Słowo od Dyrekcji Przedszkola
W przedszkolu zakończyła się rekrutacja na nowy rok szkolny 2009/2010.
W tym roku wpłynęło 58 kart zgłoszeń, z tego aż 47 stanowiły dzieci z rocznika 2006
(3- latki), 3- z rocznika 2004 (5-latki), 8- z rocznika 2005 (4- latki). Komisja
rekrutacyjna, która obradowała w przedszkolu dnia 15.04 .2009 w skład której
wchodzili:
dyrektor
przedszkola,
przedstawiciele
Rady
Rodziców,
Rady Pedagogicznej, dyrektor innej placówki przedszkolnej (osoba z zewnątrz)
dokonała weryfikacji kart zgłoszeń biorąc pod uwagę kryteria zawarte w Procedurze
Rekrutacji dzieci do PS Nr 77 w Białymstoku. W pierwszej kolejności przyjmowane
były dzieci osób samotnie wychowujących dzieci, z rodzin zastępczych, następnie
rodzeństwo dzieci uczęszczających już do naszej placówki, z rodziny wielodzietnych.
Warunkiem oczywiście była konieczność wykazania pracy przez oboje rodziców,
a także miejsce zamieszkania- Białystok, osiedle Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok,
Starosielce. Dogłębnie analizując karty zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wytypowała
dzieci, które w roku szkolnym 2009/2010 będą uczęszczać do naszej placówki.
W tym roku było bardzo trudno dokonać ponieważ rodzice z większości spełniali
kryteria zawarte w procedurze. Jednak ograniczona ilość miejsc spowodowała, że duża
grupa dzieci szczególnie z rocznika 2006 nie znalazła się na liście osób przyjętych.
Podsumowując rekrutację do przedszkola, można powiedzieć, ze był to trudny okres
nie tylko dla rodziców , którzy starali się o miejsce w naszej placówce , ale również
dla nas, ponieważ chcielibyśmy spełnić wszystkie oczekiwania odwiedzających
nas rodziców, którzy wybrali to miejsce na przedszkolna edukację dla swoich pociech.
W efekcie do przedszkola przyjęto 37 dzieci w wieku przedszkolnym , zwiększając
limit przyjęć na prośbę Urzędu Miasta w związku z wyżem statystycznym.
Wychodząc naprzeciw oczekiwań rodziców, którzy nie znaleźli miejsc dla dzieci
w przedszkolach Urząd Miejski w Białymstoku otwiera nowe oddziały w szkołach
podstawowych do których trwa rekrutacja od 18.05- 29.05.2009 roku (szczegóły na
tablicy ogłoszeń).
Naszych nowych przedszkolaków oraz rodziców otoczymy szczególną opieką.
Pierwsze zebranie informacyjne z udziałem specjalisty z dziedziny psychologii i
pedagogiki przedszkolnej oraz nauczycielek z grup odbędzie się w czerwcu 2009 r.
podczas którego omówione zostaną sprawy organizacyjne, a także dni adaptacyjne,
które w tym roku w naszej placówce odbędą się w sierpniu.
Warto też napisać o planach modernizacji , które są stopniowo wykonywane
w przedszkolu. Obecnie prace remontowe wykonywane są na placu zabaw.
Odnowiliśmy deski przy piaskownicy, zadbaliśmy o jej przykrycie plandekami podczas
nieobecności dzieci. Malowane i odnawiane są urządzenia terenowe. Dostaliśmy
darowiznę na modernizację placu zabaw od Pana Jerzego Cywoniuka- prezesa
Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” , za którą kupiliśmy nową huśtawkę
sprężynową w cenie 1500 zł. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zainteresowanie
potrzebami naszej placówki, a dzieci są bardzo zadowolone z nowego zakupu.
Będziemy sukcesywnie dokupywać nowy sprzęt, którego cenny niestety są bardzo
wysokie jak na możliwości finansowe przedszkola.

2

Echo Przedszkola

Podczas wakacji będą robione również remonty pomieszczeń przedszkolnych.
Chcielibyśmy wyremontować salę do rytmiki (tak się też odbywają tetry,
przedstawienia, uroczystości)- poszpachlować i pomalować sufity i ściany. W związku
z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w formie darowizn- farb lub
finansów za, które zakupimy niezbędne materiały. Wyremontowaliśmy już salę do
angielskiego do ćwiczeń gimnastycznych, została nam tylko ta jedna sala,
która wymaga odświeżenia. Będziemy wdzięczni za okazanie zainteresowania
z Państwa strony. Chcielibyśmy by w nowym roku szkolnym dzieci przebywały
w kolorowej, wyremontowanej sali.
Ponadto w sierpniu będą polerowane i konserwowane nowe podłogi na holu,
korytarzu oraz w szatni, które zostały wykonane w ubiegłym roku na wakacjach.
Remont będzie dotyczył również zewnętrznej strony przedszkola. Będą wykonywane
prace zabezpieczające budynek przed zalaniem z kanalizacji, ponieważ na terenie
przedszkolnym znajduje się kolektor zbierający wodę deszczową z całego osiedla.
W związku z powyższym zostaną zamontowane i wykonane daszki przy oknach
piwnicznych oraz schodach wejściowych do piwnicy, a także remont kanalizacji
deszczowej. Te prace remontowe przyniosą dla przedszkola dużo korzyści, zabezpieczą
właściwie budynek i będzie można realizować dalsze zamierzenia modernizacyjne.
Serdecznie dziękuję Panu Mariuszowi Gromko- Radnemu Miasta Białegostoku, który
bardzo wspiera placówkę z tych działaniach, interesuje się aktualnymi sprawami,
potrzebami, służy zawsze dobrą radą.
Przed nami Dzień Dziecka, mamy trochę niespodzianek dla naszych
Milusińskich przygotowanych wspólnie z Radą Rodziców. Myślę, że miło zaskoczymy
Państwa i naszych przedszkolaków.
Zapraszam Rodziców do współpracy, do zainteresowania się naszymi małymi
sprawami, które dla nas są bardzo ważne, ponieważ wszystko to co robimy i
co planujemy jest zawsze związane z dobrem dziecka oraz jego rozwojem
w sprzyjających i przyjaznych warunkach.
Rodzicom oraz naszym przedszkolakom życzę wspaniałych przeżyć, doznań na
uroczystościach przedszkolnych, które tak wspaniale przygotowały nauczycielki
w grupach. Przedszkole jest zawsze blisko rodziny, można się o tym przekonać nie
tylko podczas rodzinnego świętowania, ale każdego dnia. Warto więc,
obdarowywać się na co dzień uśmiechami i ciepłymi słowami.
Boguslawa Czyrska
Dyrektor PS Nr 77
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Podziękowania
W imieniu całej społeczności przedszkolnej
Dzieci, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
pragnę bardzo serdecznie podziękować
Panu Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok
Za zakup zabawki na plac przedszkolny.
Pani Barbarze Rogowskiej
Za pomoc i zainteresowanie potrzebami przedszkola.
Mamie Jakuba Denysiuka z grupy V
Za pomoc w organizacji transportu – autokarów
Na dzień dziecka i wyjazd IV grupy do Akademii Muzycznej.
Radzie Rodziców
I wszystkim tym spośród rodziców,
którzy czynnie włączyli się
w pomoc w organizacji imprez,
a także funkcjonowanie naszej placówki
w bieżącym roku szkolnym.
Boguslawa Czyrska
Dyrektor PS Nr 77
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Wiadomości z przedszkola
Powitanie wiosny.
Jak co roku w naszym przedszkolu wszystkie przedszkolaki witały wiosnę.
Najstarsze dzieci z przedszkola przygotowały piękną, słomianą Marzannę, którą
wspólnie wszyscy spaliliśmy w ogrodzie przedszkolnym. Aby przegonić Panią Zimę i
zaprosić Panią Wiosnę zaśpiewaliśmy piosenki wiosenne, zatańczyliśmy i
wyrecytowaliśmy najlepiej jak potrafimy wiersze wiosenne. Tego dnia było zimno i
wietrznie ale w powietrzu czuć już było powiew zbliżającej się wiosny.
Przegląd slajdów wiosennych.
W kwietniu mieliśmy okazję powitać Panią Wiosnę wraz z obejrzeniem slajdów
o tematyce wiosennej. Widzieliśmy przeźrocza poświęcone budzącemu się dniu,
były tam również zwierzęta i rośliny, które można spotkać w lesie i na łące. Tak bardzo
zachwyciliśmy się tymi obrazami, że postanowiliśmy narysować nasze wrażenia
z tej niezwykłej wyprawy.
Dni otwarte w naszym przedszkolu.
13 marca w naszej placówce odbył się dzień otwarty dla dzieci, które we
wrześniu rozpoczną nowy roku szkolny w murach przedszkolnych.
W tym dniu rodzice razem ze swoimi pociechami mieli okazję uczestniczyć
w zajęciach prowadzonych na terenie naszego przedszkola. Przyszłe przedszkolaki
zapoznawały się z pomieszczeniami, w których będą spędzać znaczną część swojego
codziennego czasu, poznały zabawki, gry i książeczki zgromadzone w salach.
Mogły też uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, w trakcie których poznawały nowe
starsze koleżanki i kolegów, z którymi będą się spotykać w przyszłym roku szkolnym.
Prawa dziecka w naszym przedszkolu.
Bieżący rok szkolny minął w naszej placówce pod hasłem praw dziecka.
Mieliśmy okazję, zarówno nauczyciele jak i rodzice naszych wychowanków,
uczestniczyć w licznych warsztatach poświęconych tematyce wartości i praw w życiu
człowieka.
W ramach prawa dziecka do ochrony zdrowia mieliście Państwo okazję
zapoznać się z cyklem broszur informacyjnych na temat ochrony zdrowia dziecka
w wieku przedszkolnym. Informacje, z którymi zetknęliście się Państwo dotyczyły
głównie wielu problemów medycznych, które trapią rodziców dzieci przedszkolnych i
wymagają konsultacji medycznych. Wybraliśmy te, które dotyczą w mniejszym lub większym stopniu całej populacji przedszkolaków. Omówione zostały bardzo krótko,
ale pomimo to mają istotny wpływ na jakość życia i poczucie godności dziecka.
Serdecznie dziękujemy Państwu za przejawiane zainteresowanie tematyką ochrony
praw dziecka i włączanie się we wszystkie propozycje, z którymi do Państwa wychodzimy.
Dziękujemy szczególnie za zainteresowanie we włączaniu się w warsztaty prowadzone
przez panią Grażynę Korobkiewicz. Dotyczyły one wychowania dziecka w rodzinie.
Mieliście Państwo również okazję uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych
prowadzonych przez wychowawczynie grupy V panie Alicję Szczepańską i Grażynę
Korobkiewicz.
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Spotkania prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne rozwinęły
w dużym stopniu umiejętności społeczne dzieci i przyczyniły się do ich większej integracji
ze środowiskiem przedszkolnym.
Zapraszamy Państwa do zapoznawania się z naszymi propozycjami warsztatów i
prelekcji, a także do dalszej współpracy w przyszłym roku szkolnym.
Dzień Mamy i Taty w przedszkolu.
Ten szczególny dzień co roku jest obchodzony w naszej placówce bardzo
świątecznie. W tym roku również mieliśmy okazję spotkać się z naszymi mamami i
tatusiami na uroczystości z okazji ich święta. Dzieci z każdej grupy przygotowywały
się do tego dnia bardzo solidnie, bo przecież to jeden z piękniejszych dni w roku.
Były wiersze, życzenia, piosenki, tańce i inscenizacje. Dzieci przygotowały
bogaty repertuar, w którym zaprezentowały owoce swojej całorocznej pracy. Słodkim
uśmiechom nie było końca. Laurki i drobne upominki przygotowane przez dzieci
wywołały niekiedy zaskoczenie i łzy wzruszenia.
Dzień dziecka w naszym przedszkolu.
„Dzień dziecka” w naszym przedszkolu od wielu lat obchodzony jest w
przeciągu kilku dni. Tak też było w tym roku szkolnym.
Ten szczególny tydzień obfitował w gry i zabawy na świeżym powietrzu,
konkursy plastyczne, zawody sportowe.
Piknik rodzinny
Szczególnie długo w naszej pamięci pozostanie piknik rodzinny, który odbył się
1 czerwca na placu przedszkolnym.
Imprezę swoim przemówieniem rozpoczęła pani dyrektor Bogusława Czyrska.
Następnie wystąpili młodzi artyści przedszkolnego zespołu muzyczno – wokalnegobyły tańce, śpiew.
Po zespole wystąpiła Pani Małgorzata Paszko z prezentacją umiejętności dzieci
z zakresu nauki języka angielskiego.
Po pokazie umiejętności z języka angielskiego do akcji wkroczył pan Ernest
Sienkiewicz – przedszkolny rytmik. Porwał do wspólnej zabawy nie tylko gawiedź
przedszkolną, ale również licznie przybyłych rodziców. Świetnie się bawiliśmy przy
wszystkich zabawach, które zaproponował nasz pan od zajęć muzycznych.
Na koniec integracyjnych zajęć wystąpiły dzieci uczestniczące w zajęciach
tanecznych. Zaprezentowały one owoc całorocznej pracy tańcząc w parach Czaczę.
Następnie wszyscy uczestnicy festynu mieli okazję brać udział w wielu
różnorodnych punktach programu przygotowanych przez panie z przedszkola.
Był dmuchany zamek do skakania, skoki na piłce, łowienie rybek, rysowanie kolorową
kredą i kredkami. Dużym powodzeniem cieszyło się malowanie twarzy, pokaz ćwiczeń
gimnastycznych, loteria fantowa.
Rada Rodziców naszego przedszkola wpadła na pomysł sprzedaży ciast, z
których dochód przeznaczony zostanie na zakup nowej huśtawki na plac przedszkolny.
Idea sprzedaży bardzo podobała się rodzicom, gdyż dostarczyli oni na imprezę
mnóstwo smakołyków, przeprowadzono również sprzedaż bigosu z kiełbaskami, które
przygotowywane
były
przez
panie
z
przedszkolnej
kuchni,
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ale należy zaznaczyć że składniki dostarczone zostały przez rodziców. W wyniku
sprzedaży ciast, kiełbasek, a także loterii fantowej zostało zebranych 1485 złotych.
Wspaniałą atmosferę imprezy dopełniał występ zespołu złożonego z rodziców
naszych przedszkolaków: Państwa Bartłomieja i Izabeli Kostro i Pana Kusak.
Piknik rodzinny zostanie na długo w naszej pamięci, wszyscy doskonale się
bawiliśmy. Pogoda dopisała, tuż przed samym rozpoczęciem na niebie krążyły
burzowe chmury, ale gdy piknik się rozpoczął wyjrzało słońce i parzyło aż do końca.
Bardzo cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w takiej imprezie. Mamy nadzieję,
że następny rok również przyniesie taką ciekawą propozycję na spędzenie wspólnie
czasu w dniu dziecka.
Bardzo dziękujemy wszystkim tym spośród Państwa, którzy włączyli się do
organizacji naszej imprezy, jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelką udzieloną nam
pomoc.
Dzień sportu.
Z okazji dnia dziecka mieliśmy okazję uczestniczyć w imprezie sportowej, którą
przygotowali uczniowie ze szkoły. Wszyscy znakomicie się bawiliśmy. Każde dziecko
miało okazję sprawdzić swoje umiejętności w wielu dyscyplinach sportowych.
Na zakończenie zawodów każdy uczestnik otrzymał nagrodę.
Przedstawienie o zdrowym odżywianiu.
Najstarsi spośród naszych przedszkolaków – pięciolatki i sześciolatki dostały
zaproszenie na przedstawienie zorganizowane przez ich starszych kolegów ze szkoły
podstawowej nr 44 w Białymstoku.
Gdy dotarliśmy do szkolnej Harcówki zostaliśmy serdecznie przywitani przez
panie organizujące przedstawienie. Potem obejrzeliśmy wspaniały występ dotyczący
zdrowego żywienia. Na koniec otrzymaliśmy balony i chrupki.
Konkurs plastyczny.
W naszym przedszkolu został zorganizowany konkurs plastyczny dotyczący
obchodów dnia dziecka. Wszystkie przedszkolaki brały w nim udział. W wyniku oceny
prac przez szanowne jury nagrodzone zostały najlepsze prace. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali słodkie cukierki.
Wyjazd do Hermanówki.
8 czerwca w naszym przedszkolu zorganizowana została wycieczka do
Hermanówki. Pogoda dopisała, dobre humory też. Już od samego rana w całym
przedszkolu było bardzo gwarno. Wszyscy szykowali się do pikniku.
Dzieci przyniosły ze sobą koce, smakołyki, piłki, skakanki.
Tuż po śniadaniu wyruszyliśmy na wspólną przygodę. Dwoma autokarami
dojechaliśmy do celu podróży. Wspaniała okolica, las dookoła, sprawiły że dzieci
bardzo polubiły to miejsce. Cały dzień upłynął na wspólnej zabawie, przeciąganiu liny,
podjadaniu smakołyków przygotowanych przez panie z kuchni. Były kanapki, jabłka,
a na koniec kiełbaski z grilla. Do przedszkola wróciliśmy bardzo zmęczeni,
ale jednocześnie zadowoleni.
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Grupa I „Maluchy”
„Kart w kalendarzu było za mało, codziennie jedną
zdejmował czas. I cóż powiecie, ot przeleciało.
Rok przedszkolny jak z bicza trzasł.”
Tak właśnie upłynął rok pobytu Państwa dzieci w
przedszkolu. Pokonaliśmy wspólnie rozpacz rozstania.
Powoli przyzwyczailiśmy się do nowych zasad panujących w
nowej grupie. Nauczyliśmy się, że życie przedszkolne to nie tylko zabawa, ale też i
praca. Stałe punkty dnia pozwoliły na szybkie przygotowanie do posiłków, zajęć,
wyjść na podwórko i odpoczynku poobiedniego. To Państwa dzieci samodzielnie
korzystają z łazienki, dobrze sobie radzą podczas posiłków. Coraz lepiej radzą sobie
w szatni oraz przed leżakowaniem.
Nie ma problemu z zabawą na placu przedszkolnym. Wiedzą gdzie mogą się
bawić, dokąd odnieść zabawki i że trzeba przyjść kiedy pani woła na obiad.
Czas odpoczynku tez nie jest problemem. Dzieci chętnie leżakują.
Każdy odpoczynek poprzedzony jest opowieścią, bajką lub muzyką relaksacyjną.
Po śnie wiedzą, że trzeba się ubrać, skorzystać z toalety i usiąść do podwieczorku.
Codziennie do zajęć dydaktycznych samodzielnie przygotowują krzesełka,
cichutko czekają na nowe, ciekawe rzeczy, bo chce zaznaczyć, że każda jednostka
dydaktyczna jest starannie przygotowana. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia
plastyczne. Mogliście się Państwo sami o tym przekonać oglądając cotygodniowe
wystawy. Wszystkie formy plastyczne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka. Nie
tylko wyobraźnia artystyczna jest tu ważna, ale sprawność manualna, umiejętność
posługiwania się narzędziami (pędzel, kredka, nożyce). Przez cały rok dostarczaliśmy
dzieciom różnorodny materiał plastyczny, z którego powstały przepiękne prace.
Dzieci z naszej grupy uwielbiają wszelkie zabawy muzyczne.
Dzięki cotygodniowym spotkaniom rytmicznym praca na tym polu była tez
realizowana systematycznie i dała duże efekty.
Dzieci miały możliwość udziału w spektaklach teatralnych i audycjach
muzycznych Podlaskiej Filharmonii. „Maluchy” brały udział we wszystkich
uroczystościach przygotowywanych w naszym przedszkolu.
Przez cały rok nie tylko dbaliśmy o rozwój artystyczny ale także umysłowy.
Przekazywane wiadomości były starannie dobierane, a formy ich realizacji
dostosowane do wielu dzieci.
Musicie Państwo przyznać, że od 1 września dzieci dokonały wiele postępów w
każdej dziedzinie .Z zadowoleniem stwierdzić trzeba, że „nasze” trzylatki to bardzo
uspołeczniona grupa. Są odważne, otwarte, łatwo nawiązują kontakt i dobrze czują się
na terenie przedszkola. Najlepszym dowodem na to były Dni Otwarte Przedszkola,
kiedy odwiedziły nas przyszłe przedszkolaki.

8

Echo Przedszkola

Dzieci poczuły się gospodarzami – oprowadzały po Sali, przedstawiały się, opowiadały
o przedszkolu, bawiły się z nowymi dziećmi.
Uroczystości przygotowane przez „maluszki” dla zaproszonych gości
były wyrazem ich „dojrzałości i odpowiedzialności” (prawie nikt nie płakał, wszyscy
występowali przed publicznością).
Na koniec chcę potwierdzić fakt, iż takich efektów wychowawczo –
dydaktycznych nigdy by się nie osiągnęło bez zaangażowanej postawy Rodziców.
Dziękuję Państwu za miłą i ciepłą współpracę. Dalej będzie już tylko lepiej.
Ewa Pieczyńska

Grupa II
Rok szkolny w grupie dzieci czteroletnich powoli dobiega końca. Przez ten rok
wiele zmieniło się w tym oddziale przedszkolnym. Już na początku roku powitała
dzieci nowa, ale doświadczona wieloletnim doświadczeniem wychowawczyni
Pani Nina Dowgier. Pracę w grupie nadal kontynuowała Pani Jola Kłusewicz.
Przez mijający rok szkolny dzieci miały okazję do wielu ciekawych doznań
naukowych i artystycznych w trakcie zajęć dydaktycznych prowadzonych na terenie
placówki. Dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez
panią metodyk Iwonnę Zaborowską. W trakcie tych zajęć panie nauczycielki z innych
przedszkoli miały okazję poznać talenty dzieci, ich możliwości i nowe pomysły
na pracę w grupie przedszkolnej. Dzieci wspaniale wypadały w trakcie takich spotkań.
Pokazywały swoje jakże rozwinięte umiejętności społeczne i umiejętności z zakresu
nauk humanistycznych, artystyczno - ruchowych i przyrodniczych.
Wychowankowie grupy II wielokrotnie mieli okazję uczestniczyć w audycjach
muzycznych artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej, spektaklach teatralnych
Teatrzyków dziecięcych. Brały udział w pokazie slajdów o tematyce wiosennej.
Były uczestnikami licznych imprez organizowanych na terenie naszej placówki:
Dnia Pluszowego
Misia,
Mikołajkach,
Balu
Karnawałowym.
Organizowały uroczystości dla swoich najbliższych: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Mamy.
Dzieci dbały również o własną higienę. Stawały się coraz bardziej samodzielne
w codziennych czynnościach samoobsługowych. Przebierały się przed i
po leżakowaniu. Szczotkowały również zęby. Dbały o swój schludny wygląd.
W bieżącym roku szkolnym dzieci poznały wiele nowych, twórczych zabaw
plastycznych, wiele zabaw muzycznych, nowe piosenki, wiersze. Miały okazje
popracować w książeczkach, które skrupulatnie uzupełniały, przeglądały. Dzieci
opanowały materiał programowy przewidziany programem nauczania. Trenowały
umiejętności z zakresu zachowań społecznych. W trakcie codziennych zabaw
tematycznych ćwiczyły się w rolach społecznych, uczyły zachowań tolerowanych
w społeczeństwie. Zachowywały również zasady bezpieczeństwa związane
z pobytem w przedszkolu.
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Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym spotkamy się wszyscy z
nowymi pomysłami na nasza przedszkolną przygodę i będziemy mogli nadal cieszyć
się każdym dniem spędzonym w przedszkolu.
Życzymy wszystkim miłego letniego odpoczynku.
Wychowawczynie grupy II
Nina Dowgier, Jolanta Kłusewicz

Grupa III
Minął kolejny rok szkolny w naszym przedszkolu. Przez ten czas zdążyliśmy się
już wiele nauczyć, poznać wiele ciekawych piosenek, wierszy i zabaw.
Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, wyprawy do ciekawych miejsc.
W tym roku szkolnym mieliśmy okazję wyjechać na dworzec kolejowy,
aby zapoznać się z pracą pracowników kolei: maszynisty, zawiadowcy, kasjera.
Wielokrotnie uczestniczyliśmy w spektaklach teatralnych artystów teatrów
dziecięcych, koncertach artystów Opery i Filharmonii Podlaskiej. Braliśmy czynny
udział we wszystkich uroczystościach organizowanych na terenie naszej placówki:
Mikołajkach, Dniu Pluszowego Misia, Balu karnawałowym, pokazie slajdów.
Wielokrotnie sami byliśmy artystami i dawaliśmy dowód swoich umiejętności
artystycznych. Zorganizowaliśmy przedstawienie jasełkowe, Dzień Babci i Dziadka,
oraz Dzień Mamy i Taty. Każdorazowo bardzo długo i wytrwale przygotowywaliśmy
się do tych uroczystości, ponieważ takie spotkania w dużym gronie zawsze wnoszą
w nasze życie wiele pozytywnych emocji. Bardzo cieszymy się kiedy możemy spotkać
się z naszymi bliskimi w gronie rodzin naszych koleżanek i kolegów z grupy. Przez ten
miniony okres w naszej grupie zdążyły zawiązać się liczne, bardzo trwałe przyjaźnie,
nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również ich rodzicami.
Potrafimy
też
sprawnie
wykonywać
czynności
samoobsługowe,
dbamy o czystość zębów. Pilnujemy porządku na swojej półce, pomagamy naszej pani
w przygotowaniu pomocy i przyborów do zajęć. Wspólnie planujemy ustawienia
kącików zainteresowań i ułożenia zabawek w sali.
Wiele się nauczyliśmy, staliśmy się bardziej dojrzali. Rozumiemy i
przestrzegamy zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie: szanujemy innych i
ich potrzeby, np. chęci zabaw samotnych lub we dwójkę. Wiemy jak należy
zachowywać się zgodnie z panującymi w społeczeństwie zasadami, potrafimy
troszczyć się o własne potrzeby, ale też wspierać innych w ich potrzebach. Uczymy się
samodzielnego, kulturalnego rozwiązywania zaistniałych konfliktów zgodnie z
ustalonymi normami postępowania i przestrzegamy podstawowej zasady, że nie wolno
nikogo krzywdzić. Zgodnie korzystamy ze wspólnych miejsc do zabawy, urządzeń,
atrakcyjnych zabawek, spokojne oczekujemy na swoją kolejność. Przyzwyczajamy się
do zgodnego współdziałania w zespole, organizujemy wspólne zajęcia i zabawy z
podziałem na role, pracy w zespole itp. Szanujemy własność i wytwory pracy swoich
kolegów.
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W ciągu roku szkolnego wiele razy mieliśmy okazję eksperymentować
w dziedzinie nauki, obserwować otaczającą nas przyrodę, doświadczać wszystkimi
zmysłami to co nas otacza. Dzięki temu posiedliśmy obszerną wiedzę z wielu dziedzin
nauk matematyczno – przyrodniczych. Bawiliśmy się w teatr, ćwiczyliśmy swoje
umiejętności aktorskie w czasie licznych inscenizacji. Pracowaliśmy nad wyrazistością
mowy, wzbogacaliśmy swój słownik bierny i czynny.
Bardzo cieszymy się, że w przyszłym roku szkolnym znowu będziemy mogli
przeżywać wspólną przygodę podróżowania przez świat przedszkolaka. Trochę nam
przykro, że niestety nie wszyscy będziemy mogli się spotkać we wrześniu.
Część spośród naszych kolegów wkroczy bowiem w mury szkolnych „zerówek”.
Mamy nadzieje, że starzy przyjaciele nie zapomną o nas i czasem nas odwiedzą.
Na koniec bardzo serdecznie chcemy podziękować rodzicom naszych
wychowanków za ciepłe słowa, miły kontakt i odezwę na wszelkie potrzeby naszej
grupy. Państwa wsparcie wiele wnosi w dobra atmosferę pracy, zabawy i odpoczynku
naszych dzieci.
Życzymy wszystkim miłych wakacji i wspaniałego odpoczynku!!!
Dzieci i wychowawczynie grupy III
Anna Sosnowska, Urszula Czykwin

Grupa IV
Rok szkolny już dobiega końca. Tym szczególniejszy, że dla większości
spośród wychowanków naszej grupy jest to ostatni rok edukacji i pobytu w naszej
placówce. Już niebawem pożegnamy się i każdy pójdzie w swoją stronę. Od września
dzieci rozpoczną edukację przedszkolną w nowym miejscu – w szkole.
A zaczęło się tak… Spotkaliśmy się w maluszkach. Dla wielu spośród naszych
wychowanków był to trudny okres. Trzeba było na wiele godzin rozstać się
z rodzicami, wdrożyć w nowy rozkład dnia, przyjąć na siebie nowe obowiązki
związane z życiem przedszkolnym. Po wielu trudnych chwilach, przy pomocy pań,
które opiekowały się grupą wspólnie przebrnęliśmy przez ten trudny okres.
Potem było już tylko lepiej. Dzieci poznawały otoczenie przedszkolne, zasady
panujące w placówce. Uczyły się wielu zabaw, piosenek, wierszy przedszkolnych.
Zawsze chętnie słuchały kołysanek śpiewanych im przez panie, bajek czytanych
w trakcie poobiedniego odpoczynku.
I tak wspólnie dobrnęliśmy do grupy sześciolatków. Przez lata dochodziły
do naszej grupy nowe dzieci, część dzieci odeszło. Zmieniały się też
panie wychowawczynie – pracowały w grupie Pani Jola, pani Beata, w zeszłym roku
doszła Pani Dorota Wiśniewska, ale od zawsze wychowawczynią grupy była
pani Helena Karłuk.
Przez okres czterech lat, kiedy dzieci były uczestnikami życia przedszkolnego
bardzo się zmieniły, wydoroślały. Nauczyły się wielu interesujących,
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potrzebnych rzeczy. Posiadły wiedzę z zakresu umiejętności społecznych, tak bardzo
potrzebną w kolejnych latach życia. Dzieci bardzo zżyły się ze sobą, nawiązały się
relacje przyjaźni, które jeszcze z pewnością przez lata będą utrzymywane,
nawet poza murami przedszkola.
Bieżący rok szkolny dzieci spędziły przygotowując się do nauki w szkole.
Poznawały litery, cyfry, uczyły się czytać, pisać. Posiadły umiejętności z zakresu nauk
matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych. Wiele czasu poświęcono
na rozwój fizyczny dzieci. Kilkoro spośród naszych wychowanków wzięło udział
w Olimpiadzie Przedszkolnej. Wróciliśmy z medalami i Pucharem.
Trudno nam będzie się rozstać. Znamy się wszakże tyle lat.
Przyzwyczailiśmy się do siebie. Uczyliśmy się siebie każdego dnia. Cóż taka jest kolej
rzeczy. Coś się zaczyna, ale potem musi się skończyć. Czas płynie nieubłaganie i już
niedługo przyjdzie czas rozstania.
Życzymy Wam wszystkim drogie dzieci wszystkiego co najlepsze w życiu,
wielu sukcesów w szkole, żebyście potrafiły dążyć do wyznaczonych celów, spełniać
swoje marzenia.
Wychowawczynie grupy IV
Helena Karłuk
Dorota Wiśniewska

Grupa V
Kolejny rok w murach przedszkolnych już prawie za nami. Dla niektórych
był to szczególny rok dla dzieci z naszej grupy, bo pierwszy, ten najważniejszy.
W tym okresie nasi wychowankowie wkroczyli w swój nowy, bardziej dojrzały etap
życiowy. Dzieci musiały opuścić na kilka godzin, jakże znane i kochane ściany
domowego zacisza, rozstać się z kochającymi rodzicami, rodzeństwem.
To były niekiedy trudne doświadczenia, szczególnie na początku roku szkolnego –
we wrześniu. Ale razem przetrwaliśmy ten trudny czas. pomogli nam, w tym,
za co bardzo Państwu dziękujemy rodzice naszych podopiecznych.
Ten rok szkolny zaowocował znajomością wielu piosenek, wierszy,
zabaw dydaktycznych. Dzieci z naszej grupy miały okazję współuczestniczyć
w licznych imprezach organizowanych na terenie naszej placówki: Dniu Pluszowego
Misia, Mikołajkach, Dniu Babci i Dziadka Zabawie karnawałowej, Powitaniu Wiosny,
Uroczystościach związanych z Dniem Dziecka, Uroczystości związanej
z Dniem Matki. Wielokrotnie też były uczestnikami koncertów Artystów z Opery i
Filharmonii Podlaskiej. Brały udział w spektaklach artystów teatrzyków dziecięcych.
Dzieci przez cały ten mijający rok szkolny ćwiczyły swoje umiejętności
samoobsługowe. Nauczyły się samodzielnie korzystać z toalety i zachowywać higienę
rąk po skorzystaniu z toalety, po zajęciach plastycznych a także po wyprawie na
podwórko. Dzieci podejmują próby samodzielnego przebierania się kiedy wychodzą na
plac przedszkolny. Dbają o swój wygląd zewnętrzny, schludny i czysty wygląd
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własnych ubrań. Dbają o porządek wokół siebie. Odkładają na miejsce zabawki i
książki po skończonej zabawie. Dbają o porządek w swoich szufladkach.
Dosuwają krzesełka, wieszają ubranka w szatni na miejsce.
Dzieci uczą się współpracy w grupie. Zapraszają kolegów do wspólnych zabaw,
same inicjują zabawy tematyczne: w dom, we fryzjera, w lekarza, w sklepikarza.
Na gruncie przedszkolnym ćwiczą się w nowych rolach społecznych.
Nasi wychowankowie chętnie opowiadają o sobie, swoich rodzinach. Wspaniale
potrafią wprowadzić do grupy nowo przybyłe koleżanki i kolegów. Ćwiczą się również
w zawieraniu przyjaźni ze starszymi od siebie kolegami i koleżankami.
Chętnie bawią się z nimi, dyskutują, podejmują wspólne działania.
Ten mijający rok szkolny był czasem owocnym zarówno na gruncie
dydaktycznym, jak i wychowawczo – społecznym. Dzieci wiele już się nauczyły,
poznały swoje nowe możliwości, odkryły nowe doświadczenia. Mamy nadzieję,
ze nadchodzący rok szkolny wniesie w życie naszych wychowanków jeszcze więcej
pozytywnych doświadczeń i pozwoli im cieszyć się z każdej nowej chwili spędzanej w
naszym przedszkolu.
Życząc miłych, letnich dni, wspaniałego odpoczynku na wymarzonych
wakacjach pragniemy podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy wspierali
nas dobrym słowem, czynami w tym pierwszym roku edukacji Państwa dzieci. Mamy
nadzieję, że przyszłe lata pobytu Państwa dzieci w naszej placówce będą równie
owocne w miłe doświadczenia we wspólnych relacjach.
Z poważaniem,
Wychowawczynie grupy V
Alicja Szczepańska, Grażyna Korobkiewicz

Humor z przedszkola
„Sposób na pieniądze.”
Dawid R.: Wie Pani, że moja mama ma dużo
pieniędzy?
Pani: A skąd ona ich tyle ma?
Dawid R.: Bo ona dużo pracuje. W dzień i w
nocy.
Pani: Skoro pracuje w nocy, to kiedy ona śpi?
Dawid R.: Hmm… (po chwili zastanowienia)
W nocy czasem śpi.

„Historia powstania człowieka.”
Pewnego razu, w trakcie zabaw dowolnych, dzieci rozmawiały na temat powstania
świata, planet, ludzi. Gabriela sięgając do własnych doświadczeń i wiedzy przeprowadziła monolog wśród swoich przyjaciół…
Gabriela R.: Bo z tymi ludźmi to było tak. Najpierw Pan Bóg stworzył chłopaka.
Stworzył mu jedno żeberko, drugie żeberko, trzecie żeberko i czwarte żeberko. A potem wyjął mu jedno żeberko i stworzył dziewczynę…
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Sześciolatki u progu szkoły. Co zapamiętamy
z naszego kochanego przedszkola? Co nas
czeka w przyszłości?
Nasze sześciolatki stojące u progu szkoły i
nowego etapu edukacyjnego w swoim życiu postanowiły
opowiedzieć o tym, co najbardziej zapamiętały
ze swojego pobytu w naszej placówce. Mówiły też o tym,
czego najbardziej będzie im brakowało kiedy już
opuszczą mury naszego przedszkola…
Zuzanna Przygoda: Z przedszkola będę najbardziej pamiętać takie fajne zabawy,
prace, panie i kolegów. Zapamiętam jak się poznaliśmy, jakie były fajne zabawy i
najlepsze przyjaciółki: Ola, Iza, Paula, Martyna.
Martyna Surowiec: Zapamiętam najbardziej to, że się razem uczyliśmy, bawiłam się
z koleżankami i to, że bardzo lubiłam podwórko. Moje najlepsze koleżanki to Paulina,
Ola, Iza, Karolina.
Julia Rogalska: Będę pamiętać, że miałam swoje ulubione koleżanki. To że fajnie się
bawiliśmy na łące, że jeździliśmy na różne wycieczki.
Olga Sokół: Ja pojadę do babci, będę się bawić z dziećmi i z kotami.
Olgierd Kornacki: Zapamiętam z przedszkola, że muszę codziennie pracować
w książce. I dużo muszę pracować w tej książce, codziennie jedną stronkę muszę robić.
Adaś Szostek: Zapamiętam z przedszkola, że się bawiłem kiedyś w króliki,
wychodziliśmy na podwórko i graliśmy w piłkę, spotkałem koleżankę z tamtej grupy,
budowałem zamki z piasku i bawiłem się w gwiezdne wojny. Że jechaliśmy stromym
autokarem, ze się bawiłem w Madagaskar.
Wiktor Sadowniczyk: Z przedszkola zapamiętam, ze jechałem w autokarze i
że grałem w piłkę.
Michał Pawluczuk: Z przedszkola zapamiętam zabawki, książki, no i jeszcze plac
zabaw i całe przedszkole.
Karolina Charyło: Z przedszkola zapamiętam, że pracuje się w książkach, w zeszycie,
naukę.
Zofia Bołtuć: Ja będę wspominać całą moją klasę i może czasami będę się z nimi
spotykać.
Kasia Malinowska: Z przedszkola zapamiętam panie, kolegów, koleżanki,
miłe chwile.
Damian Abramowicz: Ja zapamiętam panią, dzieci, kolegów, koleżanki, miłe chwile,
jak byliśmy na placu zabaw.
Mateusz Makarowski: Z przedszkola zapamiętam dzieci, dziewczynki i chłopaków,
że bawiliśmy się razem w sali i na placu, że graliśmy razem w piłkę.
Bartek Nowacki: Z przedszkola zapamiętam, że graliśmy w piłkę,.
Iza Gromko: Zapamiętam moje najlepsze przyjaciółki, jak się poznaliśmy i jak z nimi
się bawiłam.
Paula Gołębiewska: Z przedszkola zapamiętam wyjazdy na wycieczki, jak się
poznaliśmy, te najlepsze zabawy, w które bawiliśmy się z dziećmi.
Tomek Milkamanowicz: Z przedszkola zapamiętam zabawy, panie.
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Moje wymarzone wakacje…
Grupa I
Gabrysia: Ja bym chciała się bawić z moją mamą i tatą.
Martyna: Chciałabym pobawić się z moją siostrą
Gabrysią.
Szymon: Chciałbym pojechać nad morze i tam się
bawić w zamki piasku.
Oskar Z.: Chciałbym się bawić samochodami i z kolegami.
Wiktoria: Chciałabym żeby było słonko, żeby można było chodzić na spacery.
Kewin T.: Chciałbym pojechać nad morze z mamą i z tata i z Andżelą i z Brajanem.
Stella: Chciałbym pojechać gdzieś z moją mamą i tatą i siostrą.
Wiktoria H.: Chciałbym chodzić na spacery z rowerem.
Marysia: Chciałabym się bawić i chodzić na plac zabaw.
Kasia M.: Ja to lubię spędzać wakacje z rodziną kiedy jest ciepło.
Wiktoria C.: Chciałabym się bawić.
Ania G.: Chciałabym bawić się moją nową lalą.
Marysia M.: Chciałbym z Kubą i mamą i tatą gdzieś pojechać.

Grupa II
Adrian Horodeński: Wakacje chciałbym spędzić w górach. Ja pojadę na wakacje do
hotelu, gdzie tam będzie piasek.
Mariusz Obuchowski: Chciałbym na wakacjach huśtać na huśtawce, piłkę pograć.
Weronika Zaczkowska: Na wakacje chcę jechać w góry.
Weronika Żuk: Na wakacje chcę jechać do babci.
Weronika Ławida: Ja na wakacje chcę jechać nad morze.
Ola Kraśnicka. Bym chciała pojechać na plażę. Tam chciałbym sobie popływać.
Kacper Fuks: Chciałbym pojechać nad morze. Tam bawiłbym się w piasku.
Weronika Kurasz: Ja bym chciała rysować i się bawić na wakacjach w kąciku lalek.
Ola Duda: Ja lubię pływać na lato. Lubię pływać w wodzie.
Kuba Rutkowski: Na wakacje chcę pojechać na plażę.
Karolina Sadowska: Na wakacje chcę pojechać do kościoła nieść obrączki.
Kacper Kozłowski: Na wakacje chcę pojechać nad morze.
Paweł: Na wakacje chcę na plażę.
Michał Wilimas: Na wakacje chciałbym się tak opalać.
Mateusz Stalenczyk: Chciałbym grać w piłkę i rzucać dyskiem i z bumeranga i zabrać
komputer i pograć na nim też..
Robert Milkamanowicz: Chciałbym pobawić się, porzucać piłką, popływać sobie,
pójść na plac.
Patryk Zadykowicz: Chcę mieć dużo zabawek, dużą piłkę i duży dom.
Amelka: Ja chcę pojechać nad morze. Będę tam robić piaski z zamku i pływać.
Karolina Masłowska: Chciałabym pojechać na plażę.
Bartek Szelengowicz: Ja chcę się opalać i chciałbym biwakować i jeszcze biegać.
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Grupa III
Bakierski Jakub: Ja bym chciał pojechać na wakacje do Augustowa, bo już byłem i
jeszcze raz chcę pojechać tylko dłużej. Qadem do Augustowa. I z mamą chcę pojechać
do Augustowa, bo mama też chce I jeszcze pojechać z tatą, bo już jeździliśmy quadami
nad morze prawie.
Bernart Gabriela: Ja bym chciała pojechać znów do Jastarni, tylko szybciej, bo tam
się jedzie bardzo powoli. Ale pojadę z tatą, bo mama nie wie gdzie to jest. Tak bardzo
chcę pojechać do Jastarni.
Chomczyk Dominik: Ja na plażę chcę, wtedy chcę grać w piłkę i pływać w wodzie.
Na jeziorze też sobie pływac i robić zamki z piasku.
Chomicka Wiktoria: Na wakacjach to bym najbardziej chciała przeżyć jakąś
przygodę, ale tylko na kilka dni. Ale ja na wakacjach to pojadę na łódki i jeszcze trochę
pójdę pieszo do babci.
Cylwik Gabriela: Ja chce wyjechać nad morze z moimi dwoma ciociami i z małą
siostrą. Ja chcę pojechać w góry pojechać, zabrać zabawki.
Cylwik Maksymilian: Ja bym chciał pojechać nad morze, chciałbym zabrać zabawki,
piłkę i jeszcze z mamą i z tatą pojechać do Gołdapi i nad morze.
Dobrzyński Paweł: Chciałem na wakacjach pojechać nad morze. Już tam byłem cztery
razy, ale chciałbym piąty raz. Już babcia mnie zapisała nad to morze.
Dolata Marcin Marian: Na wakacjach chciałbym budować zamki z piasku. Na
wakacje jeżdżę nad morze.
Dziaduła Aleksander: Chciałbym być w Aqua Parku i w parku Dinozaurów i nad
morzem i nad jeziorkiem.
Filipiuk Zuzanna: Chciałam pojechać nad morze do Dębek. Już raz tam byłam. Tata
mi kupi basen i w nim będę się kąpać. Chciałabym na wakacjach być też w
przedszkolu, ale mama mi nie pozwala.
Frankowska Wiktoria:
Hryncewicz Szymon: Chciałbym pojechać nad morze, żeby pływać i dlatego żeby
chodzić do takiej restauracji, gdzie dają moje ulubione kanapki z ogórkiem.
Kuc Michał: Chciałem pojechać nad morze. Będę się tam bawił z Natalką i z Palinką.
I do Aqua Parku chciałbym pojechać.
Rybołowicz Gabriela: Chciałabym pojechać nad morze, żeby popływać w moim
błękitnym stroju, pójść do Aten, pobiegać tam pojechać na zjeżdżalnie, pójść na plażę
żeby się poopalać troszkę i pójść do babci Bożenki.
Siermantowski Filip: Chciałbym na wakacje pojechać do Irlandii do mojej cioci i tam
do wesołego miasteczka i tam bym nocował u cioci.
Szmidt Paula: Chciałabym pojechać do Nowego Jorku, chciałabym pojechać tam z
mamą, z tatą, z ciocią i z moją babcią i dziadkiem. Chciałabym zabrać tam wszystkie
moje zabawki i pójść na plażę.
Tworkowski Brajan: Ja chcę pojechać znów nad morze, wziąć zabawki się pobawić i
piłkę. Pojechać z tatą i z mamą i z Andżelą i z Kewinem. I jeszcze chcę pojechać do
Egiptu.
Dawid Wysocki: Ja chcę na wakacje nad morze do Tunezji. Zabiorą mnie rodzice i
kupią dla mnie taki pasek.
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Grupa IV
Julia Rogalska: Chciałabym grać w piłkę, pojechać nad morze, budować zamki z
piasku.
Zuzanna Przygoda: Chciałabym na wakacjach kąpać się, bawić się w piasku, siedzieć
sobie. Chcę spędzić wakacje na działce, nad rzekę, gdzie słońce jest gorące i można
pływać.
Olga Sokół: zapamiętam z przedszkola, że panie są bardzo miłe, że można się bawić i
że pracujemy w książkach.
Olgierd Kornacki: Chciałbym na lato pojechać do Egiptu, bo tam są takie fajne
baseny, można wejść do piramidy. Tam są takie stare przedmioty i pomniki fajne.
Damian: Chciałbym na lato pojechać do mojego dziadka Koli, bo on ma krowy i na
lato urodzi mu się mały cielaczek. Dziadek ma traktora i czasem jeździ na pola,
dawno, dawno temu jeździłem z nim i kolegą Dawidem na wioskę. Mój kolega siedział
na przyczepie i ja też.
Adaś Szostek: Chciałbym na wakacjach pojechać do Szwecji.
Michał Pawluczuk: Wakacje chciałbym spędzić nad morzem, u dziadka Teodora i w
domu. No i jeszcze chciałbym wyjeżdżać.
Karolina Charyło: Na wakacjach chciałbym pojechać na działkę.
Zofia Bołtuć: Wakacje chcę spędzić w Giżycku.
Kasia Malinowska: Chciałabym na wakacjach się bawić.
Damian Abramowie: Na wakacje chcę wyjechać do Islandii.
Mateusz Makarowski: Wakacje chcę spędzić nad morzem.
Bartek Nowacki: Wakacje chcę spędzić nad morzem.
Iza Gromko: Chcę pojechać nad morze, tam gdzie jest gorące słońce, znajduje się
muszelki i można pływać.
Paula Gołębiewska: Wakacje chcę spędzić nad morze, gdzie będę pływać i gdzie
grzeje gorące słońce.
Tomek Milkamanowicz: Na wakacje chcę pojechać nad morze.

Grupa V
Ola Wilczyńska.: Ja bym chciała pojechać nad morze, żeby się trochę popryskać i
żebym spotkała swoich znajomych.
Kamil Talarski.: Ja chcę pojechać nad morze, żeby porobić babki z piasku i pokąpać
się w morzu.
Marta Dzięgielewska: Ja chcę pojechać na plażę żeby się pokąpać i poodpoczywać.
Norbert Rogowski: Ja chciałbym pojechać nad morze, żeby się trochę popluskać I
jeszcze pojechać do sklepu po zabawki.
Ola Milewska: Chciałabym pojechać nad morze, żeby się pobawić i to wszystko.
Dominik Rege: Lubię najbardziej wakacje, które spędzam u siebie z rodzeństwem.
Mama mi urodzi. I jeszcze pojadę do dziadka, bo mama jest chora i jeszcze mi dziadek
kupi nową zabawkę.
Mateusz Kozub: Lubię z tatą pływać nad morzem. Jeszcze chciałbym na wakacje
jeździć takim quadem.
Ola Miron : Chciałabym się bawić z Leonem, z babcią chodzić na spacery, huśtać się
na huśtawce.
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Kącik terapeuty pedagogicznego
Trudności dziecka w wieku wczesnoszkolnym – zaburzenia sprawności manualnej.
Rozpoczęcie nauki szkole jest dla dziecka wielkim przeżyciem.
Już od pierwszych dni napotyka na nowe sytuacje, z którymi musi sobie poradzić.
Jednak u niektórych dzieci już na samym początku edukacji pojawiają się różnego
rodzaju problemy. Niezauważenie ich, bądź zlekceważenie może rzutować na dalszą
naukę i stać się przyczyną niepowodzeń szkolnych.
Do najczęściej spotykanych trudności, które utrudniają dzieciom naukę możemy
zaliczyć: zaburzoną percepcję wzrokową, zaburzoną percepcję słuchową, zaburzona
sprawność motoryczną, nadpobudliwość psychoruchową. Z takimi problemami same
dzieci sobie nie poradzą. Dlatego też bardzo ważna jest pomoc ze strony nauczyciela,
terapeuty, a przede wszystkim rodzica. Przed rozpoczęciem terapii należy ustalić, na
czym ta trudność polega, jakie są jej przyczyny.
Przyczyny zaburzeń sprawności manualnej
Coraz częściej w klasach pojawiają się dzieci, które mają „brzydki charakter
pisma”. Powodem tego są różnego rodzaju problemy. Niektóre z nich związane są z
nieprawidłowym rozwojem fizycznym, inne z uszkodzeniem centralnego układu
nerwowego. W wielu jednak przypadkach, mimo, że nie można ustalić wyraźnych
uszkodzeń w zakresie układu nerwowego, rozwój ruchowy dziecka odbiega od normy.
Wówczas mówimy o tzw. Mikrozaburzeniach rozwoju ruchowego. Związane są one z
obniżeniem sprawności pojedynczych aktów ruchowych, np. chwytu pęsetkowego, co
utrudnia wykonywanie precyzyjnych ruchów, takich jak trzymanie ołówka lub
nieprawidłowe posługiwanie się przedmiotami codziennego użytku. Mikrozaburzenia
mogą również powodować obniżenie precyzji ruchów docelowych, a także wzmożone
napięcie.
Objawy zaburzeń sprawności manualnej
Zaburzenia sprawności manualnej możemy zaobserwować podczas
wykonywania codziennych czynności, zabaw, pisania, rysowania, wycinania.
Przejawiają się one brakiem precyzji ruchów drobnych. Dzieci z opóźnieniem
zdobywają umiejętności samoobsługi, takie jak: zapinanie guzików, wiązanie
sznurowadeł, ubieranie się. Przy wykonywaniu tych czynności dzieci są mało
samodzielne. Niechętnie budują z klocków. Często upuszczają przedmioty. Nie lubią
wycinać nożyczkami.
Mała precyzja ruchów dłoni i palców, która towarzyszy zaburzonej sprawności
manualnej powoduje zniekształcenie graficznej strony pisma. Pismo staje się
nieczytelne, litery często wykraczają poza liniaturę. Widoczny jest brak wiązania liter
ze sobą i wolne tempo pisania. Zeszyty są niestaranne, pomazane, jest w nich dużo
skreśleń i poprawek. Podczas pisania dzieci nieprawidłowo trzymają ołówek, czy
długopis. Nadmierne napięcie mięśniowe powoduje zbyt silny nacisk długopisu,
łamanie kredek Ruchy ręki są gwałtowne, mało płynne. Uczniowie mają problem z
cięciem nożyczkami. Wycinają niezręcznie, a przy tym szarpią papier.
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Zestawy ćwiczeń kształcących zaburzona sprawność manualną.
Usprawniając rękę dziecka przechodzimy stopniowo od ćwiczeń łatwych, do
trudniejszych, wymagających wykonywania coraz drobniejszych, precyzyjniejszych
ruchów.
W pierwszym okresie zajęć należy prowadzić ćwiczenia zmniejszające napięcie,
rozluźniające mięśnie. Równolegle z ćwiczeniami rozluźniającymi i ćwiczeniami
płynności ruchów prowadzimy zajęcia usprawniające palce i przygotowujące dziecko
do wykonywania czynności wymagających większej precyzji. Następnie przechodzimy
do ćwiczeń graficznych.
Możemy wyróżnić 3 grupy ćwiczeń:
1. Ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe rąk
2. Ćwiczenia usprawniające końce palców
3. Ćwiczenia graficzne
Ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe rąk
Do tej grupy należą ćwiczenia, mające na celu zmniejszenie napięcia
mięśniowego oraz ćwiczenie płynności ruchów okrężnych:
− wypełnianie za pomocą pędzla z farbą całej powierzchni papieru ruchami
pionowymi lub poziomymi
− malowanie form kolistych w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara
− malowanie form falistych ciągłym ruchem bez odrywania reki
− zapełnianie dużych konturowych rysunków za pomocą okrężnych lub falistych
linii
− malowanie farbami klejowymi dużych kształtów na dużych płaszczyznach
− krążenie obu dłoni ułożonych równolegle
Ćwiczenia usprawniające końce palców
Ćwiczenia te mają na celu usprawnianie końców palców, które odgrywają dużą
rolę przy prawidłowym trzymaniu długopisu:
− modelowanie w glinie i modelinie prostych kształtów palcami wskazującymi,
np. rogaliki, kiełbaski, węże
− wydzieranie
− nawlekanie koralików, makaronów, słomek
− haftowanie na tekturkach z dziurkami
− nawijanie, np. cukierka uwiązanego na patyczku
− ugniatanie małych lulek z gazet lub bibuły i wypełnianie konturów przedmiotów
− origami
− krążenie palca wskazującego wokół drugiego nieruchomego; krażenie wokół
siebie palców
− pocieranie o siebie palca wskazującego i kciuka (solenie, lepienie kulki)
− przebieranie palcami obu rąk (gra na fortepianie, flecie, gitarze)
− pstrykanie palcami
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Ćwiczenia graficzne
Celem tych ćwiczeń jest wyrabianie płynności i precyzji ruchów ręki ustawionej
w pozycji takiej, jak przy pisaniu:
− kreślenie prostych linii łączących wyznaczone punkty
− zamalowywanie konturów rysunków liniami falistymi, ukośnymi, pionowymi,
poziomymi
− kalkowanie przez kalkę techniczną rysunków konturowych
− rysowanie szlaczków i wzorów z elementami liter
− obrysowywanie konturów
− rysowanie po linii jednym ruchem ciągłym bez odrywania reki od rysunku
− labirynty.
Opracowała Terapeuta Pedagogiczny, Urszula Czykwin

Kącik logopedy
Tomek czy domek ?
Wielokrotne powtarzanie nazwy przedmiotów prowadzi do powstania w mózgu
dziecka ich słuchowych śladów. Ich istnienie determinuje umiejętności rozróżniania
dźwięków mowy ludzkiej czyli tzw. „ słuch fonematyczny”. W tym miejscu warto
wyjaśnić różnice między słuchem fizjologicznym
a fonematycznym.
Słuch fizjologiczny (fizyczny) to zdolność odbioru, analizy, syntezy wszystkich
zjawisk akustycznych docierających do ucha, uwarunkowany prawidłowym
funkcjonowaniem narządu słuchu. W dużym uproszczeniu można przyjąć, iż jest to
możliwość odbierania wszystkich dźwięków z otoczenia. Zaburzenia słuchu
fizjologicznego powodują głuchotę.
Słuch fonemowy to właściwa wyłącznie człowiekowi umiejętność rozróżniania
dźwięków mowy charakterystycznych dla danego języka. To zdolność rozpoznawania i
różnicowania najmniejszych elementów składowych wyrazów, czyli fonemów.
Fonem to zespół równocześnie występujących cech dystynktywnych głoski, czyli zbiór
jej stałych i istotnych właściwości, pozwalających na odróżnienie jej od innych głosek.
Cechy dystynktywne decydują o różnicy znaczeń.
W języku polskim istnieje pięć takich cech:
− Stopień zbliżenia narządów mowy (para, fara).
− Miejsce artykulacji (pył, tył).
− Opozycja dźwięczności (p:b, pył, był).
− Ustność- nosowość (papa, mama).
− Wymowa twarda albo zmiękczona (pasek, piasek).
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Głoska jest wariantem fonetycznym fonemu można dodać, że jest fonemem
już wymówionym przez kogoś lub jego realizacją w określonym kontekście
artykulacyjnym. Zamiana jednej głoski na drugą może prowadzić do zmiany znaczenia
wyrazu: kura- kuna, tom- dom.
Słuch fonemowy pozwala rozróżnić słowa zbudowane z głosek danego języka,
warunkuje także osiągnięcie prawidłowego rozwoju mowy, pisania i czytania.
Deficyty w jego zakresie są najczęstszą przyczyną zaburzeń mowy. Jeśli dziecko
nie potrafi odróżnić jednej głoski od innej, może mieć problem z jej artykulacją.
Brak właściwych wzorców artykulacyjnych może prowadzić do mylenia głosek
lub zastępowania jednych głosek innymi.
Trening słuchu fonematycznego rozpoczyna się bardzo wcześnie.
Niemowlę reaguje na głos mamy, rozpoznaje głos domowników. Półroczne dziecko
próbuje naśladować dźwięki wydawane przez zabawki, zwierzęta, a roczne rozumie
kilka wyrazów, wymawia proste wyrazy. Powtarzając je wielokrotnie nie tylko tworzy
ich wzorce słuchowe w mózgu, ale też utrwala specyficzne dla ich artykulacji ułożenie
języka, warg.
To ile i w jaki sposób mówimy do dziecka, ma duży wpływ na rozwój jego
mowy, a co za tym idzie, na rozwój słuchu mownego. Dziecko musi około 60 razy
usłyszeć określone słowo, by w jego mózgu powstał jeden stereotyp słuchowy.
Dopiero z czasem słysząc daną nazwę będzie umiało wyobrazić sobie rzeczy, której ta
nazwa dotyczy, by następnie móc samo je nazwać.
Słuch fonemowy najsilniej rozwija się miedzy 1 a 2 rokiem życia dziecka.
Dlatego też w tym okresie rodzice powinni szczególnie stymulować jego rozwój
poprzez mówienie do dziecka przy każdej okazji. Powinni też dostarczyć swym
pociechom bodźców dźwiękowych: śpiewać, nucić piosenki, recytować wierszyki.
Około 2 roku życia słuch dziecka jest już rozwinięty, że dostrzega ono różnice
w artykulacji nawet takich głosek, których nie potrafi wymówić np. „r”.
Jeśli pokażemy mu obrazki z „kulą” i „kurą’ i zapytamy o to „gdzie jest kura?”,
dziecko wskaże właściwy.
Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym , jak trudne może być dla dziecka
wyodrębnienie z wielu zdań poszczególnych wyrazów, wskazanie w zdaniu sylab,
a w sylabach głosek i jak skomplikowaną umiejętnością jest uchwycenie kolejności
tych głosek w wyrazie. Dopiero w przypadku trudności dokładniej analizujemy
to zagadnienie. Odpowiednio wykształcony słuch fonematyczny umożliwia
prawidłową wymowę, wychwytywanie różnic między słowami podobnie brzmiącymi,
ale mającymi inne znaczenia ( kosz- kos, kasza- kasa), a w końcu dokonywanie analizy
i syntezy słuchowej wyrazów. Rozwój słuchu postępuje u człowieka szybciej
niż rozwój aparatu artykulacyjnego, dlatego warto poświęcić czas na wykonywanie
ćwiczeń słuchowych z przedszkolakami. Rozwijanie wrażliwości słuchowej może
pojawiać się w specjalnie organizowanych zabawach dydaktycznych, ale także
w czasie spontanicznych zabaw dowolnych. Obok umiejętności różnicowania
dźwięków ważnym zadaniem wychowawców jest kształtowanie u dzieci pamięci
słuchowej.
Opracowała logopeda: Anna Sosnowska
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Popracuj ze mną mamo, tato …
Pokoloruj rysunek
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Gdzie Schowały się tygrysy?
Znajdź na obrazku 2 małe tygrysy i ich mamę.
Pokoloruj rysunek.

Echo Przedszkola

23

Ogłoszenia
Przerwa letnia
Przerwa letnia w naszym przedszkolu odbędzie się w sierpniu.
Pożegnanie grupy dzieci sześcioletnich.
Uroczystość z okazji pożegnania dzieci sześcioletnich odbędzie się 18 czerwca 2009r.
Serdecznie zapraszamy.

Na wyspach Bergamutach
Na Wyspach Bergamutach
Podobno jest kot w butach,
Widziano także osła,
Którego mrówka niosła,
Jest kura samograjka,
Znosząca złote jajka,
Na dębach rosną jabłka
W gronostajowych czapkach,
Jest i wieloryb stary,
Co nosi okulary,
Uczone są łososie
W pomidorowym sosie
I tresowane szczury
Na szczycie szklanej góry,
Jest słoń z trąbami dwiema
I tylko ... wysp tych nie ma.

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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