotna rolę pełni również wychowanie społeczne. Zatem , o
charakterze powiada się jako o wyuczonych i stosowanych wartościach, które
nabywamy od najmłodszych lat obserwując otoczenie – rodziców, najbliższe
środowisko i całe społeczeństwo z jego kulturą.
Człowiek, z natury istota społeczna, dla dobrego samopoczucia potrzebuje
relacji z innymi ludźmi. Społeczeństwo, czyli inni ludzie, są dla każdego z nas,
środowiskiem naturalnym, w którym mogą być przyswajane i praktykowane
podstawowe wartości, obowiązujące w stosunkach międzyludzkich. W przedszkolnej
grupie dzieci uczą się szanować innych, być cierpliwym, odpowiedzialnym i
wytrwałym, umieć rozmawiać i słuchać. Są to jednocześnie umiejętności budowane na
wartościach, które rodzice chcą przekazać dzieciom, tak, aby nauczyły się być wolne i
szczęśliwe.
Dlatego wychowanie dzieci w duchu wartości powinno zacząć się jak
najwcześniej, w domowych warunkach. Na początku wystarcza krótkie uwagi na temat
tego, jak ważne SA wartości w życiu społecznym. Następnie można przejść do łatwych
ćwiczeń ułatwiających dzieciom naturalne zdobywanie umiejętności opartych na tych
wartościach. Bez wątpienia wychowywanie dzieci w duchu wartości jest niezwykłą
pomocą dla rodziców, którzy chcą ukształtować swoje dzieci, tak aby były niezależne,
doceniające siebie oraz doceniane przez innych, szczęśliwych i dających radość
wszystkim dookoła. Dlatego mocny system wartości moralnych i umiejętność ich
stosowania w życiu jest najważniejszym kapitałem, w jaki powinniśmy wyposażyć
każde dziecko. Stabilny kręgosłup moralny, jasność co do tego co jest dobre a co złe
będzie dla dziecka oparciem dzięki któremu nie pogubi się ono we współczesnym
świecie, pełnym sprzecznych wskazań i jawnych antywartości. Należy pamiętać o tym,
że przedszkolaki są jeszcze dziećmi wymagającymi jasnych granic i
nieskomplikowanego podziału na dobro i zło. W nauczaniu wartości najważniejsza
kwestią jest to, że to Zycie dorosłych, ich praktyczne działanie, własny przykład i
zachowania najgłośniej przemawiają do dzieci. Jeśli czegoś nauczamy, to
praktykowane przez nas w życiu codziennym wartości, które dzieci dostrzegają i
nieomylnie interpretują muszą być z nimi spójne.
Wartości wyznaczają standard wyboru indywidualnej drogi życia w ramach
określonego społeczeństwa. Jednocześnie różnicują one dążenia ludzi. Dlatego też
każde wychowanie musi być oparte o pewien spójny system wartości. Dobrze, by te
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wartości reprezentowane przez dom i przedszkole były takie same, a przynajmniej
zbliżone, w innym razie dzieci mogą pogubić się w tym co ważne i przyjąć jako swój
zupełnie inny system wartości niż propagowany w społeczeństwie.
Wartości to wszystko co godne pożądania, cenne. Stanowią one cel ludzkich
dążeń. Każda wartość jest tak samo ważna, ale pomiędzy wartościami zachodzą
również pewne hierarchizacje. Najprostszym podziałem wartości jest podział na niższe
i wyższe. Niższe są potrzeby materialne, wyższe zaś to tak zwane duchowe. Mówi się
również o wartościach doczesnych i wiecznych, egzystencjalnych, poznawczych,
estetycznych, naukowych, kulturalnych, moralnych i religijnych.
Podstawową wartością jest człowiek i jego godność, a w dalszej kolejności
prawda, dobro, piękno, życie, sprawiedliwość, pokój, rodzina, szacunek, uczciwość,
odpowiedzialność, odwaga, przyjaźń, miłość, wierność, optymizm, humor. Są to
wartości uniwersalne, które warto przekazywać dzieciom już od najmłodszych lat, tak
by później, potrafiły odnaleźć swoją drogę życiową wśród odmiennych norm
obowiązujących w różnych grupach społecznych. Dlatego też rodzice, jako pierwsi
wychowawcy dziecka, a następnie przedszkole jako kontynuator i współpracownik
rodzica, są zobowiązani pomóc dziecku w wyborze określonych wartości.
Wartości są tym, co kieruje nami w podejmowaniu decyzji. Są one
odpowiedzialne za nasze wybory i jakość życia. Naszym wspólnym zadaniem jest
pomóc w budowaniu mocnego systemu wartości moralnych i prawego charakteru.
Tego typu normy i zasady sprzyjają pełnemu rozwojowi dziecka, chroniąc go
jednocześnie przed błędnymi postawami i wyborami. Uczenie się wartości nie jest
procesem łatwym ani spontanicznym. Wręcz przeciwnie, dzieci najszybciej uczą się
takich zachowań, które przynoszą korzyści natychmiastowe. Jeśli więc skłamią i
dostaną nagrodę chętniej postąpią tak samo w przyszłości. I jeśli w domu, przedszkolu,
nikt nie poruszy tematu kłamstwa nie dowiedzą się, że robią coś złego. Musimy jednak
pamiętać o tym, że samo mówienie nie wystarcza, dzieci uczą się bowiem głównie
poprzez obserwowanie zachowań dorosłych i jeśli sami kłamiemy w obecności dzieci
wzbudzamy ich niepokój, który prowadzi do wypaczenia moralnego i stworzenia tak
zwanej „podwójnej moralności”.

Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr. 77 w Białymstoku:
Przewodnicząca:
Pani Katarzyna Rybołowicz
Skarbnik:
Pani Izabela Kostro
Członkowie komisji rewizyjnej:
Pani Barbara Rogowska
Pan Krzysztof Paciorek
Członkowie Rady Rodziców:
Pani Agnieszka Talarska
Pan Robert Talarski
Pan Antoni Borawski
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Wiadomości z przedszkola
Zajęcia dodatkowe
W tym roku szkolnym w ofercie zajęć dodatkowych naszej
placówki znalazły się następujące propozycje:
- rytmika
- język angielski
- taniec towarzyski
- religia katolicka i prawosławna
- sesje ruchowe prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne
- grupa wokalna.

Porady specjalistów
Nasi wychowankowie i ich rodzice mają możliwość zasięgnięcia porady u takich specjalistów jak: metodyk nauczania wychowania przedszkolnego, logopeda, terapeuta
pedagogiczny, stomatolog.
Wychowankowie przedszkola są objęci opieką stomatologiczną dr Anny Kuc.

Spotkania w nadchodzącym roku szkolnym
Na najbliższy rok szkolny zaplanowano wiele interesujących spotkań skierowanych do
rodziców i opiekunów dzieci z naszej placówki. Zorganizowane zostaną zajęcia otwarte przy współudziale dzieci, warsztaty samokształceniowe, spotkania ze specjalistami z
różnych dziedzin kultury i sztuki.

Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Co dwa tygodnie, poczynając od początku roku, w naszym przedszkolu prowadzone są
zajęcia według Metody Weroniki Sherborne. Zarówno rodzice jak i dzieci świetnie
bawią się w czasie półgodzinnej sesji. Mają przy tym możliwość lepszego poznawania
swoich umiejętności społecznych w obliczu grupy, jak i przed sobą samym.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z wychowawczyniami grupy V i III.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Przygody pajączka Sebastiana.
W bieżącym roku szkolnym dzieci miały okazję wziąć udział w przedstawieniu teatralnym z udziałem artystów z teatru dziecięcego. Wszystkie, zarówno te najmłodsze, jak
te starsze świetnie się bawiły. Takie inscenizacje za każdym razem wnoszą nowe, ciekawe doświadczenia w życie dziecka, jak również wywołują niezapomniane emocje.
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Grupa I
„Pierwsze koty za płoty” jak mówi przysłowie. Nasze trzylatki odnalazły już
swoje miejsce w przedszkolu. Coraz mniej płaczu, krzyku, rozpaczy i buntu. Jeszcze
do końca tęsknota za rodzicami nie zniknęła. Dowodem na to jest płacz pojawiający się
czasem, wydawałoby się bez przyczyny, ale to właśnie tęsknota za domem go powoduje. Co prawda łatwiej jest nad nim zapanować, bo nie wszyscy jednocześnie płaczą.
Dzieci mogą również go uciszyć w objęciach pani, które im najbardziej przypadły do
gustu.
Można się w tym miejscu pokusić o pytanie „Czy tak być powinno?”. Moje wieloletnie doświadczenie mówi, że tak. Często przyczyną takiego stanu rzeczy jest tęsknota rodziców za dziećmi. Państwo równie mocno przeżywacie rozstanie, musicie mieć
czas, aby się przekonać czy dziecku nie dzieje się krzywda, Jeżeli do równowagi dojdą
emocje rodzic – dziecko, wtedy pobyt w przedszkolu stanie się przyjemnością.
Powodem rozpaczy jest również leżakowanie. Aby dzieci mogły spokojnie wypocząć stosujemy różne „fortele” . Jednemu wystarczy przytulanka, innemu bajka, drapanie po plecach, obietnica, że się nie nałoży piżamy. czasami wystarczy posiedzieć
przy dziecku, pokołysać, przytulić czy ponosić na rękach. Obecnie osiągnęliśmy taki
stan, że prawie wszystkie dzieci usypiają i mogą chwilę odpocząć.
Na dobre samopoczucie duży wpływ ma nieobecność dziecka w przedszkolu.
Okres jesieni powoduje katary i przeziębienia, a zatem konieczność pozostawienia
dziecka w domu. Powrót do przedszkola może znów powodować złe samopoczucie,
tęsknotę, łzy.
Na poprawienie humoru mamy dla dzieci ogromną ofertę ciekawych zajęć.
Tak jak Państwu mówiliśmy, codziennie odbywają się zajęcia dydaktyczne –
planowane. I tu osiągnęliśmy sukces, bo dzieci chętnie biorą w nich udział. Zawsze po
śniadaniu siadamy wokół tablicy tematycznej i „uczymy się”. Dzieci maja szansę poznawać rzeczywistość wszystkimi zmysłami poprzez stosowanie różnorodnych metod i
form. Państwa dzieci chętnie malują, wycinają, lepią, tworzą prace z elementów gotowych. Niekiedy efekt końcowy wymaga poprawienia pracy, powracania do zaczętej
pracy poprzez odpowiednią motywację.
Podczas całego dnia pamiętamy nie tylko o zabawie, ale o codziennym pobycie
na powietrzu. Niestety miesiąc wrzesień spowodował, że wyjścia były niemożliwe ze
względu na pogodę i przeziębienia dzieci. Nam to nie przeszkadza, bo świetnie się bawimy w Sali gimnastycznej. Posiadamy zjeżdżalnię, karuzelę, huśtawki, samochody,
sprzęt sportowy. Szalejemy więc do woli. Ruch wzmaga apetyt i chęć na odpoczynek.
Czasem na prośbę dzieci oglądamy bajki.
Posiłki nie sprawiają dzieciom większych trudności, tzn. wiemy, kto na jakiej
jest diecie, kto co lubi jeść, kogo trzeba karmić, a komu podać łyżkę do ręki, którą się
posługuje. Osobiście nie jestem zwolenniczką karmienia na siłę, ale staram się aby w
ciągu dnia dziecko coś zjadło. Zresztą o posiłkach jesteście Państwo informowani na
bieżąco.
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Kochani rodzice, w pierwszym rzędzie chciałam napisać wszystko o początkach
pobytu dziecka w przedszkolu na podstawie literatury fachowej, ale doszłam do wniosku, że chętniej poczytać jest o tym jak naprawdę radzimy sobie z codziennością, a nie
co podpowiadają fachowcy.
Przypominam Państwu, że aby osiągnąć stan zadowolenia z przedszkola dla
dzieci trzeba czasu, a dorosłym cierpliwości.
Wpłaty na wyprawkę pozwoliły na zakup wielu potrzebnych przyborów i materiałów papierniczych oraz zabawek.
Cieszę się, że realizowana tematyka zainteresowała Państwa i przynieśliście do
przedszkola naturalne dary (kasztany, sliwki).
Myślę, że wyciągnęłam słuszny wniosek: nasza współpraca idzie w dobrym kierunku.
Dziękuję
E. Pieczyńska

Grupa II
Nowy rok szkolny dzieci z grupy II powitały w gronie wychowawczyń dobrze
im znanej pani Jolanty Kłusewicz i znanej nieco mniej pani Niny Dowgier.
Czterolatki to dzieci bardziej dojrzałe niż maluszki, aczkolwiek wymagające
jeszcze znacznej uwagi i pomocy w trakcie codziennych zajęć przedszkolnych. Nasi
wychowankowie doskonalą swoje umiejętności samoobsługowe – rozbierania i ubierania się przed podwieczorkiem, przed wyjściem na podwórko. Uczestniczą w organizowanych im zajęciach dydaktycznych w trakcie których poznają ciekawe, dostosowane
do ich wieku wiadomości i umiejętności. Uczą się nowych piosenek, wierszy, zabaw.
W chwilach wolnych , gdy aura na to pozwala dzieci bawią się w ogrodzie przedszkolnym. Tam również poznają zjawiska przyrodnicze towarzyszące zmieniającym się
warunkom pogodowym.
We wrześniu nasi wychowankowie mieli okazję zapoznać się z przejawami Pani
Jesieni. Dużo mówiliśmy o sadzie, ogrodzie, a także o darach lasu i parku. W trakcie
zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci rozpoznawały takie przedmioty jak kasztany,
żołędzie i grzyby. Potrafiły też wymienić zwierzęta mieszkające w lesie. Przypomnieliśmy sobie również zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
Nasi wychowankowie kontynuują zabawy plastyczne, wykonują wiele ciekawych prac dotyczących tematyki tygodnia. Dzieci miały okazję popracować zarówno z
papierem kolorowym, plasteliną, jak i farbami plakatowymi. Doskonalą również swoje
umiejętności w zakresie manualnym. Dużo czasu spędzają wycinając, sznurując, bawiąc się w segregowanie i układanie guziczków.
Wrzesień był miesiącem zapoznawania się z nową salą. Dzieci bardzo dobrze się
w niej czują. Znają już miejsca poszczególnych zabawek, odkładają je po skończonej
zabawie. Doskonalą przy tym swoje umiejętności społeczne funkcjonowania w grupie
przedszkolnej, współpracy, prowadzenia aktywnego dialogu, rozstrzygania sporów w
sposób społecznie akceptowany.
Nasi wychowankowie mieli możliwość uczestniczenia w spektaklu teatralnym.
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Grupa III
Grupa III liczy w tym roku 27 osób. Wśród naszych wychowanków jest 25 pięciolatków i dwoje dzieci czteroletnich. Nasze szeregi zasilił również nowy kolega. Witamy Cię Pawełku i życzymy miłego pobytu w naszej grupie.
Nowy początek roku szkolnego już za nami. Dzieci z naszej grupy to już dojrzałe przedszkolaki, które powoli wkraczają w nowy etap ich pobytu w przedszkolu. Mają
zatem więcej obowiązków, które kształtują ich charaktery, ćwiczą umiejętności społeczne.
Nasze pięciolatki od nowego roku szkolnego szczotkują zęby, uczestniczą w
zajęciach gimnastycznych, opiekują się salą i zajmują powierzonymi im przez wychowawczynię obowiązkami.
Nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, w czasie których
odkrywają nieznane im dotąd tajniki przyrody, nauk matematyczno – fizycznych. Pracują również nad kształtowaniem poprawnej wymowy, nauką nowych słów i ich znaczeń. Od tego roku szkolnego dzieci mają również okazję pracować w książeczkach –
zeszytach ćwiczeń, które wnoszą wiele zapału w pracę dzieci.
W chwilach odpoczynku bierzemy udział w spacerach poza terenem przedszkolnym, odwiedzamy pobliskie place zabaw, zwiedzamy najbliższą okolicę, wychodzimy
na wycieczki do ciekawych miejsc.
Nasi wychowankowie chętnie poznają nowe piosenki, zabawy i wiersze. Z
wielką radością biorą udział w zajęciach z rytmiki, a także zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie naszej placówki.
Wielkim wydarzeniem w życiu naszych
podopiecznych było również zwiedzanie
dworca PKP i pociągu papieskiego, dokąd wyruszyliśmy w ostatnim dniu września. Dzieci zachwycone wycieczką wykonały przepiękne prace o tematyce kolejnictwa.
Bardzo cieszymy się, że możemy kolejny
rok współpracować ze sobą. Znamy się
już, ale nadal możemy odkrywać się na
nowo i udoskonalać to czego nauczyliśmy się dotychczas.
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za współpracę, zainteresowanie sprawami naszej grupy i współdziałanie na rzecz dzieci i placówki. Mamy nadzieję, że i ten
rok będzie czasem wielu wspólnie spędzonych chwil, radości i wzruszeń.
Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pani Katarzyny mamy Dominika i Dominikowi za przekazanie naszej grupie książeczek i puzzli.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym naszym wychowankom i ich rodzicom, którzy sukcesywnie wzbogacają nasz kącik przyrody w piękne okazy.
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Grupa IV
Grupa IV – sześciolatki, liczy 24 dzieci, w tym 21 – sześciolatków i 3 – pięciolatków. 22 dzieci przygotowywanych jest do podjęcia obowiązku szkolnego. 8 dzieci
dołączyło do grupy w tym roku szkolnym, z tego 3 dzieci jest w przedszkolu po raz
pierwszy.
Okres adaptacyjny przebiegł łagodnie, wszystkie dzieci zintegrowały się, czują
się dobrze w naszej grupie, uczestniczą w zabawach i zajęciach, poznały zasady funkcjonowania wśród rówieśników, porozumiewają się w sposób werbalny i niewerbalny.
W wyniku obserwacji stwierdziłyśmy zróżnicowany poziom rozwoju dzieci. Ich
doświadczenia i umiejętności wyniesione z domu są różne. Sposób myślenia, poziom
mowy, rozumienie pojęć. Czynności samoobsługowe, umiejętności manualne są wyrównywane w czasie zabaw swobodnych i zajęć. Z tego względu treści są realizowane
na co najmniej dwóch poziomach.
W pracy wychowawczo - dydaktycznej bardzo przydatne są podręczniki z serii
ABC sześciolatka – cztery książki dla dzieci 6 – letnich i ABC pięciolatka – również
cztery książki dla dzieci 5 – letnich.
Wymienione podręczniki dla 6 – latków zapewniają dziecku osiągnięcie następujących celów:
• Budowanie pozytywnego obrazu własnego ja – potrafię to robić
• Wyzwolenie, inspirowanie i kierowanie rozwojem aktywności dzieci, jako niezbędnych warunkiem ich harmonijnego wszechstronnego rozwoju
• Wyrabianie gotowości szkolnej, opartej na optymalnym rozwoju wszystkich sfer
osobowości
• Umożliwienie działań kreatywnych w obszarach mowy, czytania i pisania, pojęć
matematycznych, muzyki.
Tematyka proponowana w książkach jest bliska emocjonalnie dzieciom, a interesująca szata graficzna motywuje dziecko do poznawania, odkrywania, wyzwala postawy badawcze, poszukujące i dociekające. Zróżnicowany stopień trudności proponowanych zadań i ćwiczeń pozwala na indywidualny charakter działań dzieci z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju i różnego tempa w pracy.
Pierwsze tygodnie pracy w sześciolatkach to okres przygotowawczy tzw. Bezliterowy, który jest identyfikacją działań o charakterze ogólnorozwojowym, a są to gry,
zabawy, ćwiczenia zapewniające gotowość do nauki czytania:
• Ćwiczenia oddechowe – usprawniające narządy mowy, fonacyjne, głosowe
• Rozwijające myślenie, wyobraźnię, wzbogacające słownik
• Ćwiczące pamięć i koncentrację uwagi
• Doskonalące orientację przestrzenną
• Rozwijające spostrzegawczość wzrokową
• Rozwijające słuch fonematyczny
• Podział wyrazów na sylaby, głoski
• Ćwiczenia z zakresu analizy i syntezy słuchowej i
wzrokowej
• Odczytywanie informacji kodowanych.
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Dzieci rozumieją różnicę między głoską a literą, odczytują wyrazy 3 – literowe i
dobierają podpisy do obrazków. Dzieciom uczęszczającym 4 rok do przedszkola powyższe działania nie stanowią większych problemów, indywidualnie pracujemy z
dziećmi nowoprzybyłymi do grupy.
Poznaliśmy już dwie literki Aa i Bb. Nowa literę wprowadzamy w każdy wtorek
tygodnia. Jest to cały cykl działań w książce i zeszycie, gdzie dzieci piszą ołówkiem
znaki literpodobne i literki. Wykonują liczne zadania. Ważną rolę przypisujemy rozwojowi sfery manualnej. Dzieci wycinają, lepią, nawlekają, układają puzzle, guziczki,
obrysowują, gniotą, segregują, chwytają, celują, wykonują rzuty, ćwiczenia graficzne.
Zakupione zostały niezbędne pomoce, każde dziecko ma założony zeszyt w
dwie linie i w kratkę. W szufladzie posiada komplet dobrych kredek, ołówek, gumkę,
teczkę na prace, maskotkę.
Każdego dnia są dwa zajęcia obowiązkowe oraz gry i zabawy dowolne i praca
indywidualna. W miarę możliwości często bywamy na podwórku (spacery, wycieczki,
zabawy na placu).
Odbywają się również zajęcia z religii katolickiej i prawosławnej, rodzice złożyli deklaracje uczestnictwa dzieci. Od października odbywać się będą zajęcia z języka
angielskiego, taniec, gimnastyka korekcyjna. 25 września dzieci uczestniczyły w spektaklu teatralnym Pt.: „Przygody Pajączka Sebastiana”.
Grupa IV przygotowuje program artystyczny na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Uczymy się wierszy, piosenek, tańców oraz przygotowujemy się na konkurs
piosenki jesiennej w przedszkolu nr 51.
Przed dziećmi rok wytężonej pracy, nauki i zabawy pod kierunkiem nauczycielek, którym przyświeca idea i ta oto myśl słynnego pedagoga:
„Nauczyciel nie powinien być jedynym źródłem wiedzy informującym o
wszystkim i kierującym wykonywaniem czynności przez dzieci, lecz światłym przewodnikiem.
Z poważaniem, H. Karłuk

Grupa V
Grupa V to 27 dzieci, w tym 15 pięciolatków i 12 czterolatków.
W pierwszym tygodniu września poznawaliśmy siebie nawzajem. Było nam o
tyle łatwiej, że część spośród dzieci to stali bywalcy z zeszłego roku. To oni głównie
wprowadzali nowych wychowanków w zasady przedszkolnego życia. Nieco później
poznawaliśmy swoje części ciała, określaliśmy strony, ustalaliśmy zasady współżycia
w grupie.
W bieżącym roku szkolnym głównym celem pracy w grupie będzie kształtowanie zasad współżycia w grupie, pomoc w zaadaptowaniu się do środowiska przedszkolnego dzieciom czteroletnim, tym które po raz pierwszy przekroczyły progi naszej placówki. Postaramy się, aby nasi wychowankowie nauczyli się prawidłowych zachowań
w czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym, jak również w trakcie spacerów w najbliższej okolicy.

14

Echo Przedszkola

Znamy już podstawowe zasady funkcjonowania w grupie. Dzieci wiedzą jak
należy sprzątać zabawki, znają ich miejsca na półeczkach. Potrafią również wykonać
podstawowe polecenia nauczyciela. Dzieci poznały już wiersz „Gapa” oraz kilka króciutkich piosenek. Liczne zabawy integracyjne przyczyniły się do zacieśnienia wzajemnych więzi.
Nasi wychowankowie chętnie biorą udział w proponowanych im zabawach dydaktycznych. Zauważyłyśmy również, że zabawy metodyczne z użyciem liczmanów
niezwykle interesują dzieci.
Staramy się, aby w wyniku zgromadzonego i wykorzystywanego materiału plastycznego dzieci poznawały różne techniki plastyczne. Nasi wychowankowie mają
również możliwość zabaw przy dźwiękach muzyki, a także słuchania opowiadań, bajek i wierszy z kanonu literatury dziecięcej.
Bardzo cenimy sobie współpracę domu rodzinnego z przedszkolem, gdyż w
procesie kształcenia oba środowiska – domowe i przedszkolne, mogą pomóc w
usprawnianiu umiejętności i talentów dziecka, a także ułatwić jego wchodzenie w środowisko społeczne.

Rozmowy przedszkolne
Moje przedszkole – co mi się w nim podoba, a co nie.

Grupa I
Wiktor: Mi się podoba pani Halinka.
Gabrysia: Lubię najbardziej koparkę i dźwig. Mamę lubię. Najbardziej lubię Panią
Mamę.
Martyna: Najbardziej lubię misia.
Szymon: Lubię w przedszkolu zupę ogórkową. I panią najbardziej lubię Ewę i Izę
Motkowską.
Oskar Z.: Lubię najbardziej się lubię budować robota. Lubię jeszcze samochody, fajne
koparki.
Wiktoria: Lubię siebie i bawić się lubię. Lubię panią Ewę. Lubię się bawić w berka
albo w chowanego.
Kewin T.: Lubię bawić się na podwórku, i bawić się. Najbardziej lubię panią Ulę.
Stella: Ja tak spaceruję i bawię się w samochody. Podoba mi się pani Grażynka.
Wiktoria H.: Podobają mi się zabawki i pani Ewa.
Marysia: Puchatek jest fajny i my lubimy się najbardziej bawić kuchenką. Lubię panią
Ewę.
Kasia M.: Dobrze jest w przedszkolu, muzyka na przykład, zabawki, panie. Najbardziej to lubię panią Halinkę.
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Wiktoria: zabawki mi się podobają. Pani Ewa mi się podoba.
Ania G.: Jest fajnie w przedszkolu. Pani Ula na przykład jest fajna, zabawki. Nie fajne
jest kiedy chłopcy strzelają i biją.
Marysia M.: Dobrze jest, jest dobrze, bo tak jest dobrze i zabawki są , samochody,
klocki., Pani najfajniejsza jest Pani Ula.

Grupa II
Weronika Ż.: Lubię lalki z wózkiem. I pani też najbardziej, Pani Nina.
Marta: Lalki mi się podobają w przedszkolu, wózki.
Pawełek: W przedszkolu chyba mi się podobają zabawki w przedszkolu i jeszcze te
zabawki do piasku. Pani podoba się mi.
Adrianek H.: No mi się podoba pobyt w kinie i lubię jeszcze bawić się samochodami.
I podoba mi się pani Jola.
Ola: Lubię się bawić.
Mariusz O.: W przedszkolu podobają mi się prace i bawienie się. Lubię panią Jolę.
Kuba: Lubię bardzo mamę, tatę i babcię i dziadka. W przedszkolu też jest fajnie. Lubię
bardzo panią Jolę.
Karolina M.: W przedszkolu lubię wszystkie zabawki. I lubię też panią Ninę.
Piotrek: W przedszkolu mi się podobają zabawki , bo są nowe prawie. Pani Jola mi się
podoba, bo ona jest fajna.
Kacper K.: Lubię zabawki i panie lubię. Już wszystko.
Weronika K.: Opowiem o przedszkolu. Lubię zabawki i panie. Panią Ninę lubię, bo
pani Nina dla nas jest dobra.
Michał W.: Lubię przedszkole, bo jest fajne.
Robert: Jestem Robert. W przedszkolu bawię się zabawkami i Michała lubię. Lubię
panią Ninę.
Anitka P.: Lubię w przedszkolu panią Ninę i lubię jeszcze koleżanki.
Ola: Moja ulubiona pani jest pani Jola. Podoba mi się też koleżanków i zabawki.

Grupa III
Daniel: Bo ja lubię przynosić zabawki w piątki i traktory w piątki też.
Karol: Nie podoba mi się jak Miłosz mnie zaczepia na leżakowaniu. Podoba mi się jak
ja się bawię z kimś klockami. Nie wiem co w paniach mi się podoba.
Brajan: Lubię się bawić samochodami i klockami.
Gabriela B.: Fajnie jest w przedszkolu i lubię się bawić na placu zabaw się huśtać i na
wszystkim się bawić. Ni lubię jak Bodzio kopie Olę i mnie. Lubię bawić się z Olą w
kotki. Pani Ula zawsze mnie lubi.
Dominik: Ja panią Ulę lubię i klocki drewniane. Nie lubię jak ktoś mnie bije w przedszkolu.
Klaudia: Ja lubię jak się bawimy i jak Jula się ze mną bawi konikiem Wiktorii. Pani
Ula mnie bardzo lubi. I musimy ciągle leżakować na poduszkach, bez gazet i słuchać
piosenek, żeby zasnąć.
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Marcin: Że w przedszkolu jest dużo zabawek i jest zawsze fajnie. Obiadu to nie lubię.
Paweł: Bardzo fajnie jest u pań i ogólnie w przedszkolu. I pani Ula jest jeszcze dobra i
ogólnie wszystkie panie. Najbardziej to w kąciku się bawię i tymi małymi samochodami.
Michał: Jak jest pani Ania no to Bodzio jest zawsze niegrzeczny, ale wtedy się śmieje
zawsze Dominik, ale zawsze czasami.
Ola: Mi się podobają panie i przedszkole i jeszcze lubię się bawić klockami i książkami, klockami i w kąciku lalek.
Wiktoria Ch: Ja na przykład lubię w przedszkolu panie i najbardziej lubię się bawić w
kąciku lalek i lalkami i tym co z domu przyniosę. Panie to są miłe i bardzo dobre są.
Filip: Bardzo lubię grać w gry w przedszkolu i przynosić zabawki i bawić się w kąciku.
Dawid R: W przedszkolu najlepiej lubię jak pracujemy w książkach i jak też rysuję i
robię samoloty. Nie lubię, że czasami mnie Kuba bije bez powodu. Lubię kiedy panie
się z nami bawią. Nie doczekam się kiedy będą moje urodziny, bo przyniosę cukierki.
Gabriela R.: Lubię się bawić z koleżankami i chodzić do przedszkola, rysować i bawić
się lalkami. Jeszcze lubię jak dziadek po mnie przychodzi.
Paula: Nie lubię jak Michał i Kuba mnie kopią. Lubię Filipa i Wiktorię.
Zuzanna: Lubię bardzo panią Anię. Lubię też bawić się na podwórku z Paulą i Wiką i
z Gabrysią i z Olą. Lubię bawić się klockami. Bardzo lubię przynosić zabawki w piątek
do przedszkola.
Julia: Ja lubię najbardziej lalkami się bawić i nie lubię jak ktoś mnie bije.
Kuba: Ja Lubię się bawić na przykład samochodami i z Oskarem, śmiać się z żartów.
Jeszcze lubię panie, bo dają cukierki czasem w nagrodę.

Grupa IV
Julia R..: W przedszkolu lubię wiele rzeczy. I panie i zabawki. I jeszcze inne rzeczy.
Lubię się bawić, lubię pracować. Lubię, gdy dzieci biegają w przedszkolu.
Bartek N.: W przedszkolu lubię grac na komputerze, w piłkę, w koszykówkę i to
wszystko.
Kornel K.: Lubię najbardziej być na kompie i lubię wszystko. Najbardziej lubię panią
Helenkę i panią Dorotkę i wszystkich pań co robią jedzenie.
Michał L.: Lubię się bawić w Power Rangers, w policjantów, lubię budować z klocków, lubię zamki budować. Mam fajnych kolegów. Panie są fajne, fajne rzeczy gotują.
Damian A.: Lubię chodzić do przedszkola, bo jest fajnie w przedszkolu. Są zabawki,
dzieci, można się bawić. Lubię dwie panie – Helenkę i Dorotkę.
Tomek M.: Lubię się bawić z kolegami, budować z klocków, bawić samochodami.
Lubię się bawić w przedszkolu, pracować w książkach, śpiewać muzyki i biegać na
podwórku,.
Wiktor S.: W przedszkolu lubię się bawić z Olgierdem i lubię no siedzieć z Olgierdem
i z Bartkiem. Lubię biegać po podwórku i bawić się w sali.
Michał P.: Mamy my zeszyty, w których robimy szlaczki. I lubię się bawić. Ja lubię
panią Dorotkę.
Adam Sz.: Podobają mi się prace w książkach i pani Dorotka.
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Zuzia A.: Ja lubię panią Helenkę i panią Dorotkę i lubię prace i chodzić do przedszkola.
Mateusz M.: Lubię się bawić w zajęcia i jeszcze jak włącza pani nam bajkę. Ja wszystko lubię. Lubię pracować w książkach, bawić, uczyć się, śpiewać.
Kuba: Lubię kopać, robić cegły i liczyć baterie. Najchętniej buduję, się wspinam. O
takie ciekawe rzeczy robię. Panie Dorota czasem włącza nam bajki na przykład, a Pani
Helenka organizuje nam ciekawe zabawy. Co mi się nie podoba, to zabawy z Olgierdem, on jest niemiły. I już się polubiłem z Olgierdem.
Izabela G.: Lubię rysować, tańczyć, śpiewać i lubię się bawić. Lubię panią Dorotkę,
bo jest fajna i często z nami się bawi.
Martyna S.: Lubię śpiewać, tańczyć i bawić się. W przedszkoli lubię się bawić zebrą,
klockami. Panią Dorotkę lubię, zawsze jest taka fajna, miła.
Olgierd: Lubię się bawić moim pistoletem. W przedszkolu to takimi klockami co się
złącza. No ja nie wiem, którą panią lubię.
Zosia B.: W przedszkolu to jest fajnie, lubię panie dwie i bawić się z koleżankami.
Paula: Przedszkole jest fajne i lubię przychodzić do przedszkola. Lubię się bawić z
koleżankami i bawić zabawkami. I jeszcze lubię wychodzić na plac.
Kasia M.: Lubię się bawić w piaskownicy, wychodzić na plac zabaw, oglądać bajki i
grać na komputerze.
Zuzia P.: Lubię się bawić lalkami, lubię się bawić w Odlotowe Agentki. Bardzo lubię
panią Dorotkę.
Bartek N.: Lubię grac w piłkę nożną i biegać po podwórku.
Dawid J.: Lubię przychodzić do przedszkola bo mam dużo koleżanek i kolegów. I
lubię panie obydwie i lubię się bawić w te zabawy co pani wymyśliła. I lubię się dobrze
zachowywać.

Grupa V
Mateusz: Lubię w przedszkolu fajne zabawki, lubię kolegów. Nie lubię jak ktoś mnie
bije. Lubię bardzo swoje panie: panią Alę i panią Grażynę.
Kasia K.: Lubię w zabawki się bawić, bo w przedszkolu fajnie w ogóle jest. Najbardziej to lubię Panią Grażynkę.
Adaś B.: Ja to najbardziej lubię w przedszkolu samochody. I lubię też panią Grażynkę,
tak po prostu.
Kinga K.: Ja lubię zabawki i lubię klocki. Najbardziej ze wszystkich pań to lubię panią
Grażynkę i panią Alę.
Paweł: W przedszkolu lubię zabawki i tira. Lubię panią Tereskę.
Weronika Ł: Lubię kiedy nas panie podwieczorkiem częstują. Bardzo też lubię panią
Grażynkę.
Natalka B.: W przedszkolu lubię się bawić lalkami no i lubię panią Alę.
Ola W.: Lubię się bawić lalkami i lubię panią Alę.
Kamil T.: Lubię się bawić samochodami i bawić się w przedszkolu. Bardzo lubię panią Alę.
Marta Dz. : W przedszkolu lubię się bawić lalkami i bardzo też lubię Panią Grażynkę.
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Gabrysia: Lubię się bawić w przedszkolu. Lubię panią Alę.
Wiktoria B.: Lubię się bawić lalkami. Lubię panią Grażynkę.
Ola M.: Lubię się bawić lalkami i w ogóle to lubię się bawić. Bardzo lubię panią Grażynkę.
Dominik R.: Lubię się bawić w przedszkolu samochodami i żołnierzami. Bardzo lubię
panią Grażynkę.
Julia: Lubię panią Grażynkę i lubię się bawić lalkami.
Kuba K.: Lubię panią Alę i… fajnie jest w przedszkolu. Lubię bawić się wojsko z
Adamem.
Norbert: Lubię się bawić w żołnierzy i samochodami. W przedszkolu lubię panią Alę.
Bartek Z.: Lubię się bawić samochodami. Pani Ala mi się podoba. Bardzo.

Co to jest Unia Europejska?
Cóż to za dziwny twór ta Unia Europejska, o którym mało kto wie? Unia Europejska w
oczach dzieci ma różne oblicza…
Paweł gr. V: Unia to tam gdzie ja nie byłem z babcią.
Ola W. gr. V: Taki kraj.
Marta Dz. gr. V: Unia Europejska to taki kraj.
Kuba gr. IV: To ta Unia, gdzie będzie Euro.
Kuba gr. III: To gdzie się daje prąd.
Dawid J. gr. IV.: Unia Europejska to chyba Stany
Zjednoczone.

Co to jest moralność?
Marta Dz. Gr. V.: To taki kraj.
Robert gr. II: Moralność to jest o mrówkach.
Dawid J. gr. IV: To żeby być grzecznym.
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Kącik Terapeuty Pedagogicznego
„Nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość” Michał Anioł
Buonarotti

ZACHOWANIA AGRESYWNE DZIECI
Kontakty interpersonalne są istotnym elementem funkcjonowania człowieka w
społeczeństwie. Każdy z nas wnosi do społeczeństwa własne postawy, oczekiwania,
emocje, które niejednokrotnie okazują się rozbieżne. W wyniku doboru różnych zachowań człowiek dokonuje próby regulacji swoich stosunków z otoczeniem. Czyni to w
sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami bądź je przekracza, tak jak dzieje się to
na przykład w sytuacji zachowań agresywnych.
Agresja jest wyrażana w rozmaitych formach. O jej rodzaju decyduje dominacja
określonego czynnika. Jeżeli zachowanie agresywne jest sposobem na osiągnięcie celu
i pozwala na zaspokojenie potrzeby czy korzyści, mówi się wtedy o tak zwanej agresji
instrumentalnej. Kiedy jednostka w wyniku obserwacji otoczenia uczy się zachowań
agresywnych i powiela je, mówi się o tak zwanej agresji naśladowczej. Ograniczenie
swobody czy utrudnianie działań prowadzić może do agresji emocjonalnej (in. frustracyjnej), która kierowana będzie bezpośrednio na źródło frustracji lub zostanie przemieszczona. Spotyka się również agresję mającą na celu jedynie wykonanie samego
aktu agresywnego, np. niszczenie, jest to tak zwana agresja spontaniczna.
Pewne zachowania agresywne mogą być uwarunkowane tzw. Syndromem „nuda
– depresja”. Bójki czy zachowania niszczycielskie pojawiają się jako wyraz odczuwanej pustki wewnętrznej i „martwoty”. Jest to próba ucieczki od przykrych stanów emocjonalnych.
Najbardziej powszechny podział agresji ze względu na formy, w jakich jest
przejawiana, to podział na agresję fizyczną i agresję słowną. Agresję fizyczną określa
się jako „atak na inną osobę, w którym atakujący posługuje się określonymi częściami
ciała lub narzędziami, zadając ból lub wyrządzając szkody osobie będącej przedmiotem
agresji”. W agresji słownej, agresor posługuje się bodźcami werbalnymi szkodliwymi
dla osoby atakowanej, wywołuje u niej strach, poczucie krzywdy czy też odrzucenie
uczuciowe.
Wyróżnia się również czynną i bierna formę agresji. W przypadku agresji czynnej podejmowane są działania na szkodę podmiotu agresji. W biernej natomiast agresor, powstrzymując się od określonych działań, powoduje niekorzystne konsekwencje
dla osoby atakowanej.
Analiza zachowań dzieci pozwoliła na wyodrębnienie również takich form jak
agresja bezpośrednia i pośrednia. W pierwszym przypadku mowa o bezpośrednich atakach na osoby czy przedmioty będące źródłem frustracji, jak bicie, przewracanie, podstawianie nogi, przezywanie, wyśmiewanie. W formie pośredniej agresja zmierza do
wyrządzenia szkody w sposób okrężny – tak, że ofiara często nie wie, kto jest agresorem. Może to być donosicielstwo, skarżenie, poniżanie kogoś „za jego plecami”.
Wśród wielu form agresji, które występują w najbliższym otoczeniu dziecka,
przyjmują one bardziej lub mniej wyrazistą postać. Istota tkwi jednak w samej powszechności zachowań o charakterze agresywnym.
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Dziecko zaczyna wchodzić w coraz szersze relacje społeczne. Jak dotąd, otoczone najbliższymi osobami, wspomagane było w zdobywaniu doświadczeń. Wejście w
przedszkolna społeczność stawia przed dzieckiem nowe zadania. Dotychczasowa aktywność miała charakter spontaniczny, teraz wymagana jest większa kontrola swojego
zachowania i odpowiedzialność za swoje czyny. Obok zabawy pojawia się również
nauka. Dziecko zaczyna być coraz bardziej otwarte na nowe informacje, ale nie potrafi
jeszcze dokonać krytycznej ich selekcji. Ponadto dziecko wkraczając w grupę zaczyna
pełnić w niej określone role. Bardziej interesuje się obserwowanymi w otoczeniu zjawiskami, natomiast nie zajmują go poszukiwania głębszego sensu zdarzeń. Dziecko
przeżywa to co aktualne, teraźniejsze, a nie wyobrażenia dotyczące przeszłości lub
przyszłości. W wyniku tego dziecko bez reszty angażuje się w to co robi, lecz nie dokonuje oceny konsekwencji własnych czynów. Dotyczy to również zachowań agresywnych. Uczestnicząc w życiu grypy, dziecko ma okazję do sprawdzenia swojej wzrastającej siły i do uzyskania przewagi.
Wchodząc w życie społeczne, dziecko napotyka wiele nowych dla siebie sytuacji i zadań. Nowych, a więc i trudnych. Bezpośrednią reakcją na trudności jest często
reakcja agresywna. A zatem otwiera się w tym miejscu bogaty repertuar zachowań o
charakterze agresywnym. Niejednokrotnie można zaobserwować bójki wśród chłopców, czy też kłótnie wśród dziewczynek. Wśród licznych zachowań dzieci bardzo typowe są działania skierowane bezpośrednio przeciwko innej osobie. Bardzo częsta
staje się napastliwość fizyczna, wdawanie się w bójki z innymi dziećmi. Częste są również kłótnie, wymyślanie przezwisk, wyśmiewanie. Treścią takich zachowań są również groźby i przekleństwa.
Najczęstsza forma napastliwości fizycznej to bójki, które często są skutkiem
prowokacji ze strony innych dzieci. Na ataki w postaci zaczepek słownych, przezwisk,
wyśmiewania czy na przykład podstawiania nóg, kilkuletnie dziecko odpowiada w ten
sam sposób. Nie kontroluje w pełni swoich reakcji, a narastająca złość znajduje ujście
właśnie w bójkach. Co więcej, uzyskanie przewagi, czyli pewnego rodzaju nagrody ,
prowadzi do powielania takich zachowań. W podobnych okolicznościach, kiedy dziecko spotka się z atakiem ze strony rówieśnika, zastosuje tę samą metodę.
W sytuacji agresji fizycznej objawiającej się biciem charakterystyczne są również takie zachowania jak: przewracanie, popychanie czy kopanie. Znacznie częściej
występują one u chłopców. To oni cechują się wyższym poziomem agresji. Chłopięca
agresja znajduje większe przyzwolenie społeczne. Chłopcy w mniejszym stopniu odczuwają opory przed agresją. W przypadku dziewcząt, tego typu zachowania są znacznie częściej karane, a w konsekwencji hamowane. Właściwością dziewczynek jest również ich większa wrażliwość i empatia, co wpływa na ich kontakty z rówieśnikami.
Przyzwalająca postawa dorosłych na agresję chłopców nie tylko nie zmniejsza
częstotliwości takich zachowań, ale przyczynia się do ich wzrostu. Niewinna zabawa
bardzo szybko może przerodzić się w otwarty konflikt, kończący się zazwyczaj użyciem siły fizycznej. Jeżeli dziecko przejawia agresję w obecności osoby dorosłej, która
reprezentuje bierną postawę, oznacza to dla dziecka przyzwolenie na taką aktywność.
Brak reakcji może utrwalić zachowania agresywne. c. d. n.…
mgr Urszula Czykwin, Terapeuta Pedagogiczny
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Kącik logopedy

WADA WYMOWY A TRUDNOŚCI W NAUCE
Do najistotniejszych zadań w klasach początkowych należy opanowanie umiejętności czytania i pisania. Uczniowie, którym nie udało się w pierwszych latach nauki
opanować szybkiego i bezbłędnego czytania i pisania, często mają różnego rodzaju
trudności w klasach starszych. Wynika stąd, że trudności, które napotykają dzieci w
początkowych klasach mają duży wpływ na dalsze osiągnięcia w klasach starszych.
Mogą one niekorzystnie wpływać na ich postawę wobec nauki i szkoły oraz przyczyniać się do wielu zaburzeń wtórnych. Trudności te mogą postępować u dzieci, których
norma intelektualna nie odbiega od rówieśników oraz które mają zdolności do nauki.
Trudności w czytaniu noszą nazwę dysleksji, a w pisaniu dysgrafii i dysortografii.
Dysleksja ma charakter neuropsychiczny i jest wynikiem niektórych anomalii ośrodków mózgowych. Badania trudności w czytaniu o charakterze dyslektycznym wykazały, że dysleksja występuje najczęściej z leworęcznością, oburęcznością i w związku z
zaburzoną lateralizacją, niekiedy łączy się także z zaburzeniami mowy. Zaburzenia
dyslektyczne mogą występować na tle niedorozwoju, wady percepcji słuchowej, percepcji wzrokowej, a niekiedy zarówno percepcji słuchowej i wzrokowej łącznie.
Dysgrafia występuje przy opanowywaniu techniki pisania i wyraża się nieprawidłowym kształtem pisma. Źródłem zaburzeń jest nieprawidłowo funkcjonująca motoryka dziecka. Zaburzony jest rytm i sposób pisania. Niekiedy zjawisku temu może
towarzyszyć ruchliwość palców lub ich kurczenie. W czasie pisania dziecku drży ręka.
Dysortografia ma podobne podłoże co dysleksja. U dziecka zaburzona jest wyobraźnia
i percepcja czasowa lub przestrzenna. W dysortografii błędy dotyczą zapisu reguł ortograficznych, ale też wszelkiego rodzaju zapisu prawidłowego wizualnie. Główną przyczyną trudności w czytaniu i pisaniu jest zaburzenie funkcji słuchowych, wzrokowych
oraz sprawności manualnych. Według pedagogicznego punktu widzenia trudności spowodowane są zbyt trudnymi i mało interesującymi tekstami do czytania czy niewłaściwie dobranymi metodami pracy. Przyczyną bywa również nierównomierne przygotowanie dzieci do szkoły, zbyt liczne klasy, czy brak możliwości pracy indywidualnej z
dziećmi.
Z psychologicznego punktu widzenia przyczyną trudności jest nieprawidłowa
motywacja dziecka do nauki i zaburzenia emocjonalno- uczuciowe. Dużą wagę przywiązuje się do dojrzałości szkolnej, która zależna jest od dojrzałości umysłowej dziecka, a która ma istotny wpływ na trudności w nauce czytania i pisania. Według lekarzy
trudności w czytaniu i pisaniu spowodowane są zaburzeniami wzroku, mowy, słuchu i
obniżonej sprawności manualnej. Skojarzenia między ośrodkami słuchowymi, wzrokowymi i mowno- ruchowymi oraz motorycznymi są na skutek różnych zaburzeń słabo
utrwalane.
Dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają w czytaniu i pisaniu te same błędy,
które popełniają w mowie spontanicznej.
Dlatego usunięcie wady wymowy powinno następować jak najwcześniej, gdyż
na naukę pisania mają wpływ nie tylko aktualne zaburzenia mowy, ale też te, które
dziecko przebyło. W okresie przygotowania dziecka do nauki przeprowadza się z nim
analizę i syntezę dźwiękową słów bez wprowadzenia znaku graficznego. Czynności te
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mają na celu opanowanie prawidłowej artykulacji poszczególnych fonemów. Niekiedy
opanowanie prawidłowej artykulacji jest niemożliwe, ze względu na zaburzenia motoryki artykulacyjnej. Zaburzenia te mogą prowadzić do powstania różnych zaburzeń
mowy. Dziecko popełnia wtedy notoryczne błędy w wymowie mimo dobrej sprawności słuchu i prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego. Sygnałem informującym o
tym, że dziecko może mieć trudności z czytaniem i pisaniem jest postępowanie opóźnionego rozwoju mowy we wczesnym dzieciństwie. Opóźnienie to mogło dotyczyć
zarówno czasu pojawienia się pierwszych słów, zdań jak i powolnego tempa ich przyrostu. Istniejące u dzieci zaburzenia mowy wywierają ujemny wpływ na jego rozwój
między innymi niekorzystnie wpływają na jego psychikę, gdyż dziecko wstydzi się
swojej wady. Dziecko nieprawidłowo mówiące najczęściej woli milczeć. Dzieci z wadami artykulacyjnymi popełniają błędy nie tylko w czytaniu ale i w piśmie, mają trudności z korzystania z lektur. W miarę upływu lat u dzieci takich powstaje coraz większa różnica w zasobie pojęciowym między uczniami zwadami wymowy, a ich rówieśnikami.
Zaburzenia artykulacyjne mogą powstać z winy środowiska, w którym dziecko
się wychowuje. Sytuacja taka następuje wtedy gdy dziecko ma nieprawidłowe wzorce
do mówienia, czyli rodzice mówią nieprawidłowo, zbyt długo mówią do dziecka „ językiem dziecinnym”. Dlatego też rodzice powinni świadomie wychowywać swoje
dzieci wspomagając ich rozwój i odpowiednio motywować do pracy. Powinni to robić
mimo deficytów rozwojowych i wad wymowy występujących u dzieci. Te deficyty
mogą bowiem utrudniać powodzenia w szkole oraz przysparzać trudności w nauce.
mgr Alicja Anna Sosnowska, Logopeda

Humor z przedszkola:
Taka psia ospa
Pewnego razu dookoła ogrodzenia przedszkolnego biegał pies. Dzieci z wielkim entuzjazmem podbiegły do płotu i chciały głaskać psa.
Pani: Dzieci, nie dotykajcie tego psa. On może być chory.
Dominik: Chory na co, proszę pani? Na przykład na taką psią ospę?
Sąsiadeczki
Dziewczynki pokłóciły się ze sobą i jedna z nich biegnie na skargę do pani.
Kasia: Proszę pani, nie dość, że ona nie chce się ze mną bawić to jeszcze mieszka w
moim bloku.
Pomysł na nudę
Paula zamyślona spaceruje po sali.
Pani: Paula, co tak chodzisz?
Paula: Nudzę się.
Pani: Czym się zatem zajmiesz?
Paula: Już wiem, zajmę się Dominikiem.
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Popracuj ze mną mamo, tato …
Pokoloruj rysunek.
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Wiejskie podwórko.
Pokoloruj i wytnij ilustracje zwierząt. Wycięte rysunki wykorzystaj do zrobienia
makiety wiejskiego podwórka.
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Zaprowadź konia
do stajni.
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Pokoloruj rysunek według wskazówek.

F

- Żółty,

G

- Zielony,

× - Brązowy, ª– Niebieski
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Ogłoszenia:
Audycje muzyczne i spektakle teatralne w naszym przedszkolu:
Wrzesień: Teatr Arkadia, „Pajączek Sebastian”, 25. 09. 2008r.
Październik: Artyści Opery i Filharmonii Podlaskiej
Listopad: „Wyspa Pacynek”, 13. 11. 2008r.
Grudzień: „Hej kolęda”, 18. 12. 2008r.

Opłaty
Szanowni Państwo, od tego roku szkolnego nastąpiły zmiany dotyczące dokonywania
opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Należy wnosić opłatę z góry za dany miesiąc.
Szanowni Państwo w naszej placówce istnieje możliwość dokonywania opłat przelewem na konto.
*Opłat za przedszkole należy dokonywać na R-K Nr:
56 150013441213400510540000
Proszę o dowiadywanie się w kancelarii jaka jest kwota
do zapłaty na dany miesiąc.
*Opłat za rytmikę i komitet rodzicielski na R-K Nr:
96 150013441213400839540000
Kwota łączna za cały rok szkolny wynosi: 150 złotych.

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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