Paula Szmidt

Słowo od Redakcji
Nawet najbardziej kochający i troskliwi rodzice popełniają błędy. Dla dzieci
najbardziej liczą się nie nasze błędy, ale to, jak na nie reagujemy – czy umiemy przeprosić, czy okazujemy wolę porozumienia i czy jesteśmy gotowi się zmieniać. To daje
naszym dzieciom siłę i odwagę.
Przedstawiam Państwu jak małymi krokami dochodzi się do wielkich celów:
Spędzaj z dzieckiem czas każdego dnia
Wyznaczcie czas w ciągu dnia, który domownicy będą spędzali wspólnie, nie
zajmując się innymi sprawami. Doda to sił zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Od ilości
wolnego czasu ważniejsze są uwaga i radość, jakie daje on wszystkim członkom rodziny. Dziecko powinno odbierać jasny przekaz: „teraz jestem tu dla ciebie i poświęcam
Ci całą uwagę.”
Myśl pozytywnie
Dzień po dniu kieruj swoją uwagę w większym stopniu na dobre niż złe strony
życia. Z kogoś, kto widzi szklankę do połowy pustą, zmień się w osobę, która widzi ją
w połowie pełną.
Chwal swoje dziecko
Czy Twoje dziecko wie, kiedy podoba Ci się jego zachowanie? A może bez
przerwy je krytykujesz i zrzędzisz? Zwracaj uwagę na te zachowania dziecka, które
sprawiają Ci przyjemność i stanowią dla Ciebie miłe zaskoczenie. Poświęcaj mu wtedy
dużo uwagi. Dla dziecka nie ma nic lepszego niż poczucie, że jest akceptowane.
Zwiększaj Wasze szanse na odniesienie sukcesu – ilekroć małe dziecko zdoła przezwyciężyć przemożną chęć, aby zrobić coś niewłaściwego, a starsze dowiedzie, że zastanowiło się nad swoim postępowaniem, zasługuje na wsparcie i pochwałę. Nie szczędź mu
ich!
Rozmawiaj z dzieckiem
Często sądzimy, ze nasze dziecko doskonale wie, czego od niego chcemy. To
nieprawda. Zadbaj o to, żeby rzeczywiście rozumiało Twoje prośby i polecenia. Przede
wszystkim:
- Nie krzycz do dziecka z innego pokoju, przyjdź do niego.
- Patrz na nie, kiedy mówisz mu, czego od niego oczekujesz.
- Dotknij jego ramienia.
- Znajdź właściwe słowa – komunikat powinien być krótki, jasny i prosty, żeby dziecko
mogło go zrozumieć.
- Daj mu trochę czasu na dokończenie zabawy..
- Pytaj dziecko o jego zdanie w sprawach, które go dotyczą.
Traktuj opinie dziecka poważnie, przecież stanowicie drużynę. W ten sposób możecie
wymyślić dużo lepsze rozwiązania niż te, na które wpadłbyś sam.
Kiedy rozmawiasz ze swoim dzieckiem i chcesz, żeby ono Ciebie słuchało, upewnij
się, że rzeczywiście z nim rozmawiasz, a nie tylko mówisz do niego. Dzieci potrzebują
rozmów oraz rodziców, którzy potrafią ich słuchać.
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Bądź wyrozumiały
Możesz z humorem i taktem przymykać oczy na niewielkie „wykroczenia”.
Jeśli dziecku wymsknie się „brzydkie” słowo, zignoruj to. Jeżeli marudzi przy jedzeniu, okaż mu trochę zrozumienia. Jeśli stłucze filiżankę, przyjmij to spokojnie. To może się zdarzyć każdemu.
Reaguj szybko i pozytywnie
Jeśli zachowanie dziecka Cię drażni, słowa „Zrób tak” zawsze brzmią lepiej niż:
„Nie rób tak” („Odsuń się na chwilę” jest zawsze lepsze niż: „Nie zasłaniaj mi”).
Umacniaj wiarę dziecka w siebie, zamiast je tłamsić Lub upokarzać. Okaż mu zaufanie.
Dodawaj mu otuchy. Kategoryczne „nie i koniec” zachowaj na najważniejsze sytuacje.
Rozwiązuj konflikty
Nie trać z dzieckiem kontaktu. Nie kłóć się z nim. Możesz dowolnie pokierować
jego zachowaniem za pomocą wsparcia, zachęty, jasnych reguł i konsekwencji. To
trochę tak, jakbyś próbował ostrożnie przeprowadzić samochód przez oblodzony fragment drogi.
Reguły nie powinny być „wykute w kamieniu” jak nienaruszalne prawa, które obowiązują na wieki. Co roku dodawajmy do nich punkt czy dwa – najlepsze reguły rozwijają
się razem z Wami.
Jeśli dzieci dzieci mają poczucie, że ich pragnienia są traktowane ze zrozumieniem i z
szacunkiem, ale istnieją granice, których nie wolno im przekraczać, to uczą się czegoś
niezwykle cennego: że w przypadku sprzecznych pragnień czy interesów trzeba szukać
rozwiązań, które SA do przyjęcia dla obu stron.
Kiedy Twoje nerwy wystawione są na ciężką próbę…
- Nie pozwól żeby Cię poniosło
- Wyjdź z pokoju zanim wpadniesz w szał
- Oddychaj głęboko, policz do dziesięciu, a jeszcze lepiej do czterdziestu
- Wypij szklankę wody
- Pomyśl o sytuacji, w której czułeś się bardzo dobrze, lub o osobie, na której Ci zależy
- Porozmawiaj spokojnie z samym sobą
A kiedy się uspokoisz…
wróć do dziecka. Podnieś je i potrzymaj w ramionach. Okaż mu, że jest Ci przykro, że
byłeś dla niego taki surowy, np. mówiąc: „Przepraszam”. Oboje poczujecie ulgę, że
burza już minęła. Zakończ na tym sprawę. Nie pozwól, by konflikt rozwijał się dalej.
Znajdź czas dla siebie
W spokojnym momencie zastanów się: „Co jest dla mnie najważniejsze na tym etapie
życia? Do jakich celów dążę, wychowując dzieci? Co mogę zrobić, żeby je osiągnąć?
Jak mogę zaangażować w ten proces swoje dziecko?”
Umiejętność dbania o siebie jest niezbędna do tego, abyśmy potrafili właściwie opiekować się innymi.
Poszukiwanie wsparcia nie jest oznaką słabości ani porażki, lecz mądrym, odpowiedzialnym krokiem do zmiany trudnej sytuacji.

Dyr. Bogusława Czyrska
Echo Przedszkola
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Wiadomości z przedszkola
Bal choinkowy
Dnia 9 stycznia był niezwykłym dniem w naszym przedszkolu. Już od rana
dzieci przygotowywały się do mającego się lada chwila rozpocząć balu karnawałowego
– tak zwanej choinki. Już od rana do przedszkola wchodziły wróżki, księżniczki,
batmany i spidermany. W tym dniu sale przedszkolne nieraz odwiedzał Święty
Mikołaj. Rozdawał prezenty, pozował do fotografii, bawił się z dziećmi, oglądał
występy dzieci – ich umiejętności artystyczne w wyniku śpiewania piosenek,
recytowania wierszy i opowiadania najrozmaitszych historii.
Tuż po śniadaniu wszystkie przedszkolaki, wraz ze swoimi paniami udały się do
Sali zabaw w restauracji „Mozart”. Obecni byli również rodzice, dziadkowie i babcie.
Imprezę poprowadzili artyści Teatru „Pod orzełkiem”. Wszyscy znakomicie się bawili.
Były tańce, swawole, smaczny poczęstunek.
Długo jeszcze będziemy pamiętać ten dzień, zwłaszcza, że na pamiątkę
wykonane były zdjęcia i nakręcono film.
Konkurs plastyczny: „Wspomnienia z balu karnawałowego”
W styczniu w naszym przedszkolu ogłoszony został konkurs plastyczny na
temat: „Wspomnienia z balu karnawałowego”. Wszystkie przedszkolaki chętnie
wykonały różnorodne prace. Powołane jury miało nie lada kłopot z wyborem tych
najlepszych prac, gdyż każda praca zawierała w sobie pewną doskonałą cząstkę artysty,
który ją stworzył. W wyniku głosowania wyodrębniono laureatów konkursu w
poszczególnych grupach.
Dzień Babci i Dzień Dziadka
W styczniu jak co roku o tej samej porze odbyły się w przedszkolu uroczystości
na cześć naszych najukochańszych babć i dziadków. Jak zwykle na spotkanie przybyli
tłumnie nie tylko babcie i dziadkowie, ale również mamy, tatusiowie, rodzeństwo.
Wszystkie przedszkolaki przygotowały programy artystyczne wypełnione
najmilszymi życzeniami zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dzieci śpiewały, tańczyły.
Uroczystość zwieńczona była słodkim poczęstunkiem, który przygotowali rodzice
naszych wychowanków.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom oraz tym, którzy
przyczynili się do uświetnienia tej wspaniałej uroczystości.
Warsztaty z rodzicami na temat: „Jak wychowywać szczęśliwe dziecko?”
Pewnego styczniowego popołudnia w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty,
których celem było dostrzeżenie możliwości wspierania siebie nawzajem
doświadczeniami i informacjami, zapoznanie rodziców z czynnikami ułatwiającymi i
utrudniającymi budowanie poczucia własnej wartości dziecka w procesie wychowania
oraz refleksja nad własną postawą rodzicielską - umiejętności wyznaczania granic,
wartości, miejsc praw w życiu człowieka.
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Zajęcia przygotowane i przeprowadzone przez wychowawczynię grupy V –
panią Grażynę Korobkiewicz obfitowały w wiele ciekawych, innowacyjnych
rozwiązań, dzięki którym łatwiej można było wniknąć w jakże trudną tematykę zajęć.
Uczestnicy spotkania mieli okazję uczestniczyć w tak zwanej „mapie pogody”, zawarli
kontrakt z prowadzącą, wypisywali oczekiwania w stosunku do swojego dziecka.
Wzięli udział w burzy mózgów, „pajęczynce”, „węźle gordyjskim”.
To spotkanie przybliżyło rodzicom nie tylko prawa dziecka, ale również
sprawiło, że mogli się oni głębiej zastanowić nad myślami ich pociech, nad ich
potrzebami, marzeniami, radościami.
Mamy nadzieję, że w przyszłości grono uczestników takich warsztatów
wzbogaci się o nowe twarze i że znów będziemy mogli przeżywać radość ze
wspólnego spotkania i wzajemnego poznania.

Grupa I
W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego
dzieci z grupy I były objęte programem adaptacyjnym, który
był poprzedzony zebraniem dla Rodziców. Wszyscy zainteresowani wypełniali ankietę dotyczącą dzieci (dieta, mowa,
samodzielność, ulubione zabawy) co pozwoliło nauczycielce
na przygotowanie się do pracy z nowymi dziećmi.
Na wspólne zabawy zgłosiły się wszystkie dzieci i Rodzice. Można było zostawić dzieci pod opieką nauczycielki. Ten czas dał szansę na indywidualne rozmowy
o dzieciach, o zadaniach przedszkola, o oczekiwaniach rodziców itp.
Od 1 września rozpoczęliśmy systematyczną pracę z dziećmi. Głównym celem
jaki postawiłam to; ścisła współpraca z rodzicami, zachęcanie ich do współodpowiedzialności za wychowanie dzieci, aby dom i przedszkole reprezentowało te same wartości. Aby było to możliwe, rodzice mogli przebywać z dziećmi podczas zabaw, zajęć i
posiłków.
Dzieci od początku były przyzwyczajane do codziennych, wspólnych zabaw,
wyjść na podwórko, aby jak najszybciej przyzwyczaiły się do rytmu dnia przedszkolnego.
Dużo czasu poświęciliśmy na zabawy przy muzyce, naukę krótkich piosenek,
tańców. Często korzystaliśmy z sali gimnastycznej. Starałam się jak najczęściej wychodzić z dziećmi na podwórko. Częste wychodzenie po za teren naszej sali pozwoliło
dzieciom czuć się bezpieczniej w całym przedszkolu i przy innych paniach.
Ważną datą w życiu naszej grupy był 4 listopad- Dzień Pasowania na Przedszkolaka. Uroczystość była prowadzona w formie opowieści przeplatanej piosenkami,
tańcami i wierszami w wykonaniu dzieci. Rodzice chętnie podjęli się przygotowania
poczęstunku dla dzieci i zaproszonych gości. Takie spotkanie dało obraz, że wszyscy
bardzo przezywali uroczystość i że dobrze się czują na terenie przedszkola.
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Państwo Rybołowicz poświęcili wiele czasu na malowanie krasnali, aby rozweselić naszą salę i żeby sprawić przyjemność dzieciom.
Bardzo udanym pomysłem okazały się warsztaty dla Rodziców przygotowane
przez panią dyrektor Bogusławę Czyrską, która pracuje w naszej grupie. rodzice mogli
nie tylko podpatrzeć formy pracy realizowane w przedszkolu, ale własnoręcznie przygotowywać ozdoby choinkowe, symboliczny stół wigilijny, śpiewać kolędy itp.
Choinka noworoczna to bardzo dobrze zdany egzamin nie tylko przez dzieci, ale
i przez rodziców, którzy pomagali sprawnie ubrać i bezpiecznie przyprowadzić po balu
do przedszkola.
Wszystkie dzieci naszej grupy chętnie biorą udział we wszystkich spektaklach
teatralnych i koncertach muzycznych oraz w uroczystościach przedszkolnych „ Dzień
misia”,, Mikołajki” „ Jasełka”.
Udało się naszym wychowankom wziąć udział w konkursie plastycznym i
wygrać nagrody: Marysia P. Kewin, Wiktoria H.
„ Maluchy” w pierwszym półroczu zrobiły wielkie postępy w sprawnym posługiwaniu się narzędziami plastycznymi. Bardzo chętnie biorą udział w proponowanych zajęciach plastycznych wykazując się ogromną wyobraźnią plastyczną. Szczególnie wyróżniają się :Kewin, Wiktoria C., Kasia, Gabrysia R., Benio, Ania, Dominika.
Martynka Nurczyk zakwalifikowała się do przedszkola muzycznego, ale również Dominika, Oskar J. wykazują w tym kierunku uzdolnienia.
Doskonałą pamięcią zabłysły: Kasia, Marysia S., Martynka N., Marysia M.
Nadruchliwością i trudnościami w przestrzeganiu ustalonych norm zachowania
nacechowani są Marysia S., Oskar J. Rodzice ściśle z nami współpracują i na bieżąco
interesują się zachowaniem swoich dzieci.
Grupa dzieci przekroczyła próg przedszkola z bardzo dobrze rozwiniętą funkcją
mowy, co ułatwiło komunikację. Problemy ze zrozumieniem mowy miałyśmy z Wiktorem i Stefanem, ale dziś chłopcy posługują się językiem komunikatywnym. Nikt zatem nie ma trudności w wyrażaniu swoich myśli.
Chciałam jeszcze wspomnieć o uroczystości przygotowanej dla Dziadków.
Rodzice i tu nie zawiedli. Przygotowali słodki poczęstunek.
O wszystkich wydarzeniach mogą rodzice i zainteresowani czytać na łamach
„ Echa przedszkola”, gdzie systematycznie zamieszczam artykuły, czy informacje.
Na dotychczasowy sukces pracują:
- nauczycielka- Ewa Pieczyńska
- dyrektor- Bogusława Czyrska,
- metodyk- Iwonna Zaborowska,
- pomoce nauczyciela: Urszula Nejman i Julita Kirysiuk
- Woźna Halina Wałkuska.
Zgodna i przyjazna atmosfera pracy daje lepsze szanse dzieciom, bo
opiekują się nimi nie zestresowani fachowcy.
Wychowawczynie grupy:
Ewa Pieczyńska
Bogusława Czyrska
Iwonna Zaborowska
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Grupa II
Grupa II liczy 29 dzieci w tym 27 czterolatków i 2 trzylatków. (16 dziewczynek
i 13 chłopców). Zasada, którą kierowałyśmy się pracując z tak liczną grupą była konsekwencja w stosunku do zachowania dzieci, rozstrzyganie spornych problemów na bieżąco, analizowanie przyczyn różnych zachowań z całą grupą, wskazywanie przykładów poprawnych zachowań w literaturze. Dzieci wdrażane są systematycznie do okazywania sobie szacunku, przestrzegania ustalonych zasad zachowania się w sali, w
czasie spacerów, na placu przedszkolnym, oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
Dużo czasu poświęciłyśmy na samoobsługę: w szatni, podczas posiłków, podczas przygotowań do leżakowania i w łazience. Dzieci mają swoje lusterka, grzebienie, szczotki i pastę do zębów. Korzystając z pomocy p. Masłowskiej stomatologa,
która dostarczyła pomoce dydaktyczne, zorganizowała prelekcję - dbamy o higienę
jamy ustnej i systematycznie myjemy zęby po śniadaniu.
Szczególny nacisk położyłyśmy na estetykę, porządek i wystrój sali. Konsekwentnie egzekwujemy dbałość o porządek u dzieci. Niejednokrotnie otrzymujemy
podziękowania od rodziców, którzy twierdzą, że nawyki dbania o swoje zabawki i porządkowania po skończonej zabawie dzieci przenoszą do swoich domów.
Innowacją w naszej grupie jest przeniesienie „mini kącików przyrody” na stoliki i zmienianie ich w zależności od opracowywanej tematyki przyrodniczej tj. stroiki
warzywne, owocowe, leśne, kwiatowe, bożonarodzeniowe, zimowe.
Za zgodą rodziców dzieci pracują na podręcznikach ABC - czterolatka 3 części,
w których zadania wykonują starannie, chętnie i samodzielnie. Uczą się kończyć rozpoczęte ćwiczenia, dbają o estetykę książek
Zajęcia z całą grupą prowadzone są systematycznie, według celów określonych
programem nauczania i wychowania przedszkolnego, w oparciu o treści przeznaczone
do pracy z dzieckiem cztero i trzy letnim, a przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb i umiejętności wychowanków. Zajęcia organizowane są zgodnie z ramowym
rozkładem dnia, ich rodzaj oraz czas trwania uwzględnia zasady higieny psychicznej
dzieci. W trakcie zajęć wykorzystujemy różnorodne formy przekazu, rozmaite środki
dydaktyczne, a także zróżnicowane metody i formy pracy.
Dzieci, których prace plastyczne zostały wysłane na konkursy
1. „Kwiaty jesienne”: Mateusz Staleńczyk, Karolina Sadowska, Adrian Horodelski,
Ola Duda.
2. „Kompozycje z liści”: Kuba Leszczyński, Amelka Olszyńska, Kacper Fuks, Mateusz Staleńczyk, Karolina Masłowska.
3. „Owoce”: Ola Duda, Mariusz Obuchowski.
4. „Pluszowy Miś”: Horodeński Adrian, Staleńczyk Kuba, Wojtkowski Piotruś, Zaczkowska Weronika, Żuk Weronika
„Zabawa Karnawałowa”: Andrzejewska Paulina, Kraśnicka Ola, Masłowska Karolina,
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Dziękujemy wszystkim rodzicom za wsparcie w naszej pracy, a szczególnie następującym osobom:
- Panu Kraśnickiemu – za literaturę dziecięcą do biblioteczki przedszkolnej.
- Pani Obuchowskiej – za papier komputerowy.
- Pani Masłowskiej –za dostarczenie przyborów i pomocy dydaktycznych związanych
z higieną jamy ustnej. Zaprezentowała jak należy dbać o higienę jamy ustnej przez
dzieci w przedszkolu.
- Pani Kostro – za sfinansowanie książki ABC 4 latka dzieciom z grupy mającym trudności finansowe.
- Pani Olszyńskiej – za dostarczenie drewienek - przybory do gimnastyki i zajęć muzycznych.
- Pani Kurasz –za papier kredowy do zajęć plastycznych.
- Pani Duda –za różne rodzaje okazów do zajęć przyrodniczych.
Wychowawczynie grupy
Nina Dowgier
Jolanta Kłusewicz

Grupa III
Semestr pierwszy roku szkolnego 2008/2009 już za nami. Powoli wkraczamy w
kolejny, niemniej pracowity dla nas czas.
W minionym semestrze dzieci z grupy III miały okazję poznać wiele piosenek,
wierszy, nowych zabaw, tańców. Nasi wychowankowie brali udział w zajęciach dodatkowych: z tańca, rytmiki, języka angielskiego, zajęć korekcyjno – ruchowych. Dwoje
dzieci uczestniczyło w spotkaniach z panią logopedą.
Dużo czasu poświęciliśmy na rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci. Wielu
spośród naszych milusińskich wzięło udział w licznych konkursach plastycznych, niekiedy nawet z drobnymi sukcesami. Dzieci uzdolnione muzycznie i te które przejawiały chęć współuczestniczenia w zajęciach zespołu wokalno – muzycznego działającego
na terenie naszego przedszkola miały okazję nieraz zaprezentować swoje możliwości
artystyczne – podczas imprez przedszkolnych takich jak: Dzień Pluszowego Misia,
Mikołajki, otwarcie kiermaszu Bożonarodzeniowego.
W styczniu w naszym przedszkolu ogłoszony został konkurs plastyczny na temat: „Wspomnienia z balu karnawałowego”. Wszystkie przedszkolaki chętnie wykonały różnorodne prace. Powołane jury miało nie lada kłopot z wyborem tych najlepszych
prac, gdyż każda praca zawierała w sobie pewną doskonałą cząstkę artysty, który ją
stworzył. W wyniku głosowania wyodrębniono laureatów konkursu:
Nagroda: Paula Szmidt, Gabriela Rybołowicz, Dawid Redo
Wyróżnienia: Brajan Tworkowski, Bogdan Borawski, Ola Zajączkowska, Aleksander
Dziaduła, Michał Kuc, Gabriela Cylwik, Jakub Borawski, Zuzanna Filipiuk, Wiktoria
Chomicka, Klaudia Stachelek, Oskar Osipiuk.
Szczególną uwagę zwrócono na rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej
dzieci – umiejętności analizy i syntezy, tak bardzo istotnych w mającej niebawem czekać dzieci nauce pisania i czytania.
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Dużo czasu poświęciliśmy na zapoznanie dzieci z pracą w zeszytach ćwiczeń.
Szczególnie dbałyśmy o naukę rozumienia poleceń, doprowadzania pracy do końca,
wykonywania poszczególnych poleceń w sposób przejrzysty i staranny. Nasi wychowankowie bardzo lubią tego rodzaju pracę. Codziennie dopytują się o nowe polecenia.
Każde z dzieci ma swój własny piórnik, dzięki czemu uczy się dbać o szanowanie kredek i ich systematyczne temperowanie. Dzieci dbają również o zachowanie czystości w
swojej szufladzie, sukcesywnie sprzątając ją.
W wyniku różnorodnych zabaw dydaktycznych rozbudzano w dzieciach intuicję
matematyczną, rozwijano wiadomości z zakresu środowiska przyrodniczego.
Szczególną uwagę zwrócono na obszar edukacji społecznej. Nasze
dzieci objęte są mianowicie „Programem edukacji praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka”. Nasi wychowankowie poznają wartości moralne obowiązujące w świecie osób dorosłych, zaznajamiają się ze swoimi obowiązkami, prawami. Wykonują codzienne przydzielone im zadania, chętnie współuczestniczą w
zajęciach podnoszących ich poziom wiedzy z omawianego zakresu. Dzieci
uczą się nie tylko jak być moralnymi wobec świata i innych, ale również jak
podnosić swoją samoocenę. Wiele tego typu zajęć odbywa się w oparciu o
sceny dramowe, w których główne role reżyserują i odtwarzają dzieci, ale również w oparciu o słuchaną literaturę z zakresu kanonu literatury dziecięcej, np.
wiersze Jana Brzechwy.
W minionym semestrze dużo czasu poświęcono na edukację prozdrowotną naszych dzieci. Rozpoczęliśmy na przykład codzienne dwukrotne szczotkowanie zębów –
przyczyniając się tym samym do większej świadomości naszych przedszkolaków dotyczącej higieny jamy ustnej. Nasi wychowankowie uczestniczyli w cotygodniowych
zajęciach gimnastycznych kształcących takie umiejętności jak: zachowywanie równowagi, czworakowanie, skakanie obunóż i na jednej nodze, umiejętności chwytne, rzucanie do celu. W wyniku tych zajęć rozwijali również orientację w przestrzeni ciała i
otoczenia. Dużo czasu spędzaliśmy na świeżym powietrzu – spacerowaliśmy po naszym osiedlu, odwiedzaliśmy znane nam place zabaw, uczestniczyliśmy w wycieczce
na Dworzec Kolejowy, bawiliśmy się w ogrodzie przedszkolnym. Hartowaliśmy nasze
organizmy nieraz nie zważając na pogodę – brnęliśmy w zaspach śniegowych, łaskotani byliśmy kropelkami deszczu i podmuchami wiatru. W wyniku tych zabaw poznawaliśmy lepiej przyrodę wokół nas, doświadczaliśmy topniejącego śniegu, skrzypu lodu,
na własne oczy oglądaliśmy chochoły pozostawione w ogrodzie na zimę.
W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego dzieci wróciły po feriach zimowych wyraźnie bardziej dojrzałe, skłonne do współpracy i ciekawe nowych doznań
zabawowych i edukacyjnych. Mamy nadzieję, że nasza współpraca nadal będzie się
dobrze układała.
Szczególne podziękowania kierujemy do tych osób, które wzbogaciły nasze
zasoby grupowe o następujące przedmioty:
p. Arciszewska – różnorodne tkaniny
p. Chomczyk – liczne książeczki i puzzle
p. Bernart – kolorowe papiery
p. Kuc – materiały dotyczące higieny jamy ustnej
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p. Rybołowicz – materiały biurowe i kalendarze, cukierki i słodycze, ozdoby bożonarodzeniowe
p. Szmidt - ciasteczka
p. Dobrzyńska – materiały dotyczące higieny jamy ustnej, dostarczanie okazów przyrodniczych do kącika przyrody
p. Wysockiej –ozdoba bożonarodzeniowa
Wszystkim z Państwa serdecznie dziękujemy za ofiarowanie smakołyków na
Uroczystość z Okazji Dnia Babci i Dziadka.
Szczególnie dziękujemy rodzicom naszych wychowanków za wsparcie i liczne
dowody zainteresowania problemami i potrzebami grupy. Dziękujemy, że znajdujecie
Państwo czas na indywidualne rozmowy dotyczące waszych dzieci i odpowiadacie na
nasze zapytania i uwagi dotyczące procesu wychowania. Cieszymy się, że w tym
wspólnym procesie kształcąco – wychowawczym kierujemy się tymi samymi celami, a
nasze drogi nie rozmijają się, a raczej uzupełniają wnikliwymi refleksjami na temat
dzieci.
Wychowawczynie grupy:
Anna Sosnowska
Urszula Czykwin

Grupa IV
Grupa IV liczy 24 wychowanków, wśród których 21 dzieci to sześciolatki a
troje to pięciolatki. Wszystkie sześciolatki i jeden pięciolatek przygotowywani są do
podjęcia obowiązku szkolnego. Dwoje sześciolatków rozpoczęło w tym roku swoją
edukację przedszkolną. Dzieci te zostały otoczone szczególna opieką i troską.
W pierwszym półroczu podejmowałyśmy działania, które miały na celu
kształtowanie i doskonalenie umiejętności już posiadanych, jak też i nowo zdobytych.
Szczególnie zwracałyśmy uwagę na doskonalenie obszaru edukacyjnego w zakresie
przygotowania dziecka do pisania i czytania. Stosowałyśmy metody i formy w pracy z
dziećmi, które wyzwalały ich wiarę we własne siły i możliwości, zachęcały do pokonywania problemów, wyzwalały inwencję twórczą, ekspresję, mobilizowały do zastanawiania się, prowokowały pytania, udzielanie odpowiedzi, przeżywanie i działanie.
W obszarze edukacji społeczno – moralnej realizowane były tematy, które
kształtowały: zasady życia w rodzinie,reguły współżycia w grupie (poszanowanie siebie i innych, poszanowanie własności swojej i cudzej, kulturalne zwracanie się do siebie, rozwiązywanie konfliktów, dostrzeganie i przeciwstawianie się dokuczaniu),reagowanie na polecenia nauczycielki, przestrzeganie umów i zasad obowiązujących we wzajemnych kontaktach, wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,
zdobywanie wiadomości na temat dobra i zła, dokonywanie oceny zachowań własnych
i bohaterów z literatury dziecięcej.
Oprócz kształtowania postaw moralnych uświadamiałyśmy dzieciom, że każde dziecko ma obowiązki ale też i prawa: do miłości, szacunku, do radości, nauki, zabawy, do wiary we własne siły i możliwości.
W obszarze edukacji przyrodniczej stwarzałyśmy dzieciom możliwości poznania przyrody, otaczającego świata poprzez aktywny, bezpośredni kontakt z nią. Dzięki
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działaniom takim jak: oglądanie, poszukiwanie, zbieranie, obserwowanie, dotyk, badanie, eksperymentowanie.
Dzieci dokonywały szereg operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza,
porównywanie, poszukiwanie, dzięki którym doskonaliły zmysły, kształciły uwagę,
koncentrację, rozwijały zainteresowania przyrodnicze.
Gdzie nie było możliwości bezpośredniego kontaktu z otoczeniem przyrodniczym, wykorzystywane były filmy edukacyjne, literatura, ilustracje, eksponaty. Tematyka zajęć przyrodniczych realizowana była zgodnie z aktualną porą roku.
Szczególną uwagę zwracałyśmy na realizacje treści zawartych w obszarze
edukacji w zakresie przygotowania dzieci do pisania i czytania. Organizowane były
codziennie zabawy, gry, ćwiczenia, które przyczyniły się do wzbogacenia procesów
poznawczych doskonalących spostrzegawczość wzrokową i słuchową, poprzez: układanie z części obrazków, porównywanie dwóch pozornie takich samych obrazków,
wyszukiwanie różnic, dobieranie w pary, odszukiwanie brakujących elementów, dostrzeganie różnic i podobieństw, porządkowanie według cech jakościowych, ilościowych, tworzenie dowolnych form i układów, klasyfikowanie przedmiotów, odwzorowywanie i odtwarzanie wzorów, wykorzystywanie gier, układanek.
Wrażliwość słuchowa rozwijana była poprzez: rozpoznawanie odgłosów,
określanie odległości i miejsca skąd dochodzi dźwięk, określanie rodzajów dźwięków,
odtwarzanie liczby słyszanych dźwięków, ciche porozumiewanie się ze sobą – panowanie nad głosem.
W przygotowaniu dzieci do czytania doskonaliłyśmy: umiejętność słownego
komunikowania się, rozumienie prawidłowej mowy, usprawnianie narządów mowy,
doskonalenie słuchu fonematycznego: dzielenie wyrazów na sylaby, głoski, przeliczanie sylab w wyrazach, tworzenie wyrazów rozpoczynających się na taką samą głoskę,
synteza słuchowa wyrazów wypowiadanych przez nauczycielkę, wyodrębnianie głoski
na początku, końcu i w środku wyrazu, dobieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się na taką samą głoskę, globalne czytanie obrazów.
W obszarze edukacji matematycznej dzieci zdobywały wiadomości w zakresie: orientacji w schemacie własnego ciała, orientacji w przestrzeni – poznały określenie: przód, tył, góra, dół, bok, pomiędzy, przed, za, obok, bliżej, dalej, po lewej, po
prawej, na prawo, na lewo, poznały figury geometryczne płaskie, przestrzenne, takie
jak: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, kula, sześcian, poznały cechy wielkościowe
przedmiotów, klasyfikowały zbiory na podstawie cech jakościowych, określały ciężar
przedmiotów, poznały liczebniki główne i porządkowe: od jeden do osiem i ich symbole graficzne.
Ponadto dzieci poznały szesnaście liter, zarówno pisanych i drukowanych jak i
małych i dużych. Poznawane litery utrwalane są poprzez systematyczną pracę z podręcznikami ABC Sześciolatka.
W grupie organizowane były następujące zebrania z rodzicami:
spotkania uświadamiające: spotkanie organizacyjne, badanie sześciolatków przez panią
pedagog z poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, spotkanie z psychologiem
oraz prelekcja na temat dojrzałości szkolnej.
spotkania okolicznościowe: jasełka, bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka.
Bardzo dobrze oceniamy współpracę z rodzicami, którzy interesują się postę-
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pami dziecka, zainteresowani są tym wszystkim co się na grupie dzieje. Bardzo wysoko oceniamy kontakty indywidualne.
Sponsorzy na rzecz grupy:
Państwo Makarowscy – telewizor, papier xero,
Pani Komoń – wideo,
Pan Adamski – opieka nad akwarium,
Pani Malinowska, Pani Adamska – ciasto,
Pani Rogalska – ozdobne świece.
Dzieci uczestniczyły w wielu konkursach recytatorskich, plastycznych, muzycznych organizowanych zarówno przez Naszą placówkę jak i przez inne przedszkola
na terenie miasta odnosząc w nich sukcesy i zdobywając nagrody.
Na podstawie badań określających wstępne przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego należy stwierdzić, iż wiele dzieci osiągnęło maksymalną ilość punktów potwierdzających zdobyte w przedszkolu wiadomości, umiejętności i doświadczenia przydatne w przyszłości w szkole.
Dzieci wykazujące niższy stopień umiejętności otoczone są troskliwą opieką
mająca na celu wyrównanie braków.
Wychowawczynie grupy:
Helena Karłuk
Dorota Wiśniewska

Grupa V
Minął pierwszy semestr w grupie V. Dzieci zdążyły się już lepiej poznać, zaprzyjaźnić. W tym semestrze nasi wychowankowie poznali wiele nowych piosenek,
wierszy. Dzieci miały okazję wielokrotnie zaprezentować swoje umiejętności artystyczne przed licznie zebraną publicznością złożoną z rodziców i najbliższych im osób,
ale również wśród gawiedzi przedszkolnej w trakcie takich imprez jak na przykład:
Dzień Pluszowego Misia, Mikołajki.
Nasi wychowankowie poznali wiele tajników przyrody związanych z mijającymi porami roku. Niejednokrotnie mieli okazję w praktyce sprawdzać swoje wiadomości spacerując w okolicach przedszkola i bawiąc się w ogrodzie przedszkolnym. Poznawali zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw na świeżym powietrzu ale również w pomieszczeniu przedszkolnym. Poznawali zasady współpracy w grupie, integrowali się z
innymi przedszkolakami w trakcie przedstawień teatrzyków dziecięcych, koncertów
artystów z Opery i Filharmonii Podlaskiej, ale również w trakcie licznych imprez
przedszkolnych
Dzieci niejednokrotnie miały okazję zaprezentować swoje umiejętności artystyczne. Wzięły udział na przykład w konkursach plastycznych organizowanych na
terenie naszej placówki i poza nią. Wielokrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia.
Dzieci z naszej grupy należą do zespołu wokalno – muzycznego prowadzonego
na terenie naszego przedszkola. Niejednokrotnie prezentowały swoje uzdolnienia muzyczne i nieraz jeszcze zabłysnął na scenie.
Miniony semestr był bardzo pracowitym czasem nie tylko dla dzieci, naszych
wychowanków, ale również dla ich rodziców. Dzięki Państwa wsparciu mieliśmy okazję razem uczestniczyć w licznych spotkaniach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwija-
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jącego Weroniki Sherborne.
Uczestniczyliśmy wspólnie w warsztatach: „Jak wychowywać szczęśliwe dziecko?”. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie i liczne przybycie na
wszelkie spotkania organizowane w naszej grupie.
Dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy wspieracie nas dobrym słowem i
czynami. Dzięki temu proces wychowawczy dzieci z grupy V jest naszym wspólnym
celem.
Wychowawczynie grupy:
Alicja Szczepańska
Grażyna Korobkiewicz

Przedszkolne
rozmowy
W tym numerze postanowiliśmy zapytać
nasze dzieci jakie są ich marzenia. Być może
niektóre z nich mają wielkie szanse na
spełnienie, wystarczy tylko chcieć…
Grupa I
Marysia Paciorek: Marzę o kotku, kiedyś miałam…
Wiktoria Hryniewicka: Ja chcę na następne urodziny szafę gadającą od dziadka Julka
i lubię Anię.
Benio Halicki: Marzę o samochodzie jak dorosnę.
Kinga Kurstak: Mam takie wesołe i miłe. Jak się wyśpię, to mam dobry humorek…
jak się wesoło bawię z mamą ciastoliną, jak lepimy coś śmiesznego i wesołego.
Wiktor Biełaszuk: traktorek… usiąść (na nim), siadać pociąg… chcę jechać
Oskar Jarząbek: nic nie marzę, będę sobie robić lwy.
Stella Jankowska: No nie wiem, chcę gdzieś być, no nie wiem.
Kewin Tworkowski: Ja chce pojechać do Fikolandu.
Martynka Rybołowicz: Marzę żeby mama pojechała do sklepu.
Martynka Nurczyk: Marze o lizaczku kolorowym.
Kasia Mróz: Chciałabym kotka żywego.
Wiktoria Celary: Marzę o prezentach.
Szymon Motkowski: Nie wiem, ja na samochodzie tylko się znam, może gdzieś
pojechac samochodem…
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Grupa II
Piotruś Wojtkowski: Marzę o prezentach – robotach na baterie, które wrzuciłem do
pudełka.
Kuba Rutkowski: Marzę o tym, żeby mój tato miał córeczkę, to jest moje marzenie i
taty. Chcę, by ta siostra, która się urodzi była grzeczna.
Robert Milkamanowicz: Chciałbym mieć kostium kosmonauty, żeby można było się
bawić samolotami. Marzę mieć siostrzyczkę.
Paweł Abramowicz: Marze o kolegach dobrych, którzy by się ze mną bawili.
Weronika Żuk: Chciałabym dostac prezenty od Mikołaja i bawić się z koleżankami.
Bartek Szelengowicz: Chciałbym zostać policjantem i strażakiem, bo strażacy
pomagaja innym.
Ola Duda: Chcę mieć pracowitego konika i na nim jeździć.
Mariusz Obuchowski: Chcę mieć prezenty, dużo kolegów i koleżanek i chcę być
zdrowy.

Grupa III
Michał Kuc: Chciałbym zostać maszynistą i kierować pociągiem. To najbardziej ze
wszystkich marzeń. Ale chciałbym też przepłynąć się statkiem, najlepiej pirackim.
Brajan Tworkowski: Ja bym bardzo chciał popływać statkiem pirackim, takim gdzie
jest dużo pistoletów (dział). I gdzie są piraci.
Ola Zajączkowska: Chciałabym spotkać syrenę i z nimi iść na bal i się z nimi bawić i
pływać.
Wiktoria Frankowska: Chciałabym mieć małego żółwika, takiego prawdziwego, żeby
go karmić i bawić się z nim.
Wiktoria Chomicka: Chciałabym najbardziej w życiu dotknąć księżyca i gwiazd.
Filip Siermantowski: Chciałbym mieć psa, takiego żebym mógł wyprowadzać go na
spacer.
Bogdan Borawski: Chciałbym popływać statkiem pirackim. Takim prawdziwym, z
piratami.
Marcin Dolata: Chciałbym zamienić się w Spidermana.
Szymon Hryniewicz: Ja to bym chciał popływać statkiem. Nawet fale bardzo mi się
podobają.
Gabriela Rybołowicz: Chciałabym dotknąć prawdziwą księżniczkę. Bardzo lubię
księżniczki.
Klaudia Stachelek: Najbardziej ze wszystkich to chciałabym dostać nowa lalkę, w
takiej sukni długiej co się świeci na słońcu.
Dawid Redo: Moim marzeniem jest kupić odrzutowiec i polecieć oglądać planety.
Miłosz Popławski: Chciałbym ze wszystkiego na świecie mieć swój własny samolot.
Oskar Osipiuk: Moim marzeniem jest podróż na statku pirackim.
Julia Szwed: Chciałabym dotknąć słońce i spadającą gwiazdę.
Dawid Wysocki: Najbardziej ze wszystkiego na świecie mam marzenie kochać ludzi.
Daniel Aleksiejczuk: Moim marzeniem jest wycieczka do kręgielni.
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Karol Arciszewski: Moim wielkim marzeniem jest mieć samolot sterowany.
Jakub Bakierski: Ja ze wszystkiego na świecie marze żeby jeździć na motorze, na
desce, gdzie się siedzi, latać na rakiecie, patrzeć na księżyc i mówić swoje marzenie.
Gabriela Bernart: Moim marzeniem jest zostać mamą.
Dominik Chomczyk: Chciałbym dostać Actionmena i pieska.

Grupa IV
Adam: Moim marzeniem jest praca w ZOO.
Magda: Chciałabym w przyszłości zostać królową.
Zuzia A.: Chciałabym zostać królową.
Ola: Moim marzeniem jest zostać syreną.
Olgierd: Chciałbym w przyszłości być rycerzem Dżedaj.
Kuba D.: Moim marzeniem jest zdobyć najwyższy szczyt Tatr.
Tomek: Moim marzeniem jest „być dużym”.
Martyna S.: Chciałabym zostać syreną.
Zosia: Marzę o tym żeby było lato.
Kornel: Ja najbardziej marze o klockach Lego Technics.
Damian: Bardzo chciałbym pracować w koparce.
Iza: Moim marzeniem jest być syrena ze skrzydłami.
Dawid: Moim marzeniem jest dostać komórkę i wygrać puchar w pływaniu.
Karolina: Moim marzeniem jest dostać śpiewającą lalkę.
Paulina: Chciałabym być syrenką.
Michał L.: Chciałbym zostać komandosem.
Bartek: Moim marzeniem jest mieć swój własny basen.
Wiktor: Moim marzeniem jest być super agentem.
Michał P.: Chciałbym zostać policjantem.
Kasia: Nie chcę chorować i chcę, żeby był lato.
Mateusz: Moim marzeniem jest zostanie piłkarzem.

Grupa V
Kamil Gromko: Moim marzeniem jest mieć samochód terenowy.
Adrian: Chciałbym mieć swój samochód.
Kuba Potapczyk: Marze o tym, żeby jechać nad morze.
Milena Wierzbicka: Moim marzeniem jest dostać lalkę Barbie.
Kuba Kamiński: Chciałbym dostać wyścigówkę.
Kasia Pogorzelska: Marze o tym, żeby mieć hodowlę prawdziwych motyli.
Kasia Kort: Chciałabym zostać księżniczką.
Adaś Białous: Chciałbym mieć zawsze takie piękne kolorowe sny jak do tej pory.
Dominik Rege: Marzę o desce do pływania.
Michał Hojna: Marzę o własnej limuzynie.
Bartek Zalewski: Bardzo chciałbym dostać komórkę.
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Norbert Rogowski: Marę o czymś takim co nazywa się Ometriks.
Natalia Babicz: Marze o tym, żeby mieć Poli z mężem.
Marta Dzięgielewska: Chciałabym dostać żonę Poli i męża Poli.
Ola Wilczyńska: Marzę o tym, żeby mieć własnego konika i pieska.
Julia Kłubowicz: Marzę o mamie w ogrodzie.
Mateusz Kozub: Chciałbym mieć psa w budzie.
Weronika Łęczycka: Marze o lalce Poli.
Maciej: Chciałbym dostać ludzika Bena.
Kamil Talarski: Marze o grze planszowej.
Ola Miron: Marze o paniach chmurkach.
Gabrysia Kusy: Chciałabym oglądac zająca w cyrku.
Kuba Daciuk: Moim marzeniem jest mieć Zegar Bena.

Kącik terapeuty pedagogicznego
Prawo dziecka do ochrony zdrowia, czyli małe co nieco o profilaktyce prozdrowotnej.
Co rozumiemy przez pojęcie „zdrowie”?
„Zdrowie to nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności, lecz pełny
dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny” – czytamy w definicji ustalonej w 1948
roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Prozdrowotne zachowania rodziców
Cały okres dzieciństwa powinien być wykorzystany dla szeroko pojmowanych
działań promujących prawidłowy rozwój, a tym samym zapobiegającym chorobom,
urazom, zniekształceniom ciała i ducha dziecka. Rozwinięty po II wojnie światowej
profilaktyczny kierunek pediatrii zaowocował likwidacją wielu schorzeń. Dla zdrowia
dzieci zaczęto wdrażać wiele cennych procedur, takich jak: opieka przed i
okołoporodowa, książeczki zdrowia, badania przesiewowe, obowiązkowe badania
profilaktyczne i bilanse zdrowia, kalendarz szczepień ochronnych, schematy dotyczące
odżywiania niemowląt i całą masę innych, służących zdrowiu dziecka. Zapewniono
dostęp do wykształconej kadry pediatrycznej.
Dla życia, prawidłowego rozwoju psychofizycznego i kształtowania
korzystnych zdrowotnie postaw dzieci, najważniejsi są jednak rodzice. Ich rola,
odpowiedzialność oraz zadania na rzecz dzieci nie mogą ani nie powinny być przez
nikogo zastąpione. Pomoc Państwa, instytucji pozarządowych i stowarzyszeń
działających na rzecz dzieci może mieć jedynie znaczenie doradcze.
Niezbywalnym prawem, ale i obowiązkiem rodziców jest dbanie o dobrostan
psychofizyczny dzieci oraz możliwości wzrastania w radości i poczuciu
bezpieczeństwa. Składają się na to troska o zdrowie,, higiena życia codziennego,
właściwe wychowanie, zapewnienie możliwości korzystania ze sportu i rekreacji,
wykształcenie oraz rozwój społeczny dziecka.
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Należą tu również rozwijanie uzdolnień i talentów dziecka – w taki sposób, by ich
realizacja mogła mu przynieść spełnienie w dojrzałym życiu. Wszystkie te działania
służą najszerzej pojętemu zdrowiu i zapewniają dobrą jakość życia.
Przede wszystkim należy zapewnić dziecku właściwe odżywanie i wychowanie
oraz chronić je przed urazami i chorobami. Dotyczy to codziennego zachowania,
utrzymywania osobistej higieny oraz zdrowego stylu życia.
Higiena życia codziennego to pielęgnacja ciała, , włosów (mycie,
szczotkowanie), higiena jamy ustnej poprzez przynajmniej dwukrotne w ciągu doby
szczotkowanie zębów (miękkie, często zmieniane szczoteczki z włosa z włókna
sztucznego), jak też płukanie jamy ustnej po posiłkach, owocach, sokach owocowych i
słodyczach. To także nauczenie dziecka prawidłowego wydmuchiwania z nosa,
utrzymywania w czystości paznokci, wytworzenie nawyku częstego mycia rąk, a już
koniecznie po powrocie do domu i przed posiłkami, obyczaj wielokrotnego w czasie
doby wietrzenia pomieszczeń i ich sprzątania, częstą zmianę bielizny osobistej,
ręczników i pościeli, dobre materace, pościel dostosowaną do termicznych warunków
mieszkania, unikanie tworzyw sztucznych, przyzwyczajenie do codziennych spacerów
i zabaw na Świerzym powietrzu, a także hartowanie organizmu dziecka.
Do higieny dnia codziennego należy prawidłowe odżywanie. Ważna jest nie
tylko ilość i jakość jedzenia, ale tez regularność oraz sposób podania. Ważne działanie
prozdrowotne to również kształtowanie właściwych przyzwyczajeń i nawyków
żywieniowych, wybieranie korzystnych a unikanie szkodliwych potraw, określone pory
posiłków i nie podjadanie między nimi, zachowanie dobrego łaknienia dziecka,
wyrobienie odruchu regularnych wypróżnień.
Do działań higienicznych należy też niedopuszczenie do wytworzenia
szkodliwych nawyków takich jak: ssanie palców, ogryzanie paznokci.
Osobista bielizna, skarpetki, buciki powinny być wygodne, luźne i dobrej
jakości, co wcale nie oznacza markowe i drogie. Skarpetki nie mogą mieć za ciasnej
gumki, odciskającej się na nóżce dziecka i utrudniającej krążenie. Buciki nie mogą być
zbyt małe ani ciężkie i powinny dobrze trzymać piętę, jak również , przez odpowiednie
wyprofilowanie podeszwy zapobiegać płaskostopiu. Im dziecko jest młodsze, tym
częściej powinno nosić buciki sznurowane.
Wszystkie środki czystości: mydła, szampony, kremy, a nawet proszki do prania
powinny mieć atesty instytucji sprawdzających ich jakość pod względem przydatności
dla pielęgnowania dzieci (Państwowy Zakład Higieny, Instytut Matki i Dziecka,
Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka), dotyczy to zwłaszcza niemowląt i
małych dzieci. Pozwoli to nam uniknąć wiele przykrych sytuacji związanych z
alergiami.
Czego oczekujemy od przedszkola?
Okres pierwszych lat życia wiele dzieci spędza pod bezpośrednią opieką matki,
babci, i coraz częściej niani. Jednakże już w połowie czwartego roku życia, albo tuż po
jego zakończeniu wiele dzieci jest oddawanych do przedszkola.
W początkach pobytu dziecka w przedszkolu warto zadać sobie następujące
pytania: „Czego oczekuję od przedszkola? Czego oczekuje moje dziecko? Jaka jest
rzeczywistość?
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Rodzice oczekują najczęściej: usamodzielnienia, uspołecznienia, pogłębienia
dyscypliny czasowej, postępującego przygotowania do dojrzałości szkolnej.
Dziecko zaś oczekuje przede wszystkim: towarzystwa rówieśników, nowych zabawek i
zabaw, uznania w oczach „pani”, a jednocześnie takiego samego ciepła uczuciowego
jak w domu, i żeby mama była gdzieś blisko.
Rzeczywistość natomiast wygląda następująco: trzeba wstać wcześnie, uporać
się z myciem, potrzebami fizjologicznymi, śniadaniem, nie spóźnić się do pracy.
Trzeba też pokonać niechęć dziecka, którego wyobrażenia o przedszkolu były bądź co
bądź zupełnie inne.
Próby oporu przed chodzeniem do przedszkola przez dziecko nieprzygotowane
lub niedojrzałe do opuszczenia domu, mogą być najróżniejsze: są prośby, przymilanie
się, wreszcie płacz lub czynny opór fizyczny. Jeśli to nie pomoże zaczynają się skargi,
najczęściej na bóle brzucha, biegania do ubikacji, a nawet wymioty. W rodzicach zaś
narasta zdenerwowanie wymuszone pośpiechem, a jednocześnie podświadomym
zadręczającym pytaniem: „Czy ono jednak ma tam dobrze?”, „czy nie za wcześnie
zostało oddane?”
Czteroletnie dziecko oddawane do przedszkola, powinno być już wdrożone w
naukę zachowania czystości osobistej i słownego porozumiewania się z otoczeniem.
Rozumiemy przez to:
- wytworzony nawyk samodzielnego mycia i wycierania rąk przed jedzeniem,
- mycia zębów rano i wieczorem oraz płukania buzi po słodyczach,
- kontroli nad oddawaniem moczu i kału.
Już trzylatek powinien wykazywać się rozumieniem języka potocznego,
intonacji głosu i zrozumiałą artykulacją własną. Od najwcześniejszych etapów rozwoju
dziecka trzeba je nauczyć prawidłowego wysławiania się, bez niepotrzebnych
zdrobnień. Do nauki mowy niezbędny jest również dobry słuch i wzrok, które są
wspomagane w trakcie codziennych zajęć przedszkolnych.
Przedszkolak powinien mieć świadomość grożących mu niebezpieczeństw
sytuacyjnych, jakie są konsekwencją wybiegania na jezdnię, wdrapywania się na
niedozwolone miejsca (balustrady, parapety) czy kąpiele be nadzoru. Musi też zdawać
sobie sprawę z zagrożeń dla jego rówieśników, takich jak popchnięcie, podstawienie
nogi czy rzucenie w kolegę sztywną zabawką. W wszystkich tych zachowań
doświadcza dziecko przebywając w przedszkolu.
Hartowanie organizmu dziecka.
W czasie organizacji zajęć przedszkolnych istotną rolę wypełnia hartowanie
organizmu dziecka. Hartowaniem nazywamy systematyczne powtarzanie zabiegów i
ćwiczeń fizycznych, które prowadzą do zwiększenia odporności na zimno i zmiany
temperatury otoczenia, czyli do usprawnienia mechanizmów termoregulacji.
Mechanizmy te zapewniają adaptację do zmieniających się warunków
atmosferycznych. Jest to metoda znana od wieków i stosowana zwłaszcza w strefach
zimnego klimatu.
Stosuje się naturalne, zmienne bodźce termiczne (ciepłą i zimną wodę, ruch
powietrza i słońca, ewentualnie śnieg), wspomagając reakcję ćwiczeniami fizycznymi.
Bodźce te wywołują grę naczynioruchową – zwężania pod wpływem zimna, a
następnie rozszerzania za przyczyną mechanizmów regulujących..
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Powoduje to swoistą „gimnastykę naczyniową” dotyczącą zarówno skóry jak i
wszystkich narządów ciała. Korzystny efekt hartowania polega na usprawnieniu
odpowiedzi odruchowej na działanie bodźców zewnętrznych takich jak zimno. W
efekcie dzieci hartowane rzadziej się przeziębiają.
W odpowiedzi na potrzeby zdrowotne dzieci przedszkolne poddawane są takim
metodom hartowania jak kąpiele słoneczne w godzinach rannych, najpóźniej do
godziny 10 – tej lub po południu. Należy je dawkować ostrożnie, dlatego należy
pamiętać o zapobieganiu nadmiernemu nasłonecznieniu, dbać o nakrycie głowy i starać
się o przebywanie dziecka w rozproszonych promieniach( pod parasolem lub w cieniu
liści drzew. Hartujące działanie Świerzego powietrza w przypadku dzieci
przedszkolnych to przede wszystkim częste wietrzenie sal przedszkolnych, a 6także
gry, zabawy i spacery na Świerzym powietrzu.
Dieta dziecka przedszkolnego.
Właściwe żywienie dzieci warunkuje optymalny, prawidłowy rozwój dziecka
zgodny z jego wrodzonym, zaplanowanym przez naturę programem. Prawidłowa dieta
dziecka nie tylko jest warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego, ale i wyzwolenia
odpowiednich do wrodzonego potencjału możliwości funkcji intelektualnych i
emocjonalnych, od których zależy uczenie się i zachowanie.
Badania naukowe dowiodły, że właściwe żywienie dzieci ma nierozerwalny
związek ze zdrowiem nie tylko w okresie rozwoju, ale i w życiu dorosłym. Prawidłowa
dieta dziecka jest profilaktyką, czyli zapobieganiem chorobom wieku dorosłego, co
odnosi się przede wszystkim do problemów otyłości i niedokrwiennej choroby serca.
Dieta dziecka w wieku przedszkolnym, jak zresztą w całym okresie
rozwojowym, powinna być pełnowartościowa, tzn. powinna zawierać odpowiednią
ilość dobrej jakości podstawowych składników odżywczych (białka, węglowodany,
tłuszcze, sole mineralne i witaminy). Ponieważ dziecko rośnie i zwiększa wagę ciała
aż do ukończenia rozwoju, powinna ona uwzględnić nie tylko pokrycie potrzeb w
zakresie energii i odnowy, ale także ich przyrost w całym okresie rozwoju i
dojrzewania.
Nieracjonalne żywienie prowadzi do stanów niedoborowych, często – zwłaszcza
w początkowych fazach – trudnych do wykrycia. Dziecko cierpiące z tego powodu jest
apatyczne, smutne lub skore do agresji, ma kłopoty w skupieniu uwagi. Wytwarza się
stan obniżonej odporności, zwiększając zachorowalność na choroby infekcyjne,
opóźnia się rozwój motoryki oraz funkcji poznawczych.
Zasadą prawidłowego żywienia jest jego różnorodność i przestrzeganie zaleceń
dziennego spożycia dla poszczególnych produktów. Zgodnie z zaleceniami
opracowanymi w programach żywieniowych dziecko przebywające w przedszkolu 8 –
10 godzin powinno tam otrzymać 70 – 75 % całodziennej racji żywieniowej w trzech
posiłkach.
Na śniadanie: mleko, najlepiej jako zupę mleczną z dodatkami produktów zbożowych
(makaron, kluski, kasze), napój gorący z mleka lub nie (kawa mleczna, kakao, herbata
owocowa), pieczywo i dodatki do pieczywa: masło, wędliny, sery, jajka, pasty do
kanapek oraz warzywa i owoce.
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Na obiad: zupa, drugie danie i deser. Drugie danie to białko (mięso, ryby, ser, jajka),
ziemniaki, kasza lub makaron, warzywa i desery owocowe, mleczne lub zbożowe oraz/
lub kompot.
Podwieczorek: posiłek słodki, czyli ciasto domowe, kisiele, galaretki, świeże owoce
lub przetwory owocowe.
Podstawowym płynem do pojenia dziecka w wieku przedszkolnym jest woda. Powinna
być mu podawana każdego dnia. Inne płyny – soki owocowe i warzywne, kompoty,
mleko i jogurty – są również potrzebne w diecie dziecka, ale nie mogą one zastąpić
czystej, świeżej wody.
Rodzice powinni interesować się, jakie posiłki są podawane ich dzieciom w
przedszkolu, żeby kolacja w domu uzupełniała dobowe zapotrzebowanie na składniki
odżywcze.
Spośród wielu zagadnień dotyczących profilaktyki prozdrowotnej dziecka w wieku
przedszkolnym zostały tu poruszone te najważniejsze, na które wpływ mają najbliższe
osoby w środowisku dziecka: rodzice, opiekunowie, wychowawcy, pracownicy
przedszkola, do którego uczęszczają nasze dzieci. Kierując się następującym mottem,
że: „O losie człowieka decyduje człowiek” (B. Brecht) spróbujmy zdać sobie sprawę z
tego, że to my mamy prawo i obowiązek zapewnienia dziecku takich warunków, aby
mogło ono zdrowo rosnąć i rozwijać się.
Opracowała: Urszula Czykwin, Terapeuta Pedagogiczny

Kącik logopedy
Wspieranie rozwoju mowy dziecka trzyletniego
W toku kontaktów dziecka otoczeniem rozwija się mowa jako środek komunikacji. Rozwój jej uzależniony jest przede wszystkim od środowiska, w którym przebywa dziecko i od zachowania się wobec niego osób dorosłych. Ogromne znaczenie ma
aktywność językowa i poznawcza dziecka, która z kolei jest modyfikowana przez codzienne doświadczenia. Rozszerzanie słownika i wzbogacanie języka pozwala dziecku
na poznawanie otaczającej rzeczywistości oraz ułatwia konstruowanie coraz trudniejszych struktur językowych, a prawidłowe działanie aparatu mowy zapewnia poprawne
ich artykułowanie.
Trzyletnie dziecko powinno wymawia prawidłowo następujące dźwięki:
a,o,e,y,i,ą,ę,p,m,b, zmiękczone-i,bi,mi,f,fi,w,wi,t,d,n,ń,l,li,ś,ź,ć,dź,k,g,ki,gi,ch,j,ł, chociaż zdarza się, że w trudnych wyrazach, w których spółgłoski są obok siebie mogą być
opuszczane lub zastępowane innymi dźwiękami, i tak np. –pła zamiast pchła. Głoskis,z,c,dz, zaczynają być wymawiane prawidłowo, chociaż bywają jeszcze artykułowane
jako- ś,ź,ć,dź.
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Podobnie głoski pojawiające się jako ostatnie w artykulacji dziecka- sz, ż,cz,dż są zastępowane przez- ś,ź,ć,dź, ale również przez –s,z,c,dz, a głoska r artykułowana jest
jako-l. Nie powinna więc budzić niepokoju taka wymowa jak: lubie sipko jechać na
lowelku.
Prac usprawniającą mowę dziecka należy rozpocząć w okresie przedszkolnym.
Nie wszystkie zaburzenia występujące u dziecka przedszkolnego w wieku trzech lat
wymagają interwencji logopedy.
Zajęcia usprawniające umiejętność porozumiewania się, powinny być dla dziecka przyjemnością i zabawą. Dziecko powinno wiedzieć, czemu one służą. Nie mogą
być zbyt trudne, bo zniechęcą dziecko do dalszych działań, nie mogą też być zbyt łatwe, ponieważ staną się nudne. Nie powinny również trwać zbyt długo, ale należy je
powtarzać kilka razy w ciągu dnia. Osiągnięcie celu wymaga systematyczności i wytrwałości obu stron, a oczekiwane efekty pojawią się jeśli ćwiczenia będą prowadzone
codziennie i według kolejności ustalonej przez specjalistę.
Najlepsze efekty osiąga się pracując z dzieckiem indywidualnie lub w niewielkich grupach (2-3) osobowych, w oddzielnym pomieszczeniu, w którym najważniejszym elementem wyposażenia jest lustro. Dziecko obserwuje w nim twarz swoją i nauczyciela. Nauczyciel dysponuje również wieloma różnymi pomocami: zabawkami,
obrazkami, loteryjkami, klockami, grami itp.
Prawidłowe wymawianie dźwięków mowy zależy od sprawności narządów artykulacyjnych, czyli warg i języka, podniebienia miękkiego, żuchwy, toteż narządy
mowy trzeba tak ćwiczyć, aby wypracować zręczne i celowe ich ruchy. Dziecko powinno mieć wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów artykulacyjnych, nieodzowne są więc ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego. Można je
wykorzystać nie tylko przy korekcji zaburzeń mowy, ale także przy poprawianiu wyrazistości i płynności wymowy oraz w profilaktyce zaburzeń mowy.
Opracowała logopeda: Anna Sosnowska

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy
Warunkiem prawidłowego wymawiania wszystkich głosek jest m.in. sprawne
działanie narządów mowy. Realizacja każdej głoski wymaga innego układu artykulacyjnego i innej pracy mięśni. Toteż narządy mowy trzeba ćwiczyć.
Ćwiczenia narządów artykulacyjnych mają na celu wypracowanie zręcznych i
celowych ruchów języka, warg i podniebienia. Dziecko musi mieć wyczucie danego
ruchu i położenia poszczególnych narządów mowy ( kinestezja). Wiele dzieci (a nawet
dorosłych) nie ma wyrobionego czucia położenia języka. Dziecko, któremu każemy
unieść język za górne zęby, często pomaga sobie palcami. W tym zakresie Program
wychowania w przedszkolu przewiduje:
- dla dzieci 3-letnich- ćwiczenia artykulacyjne wyrabiające mięśnie narządów mowy na
samogłoskach, łatwiejszych spółgłoskach
- dla dzieci 4- letnich- ćwiczenia artykulacyjne kształtujące mięśnie narządów mowy,
ze szczególnym uwzględnieniem trudniejszych spółgłosek występujących w tekstach
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- dla dzieci 5-letnich- ćwiczenia artykulacyjne na wszystkich głoskach, ze szczególnym
uwzględnieniem trudnych spółgłosek przedniojęzykowo- dziąsłowych
- dla dzieci 6- letnich- poprawne wymawianie wszystkich głosek i grup spółgłoskowych, doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia, wybrzmiewania wszystkich
głosek wyrazu
Ćwiczenia wymowy prowadzi się przede wszystkim w formie zabaw dydaktycznych, posługując się materiałem wskazanym w Programie wychowania. Natomiast
ćwiczenia dykcji, wyraźnej mowy, pauz, akcentowania- uczą się dzieci przez osłuchanie się z wyrazistą , dźwiękowo poprawną mową dorosłych oraz przez ćwiczenia oddechowe, recytowanie wierszy i śpiew. Zanim przejdziemy do ćwiczeń trzeba najpierw
usprawnić narządy artykulacyjne. Musi to być w pełnym tego słowa znaczeniu gimnastyka narządów artykulacyjnych, którą prowadzimy z dziećmi.
Przykłady ćwiczeń języka:
- wysuwanie języka- język wąski i szeroki. Kierowanie języka w kąciki ust w prawo i
w lewo- przy szeroko otwartych ustach
- unoszenie języka na górną wargę- język wąski i szeroki ( usta szeroko otwarte)
- unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego
- dotykanie językiem zębów trzonowych górnych i dolnych
- dotykanie językiem poszczególnych zębów po kolei
- mlaskanie czubkiem języka
- przyssanie języka do podniebienia przy szeroko otwartych ustach
Zaleca się prowadzić ćwiczenia tak długo, dopóki ćwiczący nie będzie umiał
położyć języka ściśle tam, gdzie chce, z dostateczną szybkością i dokładnością.
Przykłady ćwiczeń warg:
- szerokie otwieranie ust i zamykanie
- wysuwanie warg do przodu ( jak przy samogłosce u), rozchylanie warg jak przy e
- złączyć wargi płasko, rozciąganie warg poprzez cofnięcie kącików ust
- układanie dolnej wargi na górną i górnej na dolną
- dolną wargą zasłonić dolne zęby, górną- górne zęby
- dmuchanie przez złączone wargi, lekko wysunięte do przodu, parskanie, cmokanie
- wymawianie samogłosek: i-u, a następnie a,e,u,i,o,y
Dopiero po wyćwiczeniu języka i warg, po osiągnięciu dostatecznej sprawności
ruchowej i czuciowej możemy przejść do ćwiczeń na spółgłoskach i trudnych wyrazach.
Bez tego przygotowania mamy bowiem niewielkie szanse skorygowania wymowy u dziecka sepleniącego czy rerającego. Niejednokrotnie już sama gimnastyka artykulacyjna wystarczy do zlikwidowania prostych wad wymowy. Ale przydaje się ona
również dzieciom, u których nie stwierdzono rażących odchyleń od normy. Większość
z nich bowiem mówi niedbale, nie otwiera dostatecznie ust, nie artykułuje wyraziście,
nie wykorzystuje w stu procentach swoich możliwości, co obserwujemy potem w mowie dorosłych w ich mowie zatartej, zredukowanej, niechlujnej.
Opracowała logopeda: Anna Sosnowska
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Humor z przedszkola:
„Kłopot z Kłopotkiem…”
W trakcie ferii zimowych, w sali gdzie zbierały
się z rana wszystkie dzieci miało miejsce pewne
zdarzenie. Jedna z dziewczynek wchodząca do
Sali została zagadnięta przez dyżurującą panią:
Pani: Jak masz na imię młoda damo?
Dziewczynka: Ja jestem Marysia …
Dziewczynka nie kończąc swojej wypowiedzi pobiegła do zabawy. Na to dzieci w
odpowiedzi pani:
Dzieci: Nie prawda proszę pani. Ona nie jest Marysia. Ona nazywa się Marysia
Kłopotek.

„Sposób na grzeczność”
Pewnego razu pani w trakcie rozmowy z dziećmi wyjmuje małe pudełeczko z
„magicznymi” tabletkami i oświadcza:
Pani: Dzieci, tu mam takie specjalne tabletki na grzeczność. Od tej chwili każdy kto
dostanie taką tabletkę będzie grzeczny.
Chwilę później Zuzia podchodzi do pani i mówi:
Zuzia: Proszę pani, a czy ja mogłabym dostać jeszcze jedną taką tabletkę, bo w domu
jestem strasznie niegrzeczna.

„W oczekiwaniu na tatę”
Po południu Kasia stęskniona za tatusiem podchodzi do pani i powiada:
Kasia: Proszę pani czy mogłaby pani zadzwonić do mojego taty. Mój tata nazywa się
Konwaliowa 6 mieszkania 15, tata Łukasz.
(adres został zmieniony ze względu na prawo o ochronie danych osobowych)

„Stan podwyższonej gotowości”
Niania: Słyszałam, że macie nowego kolegę. Opowiedz mi o nim.
Kewin: Taki mały przyszedł
Niania: I co, spał w czasie leżakowania?
Kewin: Bał się ryzykować..

„Ach te oszczędności”
Szymon: Proszę pani skończyła mi się pasta do zębów.
Pani: Ach tak. Poproś mamy żeby kupiła ci nową.
Szymon: Ach… (westchnął żałośnie chłopak i po chwili dodał) Mama oszczędza na
łyżwy…
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Popracuj ze mną mamo, tato …
Pokoloruj rysunek
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Pokoloruj rysunek
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Uzupełnij nazwy wiosennych kwiatów, a następnie pokoloruj obrazki.
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Znajdź 2 takie same kaczki, które właśnie wracają z ciepłych krajów.
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Ogłoszenia
Audycje muzyczne i spektakle teatralne w naszym przedszkolu
Luty: Występ artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej
Marzec: Występ artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej
Kwiecień: Teatr Ołdziejewskiego, twórczość Andersena
Maj: Występ artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej
Czerwiec: Spektakl w Teatrze Lalek
Dni otwarte naszego przedszkola
Serdecznie zapraszamy dzieci, które rozpoczną swą edukację przedszkolną w
nowym roku szkolnym 2009/2010 na dzień otwarty naszego przedszkola., który odbędzie się 13 marca od godziny 9.00 do 15.00.
W tym czasie możecie Państwo razem ze swoimi pociechami uczestniczyć w
zajęciach dydaktycznych, zabawach i pląsach, które mają miejsce w codziennym rozkładzie zajęć placówki.
Rekrutacja do placówek przedszkolnych.
Rekrutacja do przedszkoli rozpoczęła się z dniem 9 marca i potrwa do 10 kwietnia.
Jeśli chcecie Państwo aby Wasze pociechy uczęszczały do naszej placówki należy osobiście zgłosić się do kancelarii przedszkola i wypełnić kartę zgłoszeniową.
Serdecznie zapraszamy.

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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