CO NAM PRZYNIÓSŁ WRZESIEŃ
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
Zaczęliśmy nowy rok szkolny 2009/2010 z nowymi wyzwaniami, jakie niesie
za sobą reforma oświatowa. Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
określa działalność przedszkola we wszystkich obszarach. Analizę treści
programowych dokonano na początku roku szkolnego podczas seminarium
dla rodziców poprowadzonym przez metodyk wychowania przedszkolnego
Iwonnę Zaborowską. Dokonując ewaluacji spotkania, w którym uczestniczyło 70%
rodziców wskazywano na potrzebę organizowania spotkań w różnych formach, która
jest postrzegana jako wiarygodne źródło wiedzy i informacji, podnoszące świadomość
w zakresie wprowadzanych reform oświatowych.
Wakacje to czas remontów w placówce. Została odświeżona sala grupy V
(malowanie ścian, sufitu, wymiana mebli, stolików), hol przedszkolny, a także sala
do zajęć języka angielskiego. W związku z częstymi awariami - zalaniami
piwnic przedszkola, spowodowanymi nasilonymi opadami deszczu w miesiącach
czerwiec-lipiec, został przeprowadzony remont kanalizacji, a także montaż
dodatkowych zabezpieczeń w formie konstrukcji stalowych i daszków z poliwęglanu
nad okienkami piwnicznymi oraz klatkami schodowymi. To wszystko sprawi,
że budynek przedszkola nie będzie narażony na niszczenie, spełniając niezbędne
wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i funkcjonalności.
Niezmiernie się cieszę, że wszystkie zabiegi dotyczące tej kwestii, przy wsparciu i
zaangażowaniu również rodziców doczekały się pozytywnego rozwiązania, finału.
W tym roku szkolnym do naszego przedszkola uczęszcza 138 dzieci,
które zostały objęte działaniem, wspaniałej i doświadczonej kadry pedagogicznej
w zakresie dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczym. Grupy są liczne z uwagi na
potrzeby
rodziców
oraz
objęcie
jak
największej
liczby
dzieci
wychowaniem przedszkolnym w „Roku Przedszkolaka”, a w szczególności dotyczy to
dzieci 5 i 6-letnich, których edukacja szkolna na wniosek rodziców może rozpocząć się
wcześniej.
Na wniosek Rady Pedagogicznej zaopiniowano pozytywnie do realizacji
we wszystkich grupach przedszkolnych w roku szkolnym 2009/2010 program edukacji
przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dziecka - „Nasze przedszkole”
autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej - Wydawnictwa
MAC, który zdobył wyróżnienie w ogłoszonym konkursie przez MEN na najlepszy
program wychowania przedszkolnego. Dzieci kończące edukację przedszkolną, będą
objęte działaniem, które w końcowym efekcie uzyskają niezbędną wiedzę
i umiejętności w zakresie uzyskania gotowości szkolnej. Służyć będą temu niezbędne
narzędzia w formie arkuszy obserwacji (dzieci młodsze) oraz arkuszy diagnostycznych
w przypadku dzieci 5 i 6-letnich, prowadzonych przez nauczycieli przedszkola.
W tej kwestii nasze przedszkole miało wysoką ocenę wśród nauczycieli pobliskiej
szkoły podstawowej nauczania zintegrowanego oraz rodziców wychowanków.
Chciałam Państwa zapewnić, że mimo wielu zmian, dzieci nadal będą dobrze
przygotowane do spełniania roli ucznia oraz odnoszenia sukcesów w szkole, zgodnie
z wymogami nowej podstawy programowej.

Dyrektorem przedszkola jestem 3 lata, a nauczycielem realizującym swoje
plany zawodowe w tej placówce -19 lat, dlatego dobro dzieci i całej placówki leży
mi szczególnie na sercu. Na swojej drodze spotykam życzliwych rodziców,
którzy wspierają podejmowane działania na różnych płaszczyznach począwszy
od fachowych porad, a kończąc na fundowanych prezentach na rzecz dzieci w grupach.
Prawdziwą niespodziankę dla dzieci z grupy IV- sprawili Państwo Joanna i Sławomir
Kubowiczowie - rodzice Julii poprzez darowiznę nowego komputera z akcesoriami.
Dzieci codziennie korzystają z utworzonego kącika informatycznego pod kontrolą
Pana Konrada, który od września odbywa staż w naszym przedszkolu. Rodzice zadbali
też o dodatkowe wyposażenie w papier wykorzystywany do zajęć plastycznych),
środki czystości, maskotki, słodycze, które trafiają do właściwych grup.
Serdecznie dziękuję Rodzicom w imieniu własnym, Rady Pedagogicznej oraz
wychowanków naszej placówki.
W naszym przedszkolu wspaniale działa Rada Rodziców, która jest obecna
na wszystkich uroczystościach przedszkolnych, w chwilach kiedy potrzebne
jest wsparcie jeżeli chodzi o modernizację sal, wyposażenie w nowe zabawki, pomoce
dydaktyczne. Aktywność, pomysłowość, otwartość - to ważne cechy, którymi
wykazują się powołani rodzice we współpracy z dyrektorem oraz radą pedagogiczną
przedszkola.
Wychowankom naszego przedszkola na ten rok szkolny życzę wspaniałych
i radosnych chwil spędzonych w przedszkolu, twórczych zabaw i zajęć
z rówieśnikami, uśmiechniętych i miłych Pań w grupie.
Rodzicom- zadowolenia z wyboru naszego przedszkola dla swoich
„Pociech”, dobrej współpracy z nauczycielami, pracownikami przedszkola,
którzy dbają o dobro i rozwój dzieci, podejmując wyzwanie dydaktycznowychowawcze każdego dnia.
Uśmiech, życzliwość, wzajemne wsparcie niech towarzyszą nam każdego
dnia, wzbogacają nasze relacje ,budują zaufanie, zmierzając w jednym kierunku by dzieci w przedszkolu poczuły smak prawdziwego dzieciństwa, mogły realizować
swoje małe i duże marzenia, rozwijać zainteresowania i talenty, bawić się
z rówieśnikami, aby w końcu „wyfrunąć jak młode ptaki z gniazd” - stawiając czoła
wyzwaniom na wyższym poziomie edukacji szkolnej.
Dyrektor Przedszkola
mgr Bogusława Czyrska

DZIEŃ NAUCZYCIELA W PRZEDSZKOLU
Październik- jesień kolorowa, żółto- czerwono- brązowa. Wszystko wokół
jest kolorowe, rano osnute mgłą, wieczorem owiane chłodem. Piękne jesienne
dni zachęcają do spacerów w lasach i w parkach, a czasem do melancholii i
zadumy. Bogactwo i uroki jesiennej przyrody są wspaniałą scenerią, by okazać
ciepło i serdeczność NAUCZYCIELOM, z okazji ich ŚWIĘTA, które przypada
14 PAŹDZIERNIKA. Wiek przedszkolny jest najbardziej chłonnym
okresem w życiu dziecka. Zaś nauczyciel jest pierwszym przewodnikiem, w
otaczającym świecie, pełnym tajemnic, pytań i zagadek. Satysfakcja z pracy
jest tym większa, im więcej zaangażowania i serca poświęci się swoim
wychowankom. Lecz najmilsze jest to, że po latach nasi wychowankowie,

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
który obchodzimy 14 października
Nauczycielom oraz Pracownikom naszego przedszkola życzę
Wszelkiej pomyślności, zdrowia, realizacji planów zawodowych
i osobistych oraz radości z wykonywanej pracy.
Dziękuję za wszystkie starania wkładane w wychowanie i edukację
Naszych wychowanków oraz codzienne budowanie
wizerunku-życzliwego i przyjaznego przedszkola,
w atmosferze wzajemnej współpracy, spokoju i zrozumienia.
„Są tacy ludzie pośród nas,
Co pomagają dotknąć gwiazd
I tęczę tkają pośród zim,
A świat jest lepszy dzięki Nim .
Są tacy ludzie obok nas,
Co zawsze mają dla nas czas
I nie żałują ciepłych słów
I nie zadają pytań stu..
Są tacy ludzie, uwierz mi
Co pomagają spełniać sny,
I gdy po nocy przyjdzie dzieńJawą się staje dobry sen.
Są tacy ludzie, ja ich znam
Codziennie pomagają nam
To dobrzy ludzieA wśród nich widzę,
Że jesteś również TY”
Dyrektor Przedszkola
mgr Bogusława Czyrska

ŻYCZENIA NA DZIEŃ
NAUCZYCIELA
Najcenniejszym i najtrwalszym
podarunkiem jaki można dać dziecku
jest radość dzieciństwa, dobre wychowanie
i pomyślny start edukacyjny.
W podzięce za trud włożony w pracę
dydaktyczno- wychowawczą
z wychowankami przedszkola,
z życzeniami
samych radości i sukcesów zawodowych oraz
pomyślności w życiu osobistym
Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu
z Przedszkola Samorządowego Nr 77
w Białymstoku
w imieniu Przedszkolaków i Rodziców
składa Rada Rodziców

PODZIĘKOWANIA RODZICOM
Panu Mariuszowi Gromko- Radnemu Miasta Białystok
za wspieranie działalności przedszkola
oraz dostrzeganie potrzeb modernizacji placówki
Państwu Agnieszce i Wojciechowi Barcewicz
Za wspieranie i okazane zainteresowanie potrzebami związanymi
z modernizacją sal do zajęć dodatkowych dla dzieci.
Państwu Agnieszce i Robertowi Masłowskim
Za wzbogacenie kącika zabaw w grupie I w nowe klocki ,
samochody, pluszaki
Państwu Agacie i Rafałowi Mróz
Za uprzyjemnienie dzieciom z grupy I chwil spędzonych
w przedszkolu, podarowanie słodyczy
Panu Markowi Kraśnickiemu
Za zaopatrzenie przedszkola w ryzy papieru,
wykorzystywane podczas zajęć plastycznych z dziećmi
Państwu Joannie i Sławomirowi Kłubowicz
Za podarowanie nowego komputera z akcesoriami do grupy IV6-latków w celu stworzenia przedszkolnego kącika informatycznego
Państwu Iwonie i Krzysztofowi Kulesza
Za podarowanie środków czystości do przedszkola.

Wszystkim Rodzicom, którzy okazali zainteresowanie
potrzebami przedszkola, poprzez podarowanie wspaniałych
jakże potrzebnych prezentów dla naszych wychowanków
serdecznie dziękujemy
Dyrektor Przedszkola
Bogusława Czyrska
Rada Pedagogiczna
Dzieci z Przedszkola

Wiadomości z przedszkola
NAUCZYCIELE Z NASZEGO PRZEDSZKOLA
Priorytetem naszego przedszkola od początku jego istnienia, była
wykwalifikowana kadra pedagogiczna, owocnie współpracująca z rodzicami oraz ze
środowiskiem lokalnym. Będziemy nadal pracować nad tym, aby utrzymać dobrą
opinię i wysoką pozycje rankingu białostockich przedszkoli.
W dobie obowiązujących reform oświatowych, nauczyciele z naszego
przedszkola ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych
kursach, warsztatach i szkoleniach , a także zdobywają kolejne szczeble awansu
zawodowego.
Grono pedagogiczne liczy 10 nauczycieli, z tego- 7 – to nauczyciele dyplomowani,
2- mianowani, 1- kontraktowy. Pragniemy poinformować, że grono nauczycieli
dyplomowanych zasiliła Pani mgr Anna Sosnowska, której serdecznie gratulujemy.
Pani mgr Urszula Czykwin przebywa na urlopie macierzyńskim, a zastępuje ją Pani
mgr Julita Kirysiuk.
Cieszymy się bardzo, że w gronie pedagogicznym naszej placówki jest Pani mgr
Iwonna Zaborowska- metodyk wychowania przedszkolnego.
Nowy rok szkolny, to kolejne wyzwania pedagogiczne, realizacja
zawodowych zamierzeń, a także wytężona praca dydaktyczno- wychowawcza z
dziećmi w wieku przedszkolnym.
Życzę Koleżankom wiele zapału i entuzjazmu w pracy pedagogicznej oraz
dalszych sukcesów na niwie zawodowej.
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 77
w Białymstoku
mgr Bogusława Czyrska

Kadra Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego Nr 77
w roku szkolnym 2009/2010
Grupa I- 3- latki- mgr Grażyna Korobkiewicz, mgr Iwonna Zaborowska,
mgr Bogusława Czyrska
Grupa II- 4- latki- mgr Ewa Pieczyńska, mgr Julita Kirysiuk
Grupa III-5- latki- mgr Nina Dowgier, mgr Jolanta Kłusewicz
Grupa IV-6- latki- mgr Anna Sosnowska, mgr Dorota Wiśniewska
Grupa V-4- 5- latki- mgr Helena Karłuk, mgr Alicja Szczepańska

Rada Rodziców powołana na rok szkolny 2009/2010
Przewodnicząca: Pani Katarzyna Rybołowicz
Skarbnik: Pani Izabela Kostro
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Pani Monika Białous,
Pani Sylwia Sochoń
Członkowie Rady Rodziców: Pani Monika Sadowska,
Pani Magdalena Romanowska,
Pan Krzysztof Paciorek

Ramowy rozkład dnia
6.30-8.15 - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, rozmowy okolicznościowe,
praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka
8.15-8.30- zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe,
organizacyjne oraz opiekuńcze (maluchy)
8.30- 9.00- śniadanie, czynności samoobsługowe, opiekuńcze (maluchy)
9.00- 10.00- zajęcia edukacyjne realizowane według wybranego programu
wychowania przedszkolnego
10.00- 11.30- pobyt na powietrzu (ogród przedszkolny, gry i zabawy ruchowe,
zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki)/lub
zabawy w sali zabaw, sali gimnastycznej przy niesprzyjających
warunkach atmosferycznych
11.30-12.00- czynności samoobsługowe, obiad
12.00- 14.00- relaks poobiedni (grupy młodsze) z wykorzystaniem muzyki,
literatury dziecięcej
12.00- 14.00-grupy starsze- zabawy swobodne / zajęcia dodatkowe zajęcia
wyrównawcze i indywidualne stymulujące rozwój dziecka,
zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy, kontakt
z literaturą dziecięcą, zabawy przy muzyce/ pobyt w ogrodzie
przedszkolnym, spacery
14.00- 14.30- czynności samoobsługowe, podwieczorek
14.30-18.00- zabawy swobodne w sali- tematyczne, manipulacyjne i konstrukcyjne
lub w ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna wspierająca
rozwój dziecka, indywidualny kontakt z rodzicami, prace porządkowoużyteczne, rozchodzenie się dzieci

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2009/2010
Gimnastyka rozwojowa
Język angielski
2 razy w tygodniu:
wtorek, czwartek
12:00-14:00(dzieci starsze)
14.20:- 14:50 (dzieci młodsze)

Rytmika
1raz w tygodniu: wtorek
Grupa I- 9:20
Grupa II- 9:40
Grupa III- 10:00
Grupa V- 10:30
Grupa IV- 11:00

2 razy w tygodniu: poniedziałek, środa
Poniedziałek:
Grupa młodsza- 12:00-12: 30
Grupa starsza- 12:30-13:00
Środa:
Grupa młodsza- 14:15-14:45
Grupa starsza- 14:45- 15:15

Ćwiczenia logopedyczne
Środa – od godz.13:00

Religia
Religia katolicka-poniedziałek
Religia prawosławna- piątek

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ I UROCZYSTOSCI
PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
1. Pasowanie na przedszkolaka- grupa I, (listopad)
2. Dzień pluszowego Misia- (listopad)
3. Mikołajki- (grudzień)
4. Jasełka, spotkania opłatkowe- we wszystkich grupach (grudzień)
5. Loteria świąteczna - (grudzień)
6. Choinka- (styczeń)
7. Dzień Babci i Dziadka- (styczeń)
8. Walentynki- (luty)
9. Powitanie wiosny – (marzec)
10. Wiosenny pokaz mody- (marzec)
11. Dzień Mamy – (maj)
12. Dzień Dziecka- (czerwiec)
13. Pożegnanie starszaków- grupa IV
(czerwiec)

GRUPA I
,,Nie bój się nieprofesjonalnych podejść i rozwiązań, bo tylko miłość jest przekonywująca”
Maria Stefanowicz-Steinhoff
TRZYLATKI W PRZEDSZKOLU
Początek edukacji w przedszkolu stanowi dla dziecka moment przełomowy w rozwoju społecznym. Przedszkolne zajęcia adaptacyjne, które odbyły się
w dniach 17-21sierpnia 2009r. z aktywnym udziałem rodziców były dobrą
okazją do zapoznania się z nauczycielem, preferowanymi przez przedszkole
metodami pracy pedagogicznej i do poznania warunków panujących w przedszkolu. Warto nadmienić, że spotkania te były poprzedzone prelekcją
z psycholog mgr Justyną Soja—Soularz i rozmową na temat startu dziecka w
edukacji przedszkolnej. Niewątpliwie zaopatrzeni w wiedzę rodzice i pełne
ciekawości maluchy miały ułatwione wejście w środowisko przedszkolne z
poczuciem bezpieczeństwa.
Rodzicom zajęcia prowadzone z ich dziećmi umożliwiły poznanie i
obserwację osób sprawującą bezpośrednią opiekę nad przyszłymi przedszkolakami. To zaowocowało początkiem dobrej współpracy pomiędzy środowiskiem domowym, a placówką przedszkolną. Rodzicom dziękuję za zaufanie
oraz zrozumienie problemów adaptacyjnych. Wiedza uzyskana przez Państwa
na temat przygotowania dziecka do przedszkola pomogła we współdziałaniu z
przedszkolem.
Dzieci miały ułatwione przekroczenie progu edukacyjnego, a atmosfera
radości i zaufania zmniejszyła dziecięcy (również rodzicielski nierzadko) lęk i
eliminowała stres u dzieci i rodziców.
We wrześniu przywitały przedszkolaki wszystkie panie pracujące w
grupie. Zaobserwowałam, że dzieci, które miały okazję przebywać w przedszkolu razem z rodzicami wcześniej, przystępowały do zajęć z mniejszym
niepokojem, chociaż nie obyło się bez płaczu. Zdobyte doświadczenia ukazały, że im dłużej pozwolimy na bliskość rodziców na terenie grupy przedszkolnej, tym dłużej potem dzieci przeżywają dramat rozłąki .Pożegnanie nie jest
dobre ani długie, ani zbyt pospieszne. Robimy to w sposób serdeczny, lecz
stanowczy (uścisk, buziak, do zobaczenia). Jeśli mama czuje, że rozstanie z
dzieckiem przychodzi jej z trudem, niech przez jakiś czas odprowadza maluszka tata.
Rodzice naszych dzieci w większości wykazali się wspaniałą postawą

podczas pożegnań, wspierali swoją postawą maluszki i okazywali otwartość dla
Pań pracujących w grupie.
Początek pażdziernika jest świetnym momentem do podsumowania
wydarzeń w naszej grupie – doświadczeń naszych najmłodszych wychowanków. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, zabawach
ruchowych z całą grupą oraz w zabawach swobodnych w sali i na placu
przedszkolnym. Lubią śpiewać. Znają już piosenki: ,,Jestem sobie przedszkolaczek”, ,,Zapraszamy do poleczki”, ,,Moje ręce klaszczą...”, ,,Małe czerwone
jabłuszko”, ,,Dwa kółeczka”, kilka zabaw ze śpiewem: ,,Rób dokładnie to co ja”,
,,Uciekaj myszko”, ,,Siedzi zając pod miedzą”, ,,Balonik”, ,,Stary niedźwiedź..”,
,,Kółko graniaste”, ,,Różyczka” i inne oraz wierszyki: ,,Mam trzy latka”,
„Warzywa są zdrowe”, zaczynają uczyć się piosenki: ,,Ola i liście”, ,,Kotek
Puszek”. Oczekiwanymi zajęciami jest rytmika, którą prowadzi pan Ernest
Sienkiewicz .Wiele wspaniałych zabaw rytmicznych, piosenek i tańców wzbogaconych pomocami , czekają we wtorki na nasze maluszki. Dzieci zaprzyjaźniły się z panem Ernestem i czekają z niecierpliwością na kolejne spotkanie
muzyczne . Najchętniej bawiły się z piosenką:,,Jedną rączkę mam”, potem
zaśpiewały wspólnie ,,Moje ręce klaszczą”, tańczyły ,,Nie chcę cię znać” i inne.
Dzieci lubią bawić się i malować farbami, lepić plastelinę. W poniedziałki i
wtorki doskonalą sprawności plastyczne z panią Iwonną Zaborowską. Efekty
pracy widoczne są często na naszej tablicy Cieszy fakt, że dzieci oczekują
wyjścia na spacer oraz zabaw na placu przedszkolnym i świeżym powietrzu.
Zachęcają nas do tej pory sprzyjające warunki atmosferyczne-dużo ciepła i
słońca. Wychodzimy codziennie na spacer. Zaczęliśmy to robić od pierwszego
dnia pobytu w przedszkolu .Na początku przy pomocy ,,węża”. Od kilku tygodni
idziemy parami. Byliśmy na wycieczce w sklepie z owocami oraz drugi raz na
straganie z warzywami, które kupowaliśmy . Dzieci stosowały zwroty grzecznościowe w rozmowie ze sprzedawcą. Bardzo ładnie maluszki radzą sobie w
czynnościach samoobsługowych w łazience, przy posiłkach. (Pracujemy nad
prawidłowym trzymaniem łyżki-to wymaga trochę czasu) Dobrze byłoby abyście Państwo zwrócili uwagę na sposób trzymania np. łyżki przez Wasze
dziecko. Wiele czynności, których nauczyły się dzieci w domu jest podtrzymywanych i kontynuowanych. Niektóre dzieci uczą się dopiero samodzielności w
wielu sferach, ale mamy jeszcze dużo czasu oraz nie brakuje nam cierpliwości
.Mam nadzieje, że nadal będziecie Państwo uczestniczyli z nami przy dziecku
w wychowywaniu. Razem jest łatwiej! Spróbujcie proszę zauważyć i docenić
wysiłek dziecka przy wkładaniu samodzielnie kapci, czapki, namalowaniu
obrazka itp. Frekwencja w grupie jest wysoka, co świadczy o odporności dzieci
na infekcje, przeziębienia i cieszy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców w trosce o harmonijny rozwój dziecka w naszej grupie prowadzone są zajęcia inspirowane
Metodą Weroniki Sherborne. Następne spotkanie odbędzie się
15.10.2009r. o godz.18 OO w sali naszej grupy. Szczegółowe informacje u

GRUPA II
Nowy rok w przedszkolu dzieci z grupy drugiej powitały w gronie
wychowawczyń pani Ewy Pieczyńskiej i pani Julity Kirysiuk.
Grupa II liczy w tym roku 28 osób. Wśród naszych wychowanków jest 25
czterolatków i 3 trzylatków. Nasze szeregi zasiliło dwoje nowych dzieci- Zuziu
i Michałku witamy was serdecznie w naszej grupie.
Czterolatki, to dzieci bardziej dojrzałe niż maluszki, aczkolwiek nadal
wymagające naszej uwagi i pomocy w trakcie wykonywania codziennych zajęć
przedszkolnych. Nasi milusińscy doskonalą swoje umiejętności samoobsługowe i
społeczne. Chętnie i aktywnie uczestniczą w organizowanych im zajęciach
dydaktycznych, gdzie poprzez zabawę nabywają nowych umiejętności.
Dzieci chętnie poznają piosenki, wiersze i zabawy. Uczestniczą w zajęciach z
rytmiki, a także w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie placówki.
W chwilach wolnych, gdy pogoda na to pozwala dzieci spędzają czas na spacerach
wokół przedszkola oraz na placu przedszkolnym, gdzie bawią się, a przy okazji
zgłębiają swoją wiedzę na temat zjawisk przyrodniczych związanych ze zmianą pór
roku.
Na łamach gazetki chciałybyśmy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom za
współpracę i zainteresowanie sprawami naszej grupy i współdziałanie na rzecz dzieci i
placówki.
Mamy nadzieję, że również ten rok będzie czasem wielu wspólnie spędzonych
chwil, radości i wzruszeń.
Wychowawczynie grupy II:
Ewa Pieczyńska i Julita Kirysiuk

Grupa V
Grupa V to 23 osoby, w tym szesnaścioro dzieci pięcioletnich i siedmioro dzieci
czteroletnich. Większość dzieci, to te, które uczęszczały do przedszkola w ubiegłym
roku. Czas adaptacji minął „bezboleśnie”. W pierwszych dniach września poznaliśmy
się wzajemnie, przypomnieliśmy części ciała, ustaliliśmy kierunki oraz określaliśmy
zasady i normy współpracy w grupie.
Dzieci pracowicie spędzają czas, malują, rysują, lepią, wycinają,
czym doskonalą umiejętności manualne. Chętnie uczą się piosenek, wierszy,
rymowanek. Na zajęciach o tematyce „Dary sadu, ogrodu i parku” przyniosły
prawdziwe okazy: warzyw, owoców. Mogły je nazywać, segregować, dotykać,
przeliczać. Nasz kącik przyrody ozdobiony jest runem leśnym, kasztanami, żołędziami.
We wrześniu pawie wszystkie dzieci (za zgodą rodziców) zostały przebadane
przez psychologa, logopedę, były też przesłuchania do szkoły muzycznej.
Często wychodzimy na plac zabaw, spacery, wycieczki.
Cenimy sobie współpracę domu rodzinnego z przedszkolem.
Rodzice jak i przedszkole mają za zadanie
Wprowadzenie dziecka w życie społeczne oraz wszechstronny jego rozwój.
Wychowawczynie z grupy V:
Alicja Szczepańska, Helena Karłuk

GRUPA III
Skład grupy nie uległ zmianie. Te same panie, te same dzieci, lecz inna sala.
Jest nas 28. Sala znacznie mniejsza. Trudno się pomieścić. Pierwsze dni pobytu zastanawialiśmy się wspólnie, jak ją urządzić, by była miejscem funkcjonalnym dla zabaw i
spełniała funkcje estetyczne. Kąciki zainteresowań wędrowały z miejsca na miejsce, a
my zastanawiałyśmy się, czy tak będzie dobrze? Fajnie, że można wprowadzać zmiany, przynajmniej coś się dzieje. Czujemy się gospodarzami. Pełnimy funkcje dyżurnych. Przecież to nasz drugi dom.
Dużo czasu poświęciliśmy rozmowom o rodzinie. Interesujemy się gdzie pracują i jakie obowiązki wykonują nasi rodzice. Kto z rodzeństwa jest najstarszy, a kto najmłodszy? Potrafimy przedstawić drzewo genealogiczne naszej rodziny.
Gościła u nas również studentka, pani Kasia, która przekonywała nas, że „każdy
w rodzinie ma obowiązki”. Zastanawialiśmy się jak my możemy wspierać rodziców
poprzez włączanie się w czynności domowe.
Mamy już jesień. Pojawiła się nagle i nieoczekiwanie. Poczuliśmy chłód.
Ale w zamian za to przyniosła nam w darze mnóstwo warzyw i owoców. Zastanawiamy się teraz, co z tym zrobić?! Jak dalece nas zainspiruje? Czy będziemy się dobrze
bawić? O tym powiemy Wam później.
Mamo i tato zabierajcie nas na zakupy na stragan warzywny. Pozwólcie nam
komponować surówki, dekorować warzywami potrawy. Może wówczas zjemy ich trochę więcej. Może warto sięgnąć po te, które rzadko pojawiają się na naszych stołach?
Jeśli kupimy je razem i wspólnie coś przyrządzimy, będzie milej i smaczniej.
Mamo i tato znam dobrze piosenkę „Rodzinna wyprawa” i umiem wskazać
swoją lewą stronę. Sprawdź to.
Teraz uczymy się piosenki „Jarzynowy wóz”. Jak pójdziemy do sklepu warzywniczego to sprawdź czy znam nazwy znajdujących się tam warzyw.
Wychowawczynie grupy III:
Nina Dowgier i Jolanta Kłusewicz

GRUPA IV
Znów zaczął się kolejny rok pobytu Państwa dzieci w przedszkolu.
Jest to szczególny rok, bowiem stanęliśmy przed ważnym problemem, jak dobrze
przygotować dzieci do szkoły.
To zadanie nie należy tylko do przedszkola, ale również i do Państwa.
Od września dzieci w naszej grupie miały przeprowadzane wstępne badania
psychologiczne i logopedyczne, które pozwolą nam i Państwu prawidłowo kształtować
osobowości przyszłego ucznia.
Osiągnięcie dojrzałości szkolnej to nie tylko dojrzałość do nauki czytania
i pisania, ale w dużej mierze jego dojrzałość emocjonalna i społeczna.
Dlatego ważne jest jak dziecko się zachowuje, jaki ma stosunek do zadań stawianych
przed nim, jak współpracuje w grupie. Dlatego starajmy się jasno określać
zasady współżycia z innymi ludźmi, uczyć szacunku do starszych, kształtować takie
normy postępowania, które wymagają uwzględnienia dobra innych, a także interesu
ogólnospołecznego. Dlatego warto jest się dowiadywać jak dziecko zachowuje
się w grupie, jakie ma relacje z kolegami, czy wykonuje polecenia nauczycielek,

z kim się przyjaźni, kogo nie lubi.
Naukowcy dowiedli, że okres przedszkolny jest czasem,
kiedy dzieci przyswajają najwięcej wiadomości, zapamiętują nowe treści,
uczą się języków. Wykorzystajcie zatem Państwo ten potencjał i w miarę możliwości
rozwijajcie w dzieciach drzemiące w nich talenty.
Nasze przedszkole wyszło naprzeciw dzieciom i przygotowało sporą ofertę
zajęć dodatkowych (nauka języka angielskiego, zajęcia rytmiczne,
gimnastyka rozwojowa), warto znaleźć coś dla swojego dziecka, bo nic nie sprawia
większej radości niż radość z osiągnięć własnych dzieci.
Aby uatrakcyjnić pobyt dzieci w przedszkolu raz lub dwa razy w miesiącu
w przedszkolu odbywają się spektakle teatralne oraz audycje muzyczne organizowane
przez Filharmonię Białostocką.
Przed nami w tym roku wiele pracy i zabawy zmierzającej do ukształtowania
samodzielnych, pełnych entuzjazmu do życia osób.
Wszystkim naszym wychowankom życzymy wytrwałości i wiele radości
ze spotkań z przedszkolną przygodą.
Wychowawczynie grupy IV
Anna Sosnowska
Dorota Wiśniewska

Humor z przedszkola
„Podwieczorek”- grupa I
Pani- spróbujcie dzieci jakie pyszne ciasto upiekły
Panie z kuchni
Aleś- nie pyszne i nie chcę jeść
Ada- Dla mnie smakuje, a czy będą jeszcze „nakładki?
„Mucha”- grupa II
Kinga: Proszę Pani widzę muchę!!!!!
Kasia: Mucha to mucha, nie trzeba się jej bać tylko pogonić.
„To zły znak”- grupa II
Pani: Dzieci, czy pamiętacie, co oznacza ten znak drogowy?( Szpital)
Wiktoria: OOOO, ten krzyż niczego dobrego nie oznacza.
„Kierownica”- grupa II
Pani: Dzieci, jak myślicie do czego służy kierownica.
Martyna: Kierownica to żona kierowcy.
„nasza Pani”- grupa I
Podczas wyjścia na spacer dzieci ustawiały się w pary
Pani- czy każdy trzyma za rękę koleżankę, albo kolegę?
Aleś- Ja Panią „Gusię”.
Po chwili obserwacji z powagą dodaje: „Gusia”, ale Ty jesteś duża

Co najbardziej podoba
mi się w przedszkolu?
GRUPA I.
Aleksander Masłowski- Lubię bawić się dudem.
Ola Czemiel- Lubię się bawić i pic. Lubię Martynkę.
Lubię panią Irenkę.
Damian Konopka- Lubię się bawić i innymi zabawkami. Lubię Olafa i panią Grażyną
Patrycja Perner- Lubię bawić się lalami. Lubię panią Grażynę.
Damian Gołaszewski- Nie wiem, co lubię robić. Lubię się bawić z mamą. Lubię
panią Grażynkę.
Maciek Mróz- Lubię bawić się samochodami. Lubię się bawić w przedszkolu. Lubię
się bawić z koleżanką- siostrą i panią Grażynką.
Dorotka Uszyńska- lubię układać klocki i samochody. Lubię w przedszkolu
Maciusia i panią Ulę.
Kuba Kowalko- Lubię bawić się i lubię panią Grażynkę, panią Izę, panią Magdę,
panią Iwonkę, panią Bogusię i panią Ulę.
Iza Andrysewicz- Lubię bawic się z Martynką kamyczkami. Lubię panią Grażynkę,
panią Magdę, panią Iwonkę, panią Bogusię i panią Ulę.
Ada Wróbel- Lubię bawić się samochodzikiem. Lubię panią Grażynkę, panią Magdę,
panią Iwonkę, panią Bogusię i panią Ulę.
Albert Dziaduła- Lubię bawić się. Lubię się bawić na huśtawkach i w piaskownicy.
Lubię Aleksanderka. Lubię panią Grażynkę, panią Magdę, panią Iwonkę, panią
Bogusię i panią Ulę.
Martyna Bagilcz- Lubię bawić się w berka. Lubię Kingę i panią Grażynkę,
panią Magdę, panią Iwonkę, panią Bogusię i panią Ulę.
Piotr Denisiuk- Lubię w przedszkolu bawić się. Mam tam jakąś ulubioną zabawkę.
Mam kolegę, ale nie wiem jak ma na imię. Lubię panią Grażynkę.

GRUPA II.
Ania Gierasimiuk- Lubię się bawić z Martyną Nurczyk, bawić się zabawkami
od robienia ciasta tak na niby, lubię jeszcze Wiktorię Hryniewicką i lubię się bawić
koniami. Ja lubię panią Lulitkę, panią Halinkę i panią Ewę.
Oskar Jarząbek- Lubię przedszkole, ja lubię narzędzia i reperuję, reperowaliśmy
deskę, lubię się bawić mikserem i lubię Kewina jeszcze i panią Ewę.
Kasia Mróz- Lubię Marysię Paciorek. Ja z Marysią najczęściej lubię bawić się lalkami
i gotować z Marysią lubię. I się bawimy też często lalkami, bo to jakby byliśmy
w ciąży i urodziliśmy dziecko. Lubię panią Ulę. I najbardziej lubię jeść arbuza.
Wiktor Biełaszuk- Lubię bawić się z Tomkiem, a płytka spadła i Oskar nie mógł
jej stukać. Lubię jeszcze Kasię i panią Ewę i Michała
Michał Zakrzewski- Lubię samochody i zabawki, lubię Patryka i panią Ewę.

Dominika Popławska- Lubię chyba Oskara Jarząbka, bawimy się w kącik lalek,
bawimy się lalkami, mam ulubioną panią Ulę.
Wiktoria Kirysiuk- Ja lubię się bawić z Wiktorem i Martynką Rybołowicz. Lubimy
się bawić w gotowanie. Lubię panią Ewę.
Kinga Kurstak- Najbardziej lubię się bawić z Wiktorią Kirysiuk. Bawimy się,
najbardziej to lubimy się bawić w kąciku lalek w książki. Lubimy pracowaćprasujemy. Lubię panią Ewę.
Martyna Nurczyk- Lubię z Marysią Paciorek się bawić. Z Marysią się bawimy na
podwórku w małą dzidzię, że się rodzi dziecko tak na niby. Lubię panią Julitkę.
Marysia Paciorek- Lubię Kasię Mróz i Martynkę. Bawimy się często w coś innego,
bawimy się w dzidzię i w gotowanie. A ostatnia nasza rzecz, w którą się bawimy, to
jest lalkami. Lubię panią Ewę.
Wiktoria Celary- Lubię bawić się z Kasią i Marysią Paciorek lalkami. Ja się jeszcze
bawię lwami i czytam książki i lubię się bawić konikami i pracować lubię. Lubię panią
Julitkę i panią Halinkę.
Benio Halicki- Lubię stolik, bo można tam jeść i rysujemy. Lubię Michała
i panią Ewę.
Stefan Łuka- Ja lubię Benia, lubię się bawić z Beniem w samochody.
Lubię panią Ewę.
Hubert Stocki- Najbardziej lubię się bawić tamtą czerwoną ciężarówką i samolotem.
Lubię się bawić z Beniem. Lubię Panią Ewę.
Martynka Rybołowicz- Lubię kotka, lubię Kingę i lubię się z nią bawić w chowanego.
Lubię mamę i tatę i panią Ewę.
Marysia Skórzecka- Najbardziej lubię z Patrykiem rysować, bawić się z nim w kąciku
lalek koniami. Lubię panią Julitkę, panią Ulę, panią Ewę i panią Halinkę, za to,
że nam przywozi pyszne jedzenie i trochę karmi.
Patryk Dzierka- Lubię taczkę, jeżdżę. Lubię Tomka. Możemy się pobawić. Wiktor też
się ze mną chyba bawi. Lubię panią Lulitkę i Halinkę.
Wiktoria Hryniewicka- Lubię Anię. Bawimy się samochodami. Lubię panią Julitkę
i panią Ewę.
Tomek Jakubowski- Lubię się bawić kucharza z Oskarem Jarząbkiem.
Lubię panią Ewę.
Stella Jankowska- Lubię bawić się lalkami z Oliwią. Lubię Gabrysię Fiłończuk
i panią Ewę.
Szymon Motkowski- Lubię bawić się drewnianymi klockami. Lubię Dominikę.
Mam panią Ewę.
Kewin Tworkowski- Lubię się bawić tymi klockami i bawić się z Tomaszem
w moje zabawki. Lubię panią Ewę.

GRUPAIII
Weronika Kurasz- lubię zabawki i plac i można się bawić. Lubię Weronkę Kostro
i wszystkie dziewczyny z mojej grupy. Bawimy się w coś różnego. Lubię panią Ninę
i panią Jolę.
Weronika Ławida- Lubię plac zabaw i panią Jolę i piaskownicę.
Weronika Kostro- Lubię kuchenkę, fajna jest kuchenka w naszej grupie.
Bawię się z koleżankami i różne rzeczy są fajne. Lubię panią Ninę, panią Jolę
i panią Marzenkę.
Karolina Sadowska- Lubię malować, się bawić z koleżankami swoimi,
lubię malować książeczki. Lubię panią Marzenkę i panią Ninę.
Adrian Horodelski- Podoba mi się w przedszkolu. Lubię bawić się z kolegami
z Kacprem Fuksem. Lubię panią Jolę.
Karolina Masłowska- Lubię bawić się, rysować. Lubię Amelkę, ale dzisiaj
jej nie ma. Lubię panią Ninę i panią Jolę.
Paulina Andrzejewska- Lubię Weronikę Ławidę i panią Jolę.
Kuba Rutkowski- Lubię bawić się żołnierzykami z Mariuszem i Patrykiem.
Lubię panią Jolę.
Mariusz Obuchowski- Lubię się bawić klockami parking, dom. Lubię Mateusza,
Bartka i Patryka i panią Jolę.
Patryk Zadykowicz- Lubię bawić się z Mariuszem, wspinać się na drabinki,
bawić się żołnierzykami z Kubą i z Mariuszem. Lubię panią Ninę i panią Jolę.
Piotr Wojtkowski- Lubię budować z klocków i bawić samochodami.
Lubię Kacpra Kozłowskiego i panią Jolę.
Mateusz Stalenczyk- Lubię bawić się z kolegami samochodami i lubię panią Ninę
i Jole i Marzenkę.
Weronika Zaczkowska- Lubię w przedszkolu koleżanki, zabawki i swoje panie.
Robert Milkamanowicz- Lubię się bawić z moimi kolegami w przedszkolu
i lubię panią Jolę.
Kacper Fuks- Lubię się bawić w przedszkolu z Adriankiem i lubię panią Jolę.
Magda Gidaszewska- Ja lubię bawić się w przedszkolu w berka i w chowanego.
Lubię Amelkę i Weronikę Żuk i wszystkie koleżanki i wszystkie panie.
Amelka Olszyńska- Lubię się bawić z koleżankami, lubię się bawić w berka,
ciuciubabkę, lubię wszystkie panie. Lubię wspinać się na drabinkach i huśtać się.

GRUPA IV
Gabrysia Rybołowicz- Lubię się bawić i bawić się w Winx i H2O i lubię chodzić
do przedszkola. Lubię Paulę i panią Dorotę.
Ola Zajączkowska- Lubię się bawić w przedszkolu telefonami i w tańczące
księżniczki i jeszcze w Winx. Lubię Gabrysię Rybołowicz i Filipa i panią Dorotę.
Filip Siermantowski- Lubię się bawić, chodzić do przedszkola i jeszcze lubię oglądać
bajki w przedszkolu. Lubię też się bawić, że chłopcy mnie i koleżanki ganiają.
Bardzo lubię Gabrysię, Olę Miron i panią Ulę.
Natalia Babicz- Najbardziej lubię się bawić z koleżankami w Winx.
Moja ulubiona pani to jest pani Dorota.

Ola Miron- Lubię się bawić z koleżankami w Winx i jeszcze lubię koleżankę Julkę
i panią Dorotkę.
Dominik Chomczyk- Najbardziej to lubię bawić się jak gonimy dziewczyny.
Lubię Maksa i Kubę i panią Anię.
Dawid Wysocki- Lubię chodzić w przedszkolu i lubię się bawić z moimi kolegami
z Danielem i z Michałem. Lubię panią Anię.
Maks Cylwik- Lubię chodzić do przedszkola, rysować i malować w książce
i bawić się w piątki, bo można przynieść zabawki z domu. Lubię panią Dorotę.
Szymon Hryncewicz- Najbardziej w przedszkolu to lubię sobotę, bo wtedy nie trzeba
iść do przedszkola, a w przedszkolu nie jest mi najlepiej wcale. Ciągle mi ktoś każe
wychodzić poza płot i w dodatku to w ogóle może być w przedszkolu. Lubię panią Ulę,
chociaż pani Ula już nie jest w przedszkolu, bo ma dzidziusia.
Mateusz Kozub- Lubię jak Szymon nie zabiera mi pieczątek i lubię kolegów i Olę i
Natalkę i panią Dorotkę.
Gabrysia Cylwik- Lubię się bawić z koleżankami w Winx, lubię Wikę i Gabrysię
i panią Anię i panią Dorotę.
Paula Szmidt- Lubię się bawić z koleżankami lalkami i na palcu zabaw.
Lubię panią Anię i Dorotkę.
Brajan Tworkowski- Lubię się bawić samochodami i biegać po podwórku.
Kuba Bakierski- Lubię w przedszkolu się bawić i lubię jeszcze Brajana i panią Anię.

Grupa V
Kasia Sochoń- Lubię się bawić w chowanego na podwórku. Mam nawet koleżanki,
lubię Jagódkę i Julię i panią Alę.
Adrian- Lubię bawić się samochodami z kolegami. Lubię Pawła i wszystkie panie.
Adam Białous- Lubię jeździć na moim motorku, on jest na baterie. Lubię się bawić
z Pawłem, Michałem i Filipem. Lubię panią Halinkę i panią Alę.
Kuba Kamiński- Lubię najbardziej bawić się na podwórku, robić wspinaczki.
Lubię Kamilka i panią Alę i Halinkę.
Paweł Polkowski- Lubię bawić się w chowanego, z Filipem. Lubię panią Helenę
i panią Alę.
Amelka Szumowska- Lubię się bawić z Kingą, Lubię panią w okularach Alę.
Oliwia Banachowska- Lubię bawić się z koleżankami w przedszkole. Lubię Gabrysię.
Milena Wierzbicka- Lubię bawić się z koleżankami w dom i lalkami. Lubię Kingę
i Gabrysię i panią Alę.
Gabrysia Bernard- Lubię bawić się z koleżankami Mileną, Kinga i Olą. Lubię
panią Alę i Halinkę.
Ola Milewska- Lubię bawić z koleżankami w lalki. Lubię Milenę.
Kinga Kuźma- Lubię się bawić z koleżankami- Gabrysię, Mileną, Olą i Kasią.
Lubię panią Grażynkę.
Julia Mazurek- Lubię bawić się i rysować z Jagódką. Lubię panią Alę.
Jagoda Mazurek- Lubię rysować z siostrą Julką. Lubię panią Alę.
Kasia Pogorzelska- Lubię w przedszkolu się bawić w pająka z Milenką i Kingą.
Lubię panią Grażynkę.

Kącik logopedy
Moje dziecko nie mówi- „r”
Przyjmuje się, że głoska „r” jest najtrudniejszą do wyartykułowania głoską
języka polskiego. Na czym polega trudność z jej wymową? Głoska „r” powstaje w
skutek wibracji czubka języka przy wałku dziąsłowym. Jej prawidłowe brzmienie
powstaje wówczas, gdy język pozostaje szeroki, jego boki dotykają zębów trzonowych,
natomiast przednia część jest ruchliwa i elastyczna. I właśnie w subtelnym wibrowaniu
czubka języka tkwi cała tajemnica tej kapryśnej głoski. Nie wystarczy samo uniesienie
języka do podniebienia. Trzeba jeszcze wprawić język w drgania.
Wiele dzieci w wieku przedszkolnym ma problem z wymawianiem „r”.
Nieprawidłowa wymowa tej głoski określana jest jako rotacyzm lub reranie.
Wyróżnia się następujące rodzaje rotacyzmu:
a). mogirotacyzm- charakteryzuje się opuszczaniem głoski „r” w wyrazach
(n. p. – robak- obak, -Rafał- afał)
b). pararotacyzm- polegający na zastępowaniu głoski „r” innymi głoskami
wymawianymi prawidłowo, najczęściej głoskami „l” lub „j” (rower- lowel)
c). rotacyzm właściwy- brzmienie głoski jest zdeformowane na skutek zmiany miejsca
artykulacji.
Rotacyzm może przybrać formę m. in. :
− rerania języczkowego- język jest bierny, nie bierze udziału w artykulacji, drgania
wykonywane są przez języczek znajdujący się na końcu podniebienia miękkiego.
− rerania policzkowego, bocznego- pod wpływem powietrza skierowanego na bok
drga jeden policzek lub oba
− rerania wargowego- istnieją dwie formy tej wymowy: dwuwargowa, gdy drgają
obie wargi oraz wargowo- zębowa, kiedy dźwięk powstaje w wyniku drgań jednej
wargi zbliżonej do siekaczy
− rerania międzyzębowego – gdy drga czubek języka wsunięty między zęby
− rerania podniebiennego- całe podniebienie miękkie wibruje w skutek zbliżenia
tylnej części języka do podniebienia miękkiego
− rerania gardłowego – nasada języka zbliża się do tylnej części gardła, powstający
dźwięk zbliżony jest do francuskiego r.
Przyczyn rotacyzmu może być wiele m. in. nieprawidłowa budowa narządów
artykulacyjnych, niska sprawność języka, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,
zbyt krótkie wiązadełko podjęzykowe, nieprawidłowy słuch, niewłaściwe wzorce
wymowy osób z otoczenia dziecka lub zaburzenia słuchu fonemowego.
Głoski „r” nie powinno się wywoływać zbyt wcześnie. U małych dzieci aparat
artykulacyjny może jeszcze nie być gotowy do wytwarzania prawidłowego dźwięku.
By zadowolić dorosłych dzieci mogą tworzyć dźwięk zastępczy. A korygowanie
nieprawidłowej artykulacji może okazać się kłopotliwe i trudne.
Przykładowe ćwiczenia do wywołania głoski –r w następnym numerze gazetki.
Logopeda- mgr Anna Sosnowska

„Wpływ książki na kształtowanie się osobowości dziecka”
„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w
chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”.
(anonim)
Przyszło nam żyć w czasach, gdy komputery, telewizja i inne środki masowego
przekazu odciągają nas i nasze dzieci od szlachetnego nawyku czytania. Powoli zapominamy, jak wiele radości ono sprawia i jakie korzyści przynosi. Rozwija wyobraźnię,
wzbogaca słownictwo, itd.
W życiu dziecka kontakt z książką odgrywa bardzo istotną rolę, ale zauważyć
można, że ostatnio odsunął się on na drugi plan, bowiem zaczął ustępować miejsca
telewizji. A to nie jest najlepsze dla dziecka! Nie twierdzę, że trzeba wykluczyć kontakt z telewizorem, jednakże musi się on odbywać pod ścisłym nadzorem dorosłych,
gdyż nie wszystkie programy telewizyjne są przeznaczone dla dzieci, a te, które są dla
nich przeznaczone, zawierają dużą dawkę przemocy. Należy zwracać na to baczną
uwagę, bowiem dzieci często przejmują od swoich bohaterów negatywne sposoby postępowania.
Dzieciom potrzebny jest bliski kontakt n p. z rodzicami, a doskonałym krokiem
w tym kierunku może być wspólne czytanie książek. Na pewno nie będzie to czas stracony. Chwila na przytulenie, uśmiech i pobycie ze sobą. Takie postawy budzą w dzieciach poczucie bezpieczeństwa, zaufania do otaczającego świata, ale również pomagają
budować pozytywny obraz siebie.
Warto jest czytać dziecku, gdyż jak twierdzi Jan Brzechwa: „Przez odpowiednią
lekturę kształtuje się smak przyszłego czytelnika”, a właśnie chęć i umiejętność czytania książek daje powodzenie w nauce i w dorosłym życiu.
Literatura oddziałuje wszechstronnie na osobowość dziecka, dlatego też można
ją uznać za środek wychowawczy. Badania bowiem wykazują, że czytanie buduje więzi między dorosłym a dzieckiem, rozwija mowę, wyobraźnię, pozytywnie wpływa
na pamięć i koncentrację. Oprócz tego poszerza ogólną wiedzę na poszczególne tematy
i ułatwia późniejszą naukę w szkole. A co moim zdaniem najważniejsze, uczy wartości
moralnych i zapobiega uzależnieniu od komputera czy telewizji, co współcześnie
jest bardzo często obserwowane.
Odpowiednio dobrane książki wpływają na indywidualny rozwój, wzmacniają
to, co w dziecku najlepsze, a dodatkowo wzbogacają dziecięce doświadczenie.
Utwory mające podłoże społeczno - moralne spełniają istotną rolę w procesie wychowania, gdyż uczą, bawią, ukazują to, co piękne i pożądane. „Nigdzie tak dobitnie nie
jest przedstawiony problem dobra i zła. Dobroć, pracowitość, odwaga, a obok tego
chciwość, skąpstwo, tchórzostwo, lenistwo przedstawione w dramatycznej akcji, wzruszają dziecko i każą mu stanąć po stronie pozytywnych wartości moralnych” - twierdzi
Irena Słońska.
Jako podsumowanie omawianego zagadnienia chciałabym przytoczyć słowa
H. Skrobiszewskiej: „Książka nieprzeczytana w dzieciństwie jest bezpowrotnie stracona, jako bardzo istotny czynnik rozwoju uczuć, wyobraźni, intelektu i moralności”,
a jak wiadomo, wszystkie te czynniki wpływają na kształtowanie osobowości dziecka.
Opracowała Julita Kirysiuk

Wiadomości z seminarium dla rodziców na temat
„Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego
Podstawa programowa – „akt prawny o charakterze rozporządzenia, które
stanowi właściwy minister ds. oświaty i wychowania. Reguluje on bieżące działania
edukacyjne, wyznacza kierunki przyszłej pracy dydaktyczno-wychowawczej na
kolejnych szczeblach systemu edukacji (…)
Podstawa programowa, obok ustawy o systemie oświaty, jest najważniejszym
dokumentem, normującym pracę szkół wszystkich obowiązkowych szczebli
kształcenia.”
/J. Kędzierska (2005, t. IV, s.480)/
Podstawą pracy wychowawczo - dydaktycznej w przedszkolu jest program
wychowania.
Obszar Edukacyjny
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1) Kształtowanie
umiejętności
społecznych dzieci:
porozumiewanie
się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne
funkcjonowanie w
zabawie
i
s y t u a c j a c h
zadaniowych.

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co
mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w
domu, w przedszkolu, na ulicy;
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności
2)
dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach
zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych
i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i dokuczać
dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a
także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres
zamieszkania; wie komu można podawać takie informacje.

2) Kształtowanie
c z y n n o ś c i
samoobsługowych,
n a w y k ó w
higienicznych
i
kulturalnych.
Wdrażanie dzieci
do utrzymywaniu
ładu i porządku.

1) umie poprawnie umyć i wytrzeć się oraz umyć zęby;
2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków,
nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
3) samodzielnie korzysta z toalety;
4) samodzielnie ubiera i rozbiera się, dba o osobiste rzeczy i
nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
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3)
W s p o m a g a n i e 1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić
rozwoju mowy dzieci.
poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym,
fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu
do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje
dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i
decyzjach.
4) Wspieranie dzieci
w rozwijaniu czynności
intelektualnych,
które
stosują
w
poznawaniu
i rozumieniu siebie
i swojego otoczenia.

1)
przewiduje, w miarę swoich możliwości,
jakie będą skutki czynności manipulacyjnych
na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych
i obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje)
i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje,
te obiekty są podobne, a te są inne;
3)
stara się łączyć przyczynę ze skutkiem
i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

5)
Wychowanie
z d r o w o t n e
i
kształtowanie
sprawności fizycznej
dzieci.

1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach
zdrowego żywienia;
2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem,
poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw
i zastrzyki są konieczne;
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje
możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach
w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku,
w sali gimnastycznej.

6) Wdrażanie dzieci
do
dbałości
o
bezpieczeństwo własne
oraz innych.

1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia
i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach
i korzystaniu ze środków transportu;
3)
zna zagrożenia płynące ze świata ludzi,
roślin oraz zwierząt i unika ich;
4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw
i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie
czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie,
gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
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7)
W y c h o w a n i e 1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach,
przez sztukę – dziecko np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, kinie;
widzem i aktorem.
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych posługując
się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać
się rekwizytami (np. maską).
8) Wychowanie przez 1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe
sztukę – muzyka i śpiew, piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie,
pląsy i taniec
w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku
utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc;
3)
tworzy muzykę korzystając z instrumentów
perkusyjnych (oraz innych przedmiotów),
a także improwizuje ją ruchem;
4)
w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki
poważnej.
9) Wychowanie przez 1) przejawia, w miarę swoich możliwości,
sztukę: różne formy zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki
plastyczne.
oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
2)
umie wypowiadać się w różnych technikach
plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu
(takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji
i form konstrukcyjnych;
3)
wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą
i architekturą (także architekturą zieleni
i architekturą wnętrz).
10)Wspomaganie
rozwoju umysłowego
dzieci poprzez zabawy
konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań
technicznych.

1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje
z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych),
ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”)
i odczuwa radość z wykonanej pracy;
2)
używa właściwie prostych narzędzi podczas
majsterkowania;
3)
interesuje się urządzeniami technicznymi
(np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje
rozumieć, jak one działają i zachowuje ostrożność
przy korzystaniu z nich.

Obszar edukacyjny

Zakres kompetencji dziecka po zakończonej edukacji

11) Pomaganie dzieciom
w rozumieniu istoty
z j a w i s k
atmosferycznych
i w unikaniu zagrożeń.

1)
rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje
rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo
wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie
burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu
i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr;
stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich
możliwości.

12)
W y c h o w a n i e 1)
wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych
dla poszanowania roślin środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
i zwierząt.
2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt
(przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu
roślin (światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin
i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób
człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
13)
Wspomaganie
rozwoju intelektualnego
dzieci wraz z edukacją
matematyczną,

1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając
sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach
zastępczych;
3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje
się liczebnikami porządkowymi;
4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala
położenie obiektów w stosunku do własnej osoby,
a także w odniesieniu do innych obiektów;
5) wie, na czym polega pomiar długości i zna proste
sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia,
miesięcy w roku.

14)
W y c h o w a n i e 1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie
rodzinne, obywatelskie pracują, czym się zajmują;
2)
zna nazwę miejscowości, w której mieszka,
i patriotyczne.
zna
ważniejsze
instytucje
i
orientuje
się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby,
np. policjanta, strażaka;
3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce,
a stolicą Polski jest Warszawa;
4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie,
że Polska należy do Unii Europejskiej;
5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa
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1 5 ) K s z t a ł t o w a n i e 1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru,
gotowości do nauki rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym
czytania i pisania.
rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony;
2)
potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole
spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to,
co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo
-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania
i nauki pisania;
4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki
czytania i pisania;
5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich;
interesuje się książkami;
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli
wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej
budowie fonetycznej;
7)
rozumie sens informacji podanych w formie
uproszczonych rysunków oraz często stosowanych
oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy,
na dworcu.

Zalecane proporcje czasowe pobytu dziecka w przedszkolu
1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie
dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
Od pewnego czasu nasila się tendencja do mnożenia zajęć dydaktycznych w
przedszkolach i nadmiernego wydłużania czasu, w którym są one realizowane.
Dzieje się to kosztem zabawy, głównej formy dziecięcej aktywności. Ponieważ z
badań jasno wynika, że w trakcie zabawy dzieci intensywnie się uczą i skutecznie
rozwijają swój umysł, należy zadbać o przy wrócenie dziecięcej zabawie
należytego miejsca w wychowaniu przed szkolnym (komentarz:
prof.E.Gruszczyk-Kolczyńska)
2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą
czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.
(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje
przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
Z analizy pracy wielu przedszkoli wynika, że dzieci zdecydowanie za krótko
przebywają w ogrodzie, na boisku czy w parku. Również zbyt rzadko
organizowane są dla nich zajęcia rozwijające sprawność ruchową. Problem
w tym, że rodzice także nie przywiązują należytej wagi do usprawniania
fizycznego dzieci. Tymczasem na czas wychowania przedszkolnego przypada złoty
wiek motoryczności dzieci. Jeżeli w tym okresie życia nie rozwinie się należycie
sprawności ruchowej dzieci, położy się to cieniem na ich zdrowiu i kondycji
fizycznej w ciągu całego życia.

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne,
realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
Także rodzice wymuszają organizowanie w przedszkolach większej liczby
zajęć dydaktycznych zależy im bowiem, aby dzieci już w przedszkolu uczyły
się na sposób szkolny. W ten sposób chcą zapewnić im lepszy start. Nie widzą
nic złego w tym, że odbywa się to kosztem dziecięcych zabaw. Nie zdają sobie
sprawy z tego, jaką mają one wartość rozwojową. Zapisy zawarte w Podstawie
mają pomóc dyrektorom i nauczycielom przedszkola przeciwstawić się tym
naciskom (komentarz: prof.E.Gruszczyk-Kolczyńska)
pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować
(w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe,
organizacyjne i inne).
Diagnoza pedagogiczna
Obserwacja dziecka jako obowiązek nauczyciela oraz dokumentowanie
Dziecko 5-letnie - diagnoza pogłębiona z uwagi na możliwość podjęcia obowiązku
szkolnego od września
Konieczność pracy indywidualnej z dziećmi , u których stwierdzi się taką potrzebę
Cel diagnozy
Pomoc rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio
do potrzeb wspomagać.
Edukacja zdrowotna
W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej.
Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości
zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach
w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.
W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących
realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową
wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych
tam wiadomości i umiejętności;
informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich
do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
Zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola,
np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.
Dojrzałość szkolna:
Umiejętność funkcjonowania w grupie, wysoki poziom odporności emocjonalnej,
umiejętność obdarzania uwagą osoby dorosłej
Niektóre 3, 4-latki znają litery, liczą w szerokim zakresie. Czy to oznacza, że są
gotowe do szkoły?
Materiały opracowała: Iwonna Zaborowska- metodyk wychowania przedszkolnego

Popracuj ze mną Mamo, Tato...
Właściwy kolor
Spójrz na słowo określające kolor u góry każdej kolumny. Następnie spójrz na rysunki
pod każdym słowem. Wszystkie rysunki OPRÓCZ jednego przedstawiają rzeczy, które
są zwykle tego koloru. Znajdź tę, która ma inny kolor.

Czerwony

Żółty

Zielony

Niebieski

Ogłoszenia
Audycje muzyczne i spektakle teatralne w naszym przedszkolu:
Cyrk Arkadia „Przedstawienie artystów cyrkowych” 08.10.2009
Teatr „Pod Orzełkiem” „ Kredens” 22.10.2009
Filharmonia Podlaska „Jesienny koncert muzyczny” 28.10.2009
Teatr Fraszka „Cudowna Jabłoń” 27.11.2009
Filharmonia Podlaska „Świąteczny koncert muzyczny” grudzień.2009
Teatr „CoNieco” „Bal w wesołym miasteczku- Wielki Bal Przebierańców dal dzieci”
styczeń 2010
Filharmonia Podlaska „Koncert muzyczny” luty.2010
Teatr „CoNieco” „Ostatnie drzewo” 04.03.2010
Filharmonia Podlaska „Koncert muzyczny” marzec.2010
Teatr „Pod Orzełkiem” „Czarne białe” 15.04.2010
Filharmonia Podlaska „Koncert muzyczny” maj.2010

Opłaty
Rytmika- 50 zł (za cały rok)
Koncerty i przedstawienia teatralne- 50 zł (za cały rok)
Darowizna na komitet rodzicielski – 70 zł (za cały rok)
łączna suma- 170 zł
Opłaty należy regulować w kancelarii przedszkola (możliwość wpłat w ratach) lub
wpłat na konto Rady Rodziców:
kwotę na R-K Nr: 96150013441213400839540000
(Opłaty za przedszkole- na konto przedszkolne- wstawić treść taką jak w ogłoszeniu z
tamtego roku i nr konta przedszkolnego taki sam)

Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi:
papier ksero, tusz do drukarki, toner ksero, itp.
Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej i Julity Kirysiuk
Przedszkole Samorządowe Nr 77
15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15
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