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PODSUMOWANIE PRACY ORAZ PLANY PRZEDSZKOLA  
w roku szkolnym 2009/2010 

 

 Rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy-2010, warto więc podsumować 
minione  półrocze roku szkolnego 2009/2010 oraz zaplanować dalsze działania 
przedszkola. 
 Wrzesień rozpoczęli śmy bardzo prężnie z ilością 138 wychowanków, liczba 
ta na dzień dzisiejszy nie zmniejszyła się. Świadczy to o pozytywnym przebiegu 
adaptacji nowych przedszkolaków, której poświęcili śmy dużo uwagi zważając 
by dzieci i rodzice byli otoczeni fachowym wsparciem oraz działaniami integrującymi 
społeczność przedszkolną. W listopadzie dzieci 3 - letnie były uroczyście pasowane 
na przedszkolaka. Pierwszy występ przed tak dużą publicznością, był swoistym 
egzaminem dla „Maluszków”, który wypadł wyśmienicie. 
 Wychowankowie naszego przedszkola brali udział w uroczystościach 
zaplanowanych i perfekcyjnie przygotowanych przez nauczycieli - „Dzień Pluszowego 
Misia”, „Mikołajki”, „Kiermasz świąteczny”, „Bal choinkowy”, święto Babci 
i Dziadka połączone z Jasełkami. Podczas takich spotkań rodzinnych nawiązujemy 
kontakty, poznajemy środowisko rodzinne dziecka, a przy tym miło i przyjemnie 
spędzamy czas, integrując wszystkie grupy społeczności przedszkolnej. Wrażenia jakie 
pozostawiło po sobie szczególnie ostatnie wydarzenie było z obu stron odebrane 
pozytywne, radośnie, ale czasem też z łezką w oku doznaną podczas występu 
najukochańszych wnucząt - dzieci. Nauczyciele włożyli wiele starań by dekoracja była 
prawdziwie odświętna, zadbali o stroje dzieci, oprawę słowno- muzyczną oraz prezenty 
– niespodzianki dla dostojnych gości. Czas spędzony z rodziną w przedszkolu jest 
najpiękniejszą chwilą dla każdego wychowanka, by pokazać czego nauczyło się 
w przedszkolu, jakie relacje łączą z rówieśnikami w grupie, jak czuje się w przedszkolu 
w oczekiwaniu na rodziców lub dziadków każdego dnia. 
 Bal choinowy również zapadnie nam pozytywnie we wspomnieniach. 
Będzie go można odtworzyć poprzez zdjęcia i nakręcany film wideo. 
Wspaniała zabawa poprowadzona przez aktorów Teatru „Co Nieco”, spotkanie 
z Mikołajem, wspaniałe kostiumy karnawałowe oraz wielkie prezenty, które czekały 
na każdego przedszkolaka. 
 Przedszkole dba o rozwój talentów dziecięcych, promując ich zdolności podczas 
konkursów plastycznych, przeglądów piosenek, wierszy, olimpiady matematycznej 
dla 6- latków „Kangurek”. 
 Pod kierunkiem  nauczycieli wychowankowie w grupach wykonywali piękne 
prace plastyczne, które przekładały się na osiąganie głównych nagród, wyróżnień 
w wielu konkursach plastycznych organizowanych przez przedszkola na terenie Miasta 
Białystok, a także w skali ogólnopolskiej. Gratulacje należą się rodzicom grupy III  
(5-latków), którzy z dziećmi i nauczycielkami zdobyli nagrodę w konkursie szopek 
organizowaną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej 
 Pragnę podziękować Państwu za okazaną życzliwość, zainteresowanie 
sprawami przedszkolnymi, potrzebami, za wszystkie ciepłe słowa, ale również i uwagi, 
które pomagają budować coraz lepsze relacje, sprostać oczekiwaniom dzieci i rodziców 
wobec naszej placówki. Musiałabym długo wymieniać nazwiska osób, 
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które znacząco wspomagają nasze statutowe działania. Począwszy od darowizn 
w postaci: słodyczy, zabawek, materiałów papierniczych, materiałów budowlanych 
służących do ciągłej modernizacji placówki, zakupu komputera dla dzieci z IV grupy, 
klimatyzatora, czy środków pieniężnych, aż po przygotowywanie wspaniałych słodkich 
poczęstunków na uroczystości z udziałem wychowanków i rodzin, aranżacji 
muzycznych na występy dzieci, przewóz wychowanków na konkursy przedszkolne 
organizowane na terenie naszego miasta. Rodzice grupy III prowadzą własną stronę 
internetową, gdzie zamieszczane są informacje, zdjęcia i prace plastyczne dzieci. 
To bardzo dobra forma współpracy, świadcząca o dużym zaangażowaniu rodziców 
w działania grupowe. 
 Serdecznie dziękuję w imieniu swoim, Rady Pedagogicznej a przede wszystkim 
wychowanków za każdy odruch serca, wspaniałe gesty, ale co nieodzowne  
w wykonywaniu naszego pięknego zawodu - za aprobatę naszych działań 
edukacyjnych i wychowawczych, uśmiech i ciepłe słowo. To dodaje nam pewności, 
że to co robimy jest odbierane przez Rodziców pozytywnie, że dostrzegają nasze 
starania i troski o rozwój naszych wychowanków. Oczekujemy, ze dalsza współpraca 
z Państwem będzie przebiegała równie efektywnie. 
 Mam również bardzo dobrą wiadomość – w naszym przedszkolu w miesiącach 
letnich odbędzie się termomodernizacja - zostaną wymienione okna, drzwi, odnowione 
łazienki u dzieci, zmieni się też zewnętrzny wygląd budynku. Wszystko to posłuży do 
tego, aby dzieci przebywały i rozwijały się w bezpiecznych i dobrych warunkach. 
W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować Panu Mariuszowi Gromko 
(rodzicowi z grupy V i radnemu Miasta Białystok) za wspieranie i porady podczas 
podejmowania działań i prowadzenia trudnych rozmów dotyczących modernizacji 
przedszkola. Czekają nas pozytywne zmiany, ale też dużo zaangażowania, 
by wszystkie prace przebiegły planowo i terminowo. 
 W tym roku szkolnym w nowe meble, krzesła i stoły została wyposażona 
grupa V, w nowe dywany grupa III. Zakupiono nowe książki do biblioteki 
przedszkolnej, pomoce dydaktyczne do zajęć i zabawki dla dzieci we wszystkich 
grupach. Planowany jest zakup nowych krzesełek do I grupy i mebli do grupy IV. 
Przedszkole zakupiło również nową pralkę, wygospodarowano i urządzono miejsce 
na pralnię, by zadbać o oszczędności. 
 Wspaniale układają się relacje i współpraca z Radą Rodziców, której aktywność 
uwidacznia się na wszystkich uroczystościach przedszkolnych począwszy od obecności 
z okazji święta Dnia Nauczyciela. To dzięki tak wspaniałym ludziom, ich inicjatywie 
i poświęceniu swojego czasu, czujemy się docenieni i właściwie wspierani podczas 
różnych działań. Dziękuję serdecznie w imieniu całej społeczności przedszkolnej 
Rodzicom wychowanków, którzy potrafią tak efektywnie działać w Radzie Rodziców. 
 W drugim półroczu roku szkolnego 2009/2010 planujemy następujące 
uroczystości: Dzień powitania wiosny, wiosenny pokaz mody, Wiosenny Przegląd 
Piosenki z udziałem dzieci z białostockich przedszkoli, Dzień Matki, Festyn Rodzinny, 
wycieczkę z okazji Dnia Dziecka do Hermanówki. Ponadto w okresie rekrutacji 
do przedszkola na nowy rok szkolny, który odbędzie się w terminie od 08.03 
do 09.04.2010 planujemy dzień otwarty przedszkola oraz spotkania i zajęcia 
adaptacyjne z nowymi dziećmi i rodzicami. 
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 Warto, aby Państwo wiedzieli, że nauczyciele przedszkola dokonują ewaluacji 
wewnętrznej opartych na badaniach podejmowanych efektów działań dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych i statutowych przedszkola w zakresie: diagnozy dzieci 
5 i 6- letnich w zakresie uzyskania gotowości szkolnej (widomości o rozwoju 
i osiągniętym poziomie stopnia gotowości rodzice mogą uzyskać u nauczycieli 
w grupach: II, IV, V), adaptacji dzieci do przedszkola, badania losów absolwentów 
przedszkola oraz wdrażania programu wychowawczego przedszkola (uchwalonego 
przez Radę Rodziców). W związku z powyższym kierujemy prośbę do Rodziców, 
aby brali udział w krótkich badaniach ankietowych, które przełożą się na wyniki 
i podejmowane działania placówki. 
 Zima w tym roku jest wyjątkowo długa, mroźna i śnieżna. 
Dlatego z utęsknieniem czekamy wszyscy na wiosnę. Życzę Rodzicom i dzieciom, 
aby w następnym miesiącu pomyśleć cieplej o oczekujących nas 
przyjemnych chwilach, udziale w zaplanowanych uroczystościach. Na pewno przyda 
się wszystkim promienny uśmiech, pozytywna energia, która doda wszystkim wielu sił 
i entuzjazmu  w codziennym wypełnianiu naszych obowiązków oraz w budowaniu   
relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i zadowoleniu. 
 
 Dziękuję Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom z przedszkola za dobrze 
i sumiennie wykonywaną codzienną pracę, której dobrem najwyższym jest radosne 
i chętnie chodzące do przedszkola dziecko oraz  zadowoleni Rodzice. 
 Życzę dalszych owocnych działań i starań, które znacząco wpływają 
na dobrą opinię i promocję naszej placówki w środowisku lokalnym. 
 
 Z wyrazami szacunku 
 Bogusława Czyrska 
 Dyrektor Przedszkola 
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WYDARZENIA PRZEDSZKOLNE: 
 
 

Mikołajki w naszym przedszkolu.Mikołajki w naszym przedszkolu.Mikołajki w naszym przedszkolu.Mikołajki w naszym przedszkolu.    
 

 W dniu imienin Świętego Mikołaja nasze 
przedszkole ogarnęła prawdziwie świąteczna 
atmosfera. Już od rana z wielkim zapałem 
przygotowywaliśmy się wszyscy do tej wspaniałej 
uroczystości. Pani Jola Kłusewicz- wychowawczyni 
grupy III wprowadziła nas we wspaniały bajkowy 
nastrój, a następnie zaprosiła do przedszkolnego kina 
na film „Rudolf- czerwononosy renifer”- 
opowiadający o przygodach Rudolfa - jednego z 
reniferów Świętego Mikołaja. 
 Kolejnym punktem programu były wspólne 
zabawy, konkursy i oczywiście oczekiwanie na 
przybycie Świętego Mikołaja, który jak zwykle zrobił dzieciom niespodziankę i 
przyniósł nowe, piękne zabawki dla każdej z grup. Radości i uśmiechom nie było 
końca. To były naprawdę wspaniałe Mikołajki. 
 
Kiermasz świątecznyKiermasz świątecznyKiermasz świątecznyKiermasz świąteczny    
 

 W dniach 17 - 18 grudnia 2009 roku w naszym przedszkolu odbył się 
kiermasz świąteczny. Jak co roku nasi wychowankowie z pomocą pań przygotowali 
wiele pięknych ozdób świątecznych, które następnie były sprzedawane na kiermaszu. 
Zebraliśmy 664 zł. Za zgromadzone pieniążki dofinansujemy zakup zabawek na plac 
zabaw. 
 Równocześnie przeprowadziliśmy akcję zbiórki pieniędzy na operację nogi 
dla Małgosi Tomczak. Zebraliśmy 270 zł - pieniądze zostały przekazane rodzicom 
dziewczynki. 
 Na łamach gazetki składamy serdeczne podziękowania rodzicom naszych 
wychowanków za wsparcie finansowe i okazanie zainteresowania potrzebami 
placówki. 
 
XV konkurs na najładniejszą szopkę „Nasza Nadzieja w Betlejem”XV konkurs na najładniejszą szopkę „Nasza Nadzieja w Betlejem”XV konkurs na najładniejszą szopkę „Nasza Nadzieja w Betlejem”XV konkurs na najładniejszą szopkę „Nasza Nadzieja w Betlejem”    

 

 Tradycja budowania szopek sięga czasów św. 
Franciszka z Asyżu. Nawiązując do tej pięknej tradycji 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji 
Białostockiej w 1995 roku zainicjowało konkurs na 
najładniejszą szopkę pod hasłem „Nasza nadzieja w 
Betlejem”. Celem owego konkursu jest podtrzymanie 
tradycji chrześcijańskiej, promowanie postaw twórczych, 
rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości 
artystycznej, zachęcanie do wspólnej rodzinnej twórczości. 
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 Również i nasze przedszkole miało swój udział w tym konkursie. 
Mianowicie dzieci z grupy III pod kierunkiem Pani Joli Kłusewicz 
i Pani Niny Dowgier wykonały przepiękne postacie biblijne, z których powstała 
okazała szopka, która następnie została doceniona i wyróżniona przez jury konkursu. 
Dzieci otrzymały dyplomy i słodycze, a grupa otrzymała sprzęt audio - przenośny 
radioodtwarzacz CD. 
Bal choinkowyBal choinkowyBal choinkowyBal choinkowy    
 

 18 stycznia 2010 roku w restauracji „Mozart” 
odbył się bal choinkowy zorganizowany przez nasze 
przedszkole. Już od samego rana przychodziły 
do nas królewny, księżniczki, muszkieterki, wróżki, 
spidermani, Batmani, królewicze. Dzieci nie mogły się 
wprost doczekać, kiedy wreszcie rozpocznie się 
ten jedyny, najwspanialszy w roku bal. Wreszcie wybiła 
godzina 9.00 i ruszyliśmy wszyscy do restauracji 
„Mozart”. Zabawę poprowadzili artyści teatru „Co 
nieco”. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Wśród nas byli 
również nasi najbliżsi – rodzice, ciocie, babcie, 
rodzeństwo. Tańcom i konkursom nie było końca. I ja 
tam byłam, dobrze się bawiłam, a co widziałam dla Was 
opisałam. 
 
Dzień Babci i DziadkaDzień Babci i DziadkaDzień Babci i DziadkaDzień Babci i Dziadka    

 

 W dniach 20, 21, 22 stycznia 2010 roku w 
naszym przedszkolu odbywały się uroczystości z 
okazji Dnia Babci i Dziadka. Bardzo długo 
czekaliśmy na to wspaniałe święto, gdyż bardzo ich 
kochamy. 
 Z okazji ich święta każda z grup 
przygotowywała piękne występy, podczas których 
dzieci miały okazję podziękować swoim babciom i 
dz i adko m za 
b e z g r a n i c z ną 
mi ło ść , któ rą 
darzą  swo ich 
wnuków, oraz 

zaprezentować swoje umiejętności wokalne i 
recytatorskie. Na zakończenie był poczęstunek 
przygotowany przez mamy. 
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Grupa I 
 

 Najważniejszy okres pobytu maluszków w przedszkolu 
– pierwsze miesiące adaptacji są już za nami. Kiedy wszystkie 
dzieci w naszej grupie poczuły się dobrze i bezpiecznie 
przyszedł czas, aby je radośnie powitać w naszych 
„przedszkolnych progach” i uroczyście pasować na 
przedszkolaków – Przedszkola Samorządowego 77 w Białymstoku. Aby tak się stało 
dzieci pracowały z całych sił, a panie wspierały dodając otuchy i wiary we własne siły. 
Wszystkim nam zależało, aby pokazać, że dzieci z grupy pierwszej zasługują na tytuł 
przedszkolaka PS 77, dyplomy i niespodzianki, które zaakcentowały szczególny 
wymiar ceremonii pasowania Maluszków. 
 13 listopada 2009 roku o godz. 15.00, w udekorowanej sali zebrali się 
zaproszeni goście — Pani Dyrektor mgr Bogusława Czyrska, Rodzice, rodzeństwo, 
najbliżsi naszych wychowanków, Panie z grupy I, aby być świadkami doniosłej chwili  
pasowania na Przedszkolaka. Dzieci powitały przybyłych gości, a następnie  
zaprezentowały piosenki, wiersze oraz tańce, których nauczyły się podczas 
dwumiesięcznego pobytu w naszej grupie. Repertuar był bogaty wymagał od dzieci 
dużego skupienia również odwagi. Maluszki niewątpliwie świetnie poradziły sobie 
z tremą przy licznej publiczności Ta natomiast dzielnie współpracowała dodając 
otuchy i włączając swój repertuar zaczynający się słowami:,,Powiedz Jasiu, powiedz 
Olu, gdzie tak miło, jak w przedszkolu…” Na wstępie dzieci poprosiły gości 
o nie żałowanie braw ,,...oklaskami nagradzajcie..., więc końca nie było oklaskom, 
które były odpowiedzią na przedstawiany przez dzieci repertuar: piosenki ulubione: 
,,Ola i liście”, „Jestem sobie przedszkolaczek”, ,,Kotek Puszek”, ,,Krasnoludki”, 
,,Cztery małe myszki”, ,,Tu mam ręce” i inne, wiersze: ,,Mam trzy latka”, 
,,Przyszedłem do przedszkola”, ,,Maluszki”,...tańce: ,,Zapraszamy do poleczki”, 
,,Małe czerwone jabłuszko”, ,,Dwa  kółeczka” ... 
 Mali artyści z przejęciem i emocjami wykonywali repertuar, prezentując swoje 
dziecięce umiejętności. Gdy nadeszła chwila, na którą dzieci tak bardzo czekały 
honorowy gość, bez którego ceremonia pasowania nie byłaby taka ważna 
pani Dyrektor mgr Bogusława Czyrska,  czarodziejską różdżką dotykała dzieci , 
nadając im tytuł „Przedszkolaka” Przedszkola Samorządowego Nr 77. 
Wychowawczyni Grażyna Korobkiewicz i Iwonna Zaborowska wręczały dzieciom 
pamiątkowe dyplomy i rożki z niespodziankami. Gratulacjom, pamiątkowym zdjęciom 
zdawało się nie być końca. W radosnej atmosferze zaproszeni goście usiedli wraz 
z dziećmi na wspólny podwieczorek. Dzieci były zadowolone, że przybyli goście mogli 
być z nimi, rodzice dzielili się wrażeniami z uroczystości, spostrzeżeniami 
dotyczącymi dzieci i ich postępów w przedszkolu. Panowała miła i życzliwa atmosfera. 
 Maluszki już świetnie czują się w przedszkolu. Doskonale znają rytm dnia, 
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który reguluje ich pobyt w naszej placówce, przywiązały się do pracujących pań 
i poczuły się naprawdę bezpiecznie, co bardzo nas cieszy. Możemy skupić się na pracy 
dydaktycznej i wychowawczej. Dzieci osiągają wiele potrzebnych umiejętności. 
Obserwujemy u naszych wychowanków dużą samodzielność w czynnościach 
samoobsługowych, w łazience, podczas posiłków, ubierania się i rozbierania. 
Oczywiście są takie osoby, które potrzebują więcej czasu i zachęty do samodzielności. 
Dziecko samodzielne, czuje się pewniej i bezpieczniej wśród rówieśników, dlatego 
warto w domu poświęcić chwilę czasu, aby doskonalić nabyte umiejętności pociech. 
 Pracujemy nad wspieraniem mowy naszych trzylatków. Praca usprawniająca 
rozpoczęta w okresie przedszkolnym jak najwcześniej pozwoli przejść przez kolejne 
etapy rozwoju mowy. 
 Trzylatki chętnie uczestniczą w zajęciach zorganizowanych, niemałą radość 
sprawiają im zabawy swobodne, konstrukcyjne, badawcze, tematyczne, ruchowe. 
Emocje towarzyszą im podczas wrażeń plastycznych, których doświadczają 
z przyjemnością. 
 Mamy laureatkę konkursu plastycznego. Małgosia Szafraniec 
zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym w Katowicach  
„Moje ulubione zwierzęta” (wpłynęło tam 1468 prac z całej Polski) 
Gratulujemy Małgosi! 
 Otwartość, intuicję motoryczną i gestykulacyjną maluszków zaobserwowałyśmy 
na uroczystościach przedszkolnych, które integrowały całą dziecięcą społeczność 
naszej placówki: ,,Dzień pluszowego misia”, a także ,,Mikołajki w Przedszkolu” 
 Do naszej grupy dołączył Kacper Hołownia. Witamy Cię serdecznie Kacperku! 
Odbyły się również ważne uroczystości przedszkolne, podczas których poznaliśmy 
środowisko rodzinne wychowanków: „Święto Babci i Dziadka” oraz 
„Choinka Noworoczna”. To były wspaniałe i niezapomniane spotkania w przedszkolu. 
Jesteśmy pewne, że trzylatki poradzą sobie znakomicie! 
 Dziękujemy Państwu za obecność na uroczystościach, uświetnienie jej słodkim 
poczęstunkiem oraz  życzliwe słowa, które nadają często sens naszej codziennej pracy 
dydaktyczno- wychowawczej, a także otwartą postawę rodzicielską gwarantującą 
efektywną komunikację. 
DOBREGO 2010 roku. 
  
 Rodzice, którzy skorzystają z warsztatów „Szkoły dla Rodziców” początek 
24 luty (środa) 2010r.—będą mogli wesprzeć swoje rodzicielstwo umiejętnościami 
wychowawczymi potrzebnymi w rozwoju dziecka trzyletniego niewątpliwie 
niezbędnymi w dalszych okresach towarzyszenia swojemu dziecku. 
 
 Grażyna Korobkiewicz 
 Iwonna Zaborowska 
 Bogusława Czyrska 
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Grupa III 
 
 W grupie III odnotowano najwięcej nagród i wyróżnień w konkursach 
plastycznych i muzycznych. Dzieci z sukcesami brały udział w konkursach: 
− muzycznych tj.: 

• * Przegląd Piosenek Patriotycznych p.t. „Kto Ty jesteś” nagrodzeni: 
Mateusz Stalenczyk, Paulina Andrzejewska, Weronika Kostro. 

• Kolędy i Pastorałki nagrodzeni: Paulina Andrzejewska, Weronika Kostro. 
− plastycznych: 

• ”Kto ty jesteś”- Weronika Ławida, Piotr Wojtkowski, 

• „Kubuś Puchatek”- Ola Duda, Weronika Kostro, Ola Kraśnicka, Weronika 
Kurasz, Karolina Masłowska, Weronika Zaczkowska, Kuba Rutkowski, 

• Podróże po Podlasiu- Weronika Zaczkowska, Kuba Rutkowski. 

• Jesienna Mandala- praca zbiorowa, wzięła udział cała grupa - nagroda( „Księga 
najładniejszych bajek”). 

 Wielkim grudniowym wydarzeniem były przygotowania do udziału 
w konkursie szopek bożonarodzeniowych p.t. „Nasza Nadzieja w Betlejem” 
XV edycja na najładniejszą szopkę podlaską. Każde dziecko przygotowało 1 postać 
przy pomocy rodzica pod kierunkiem nauczycielki. 
 Z tak przygotowanych postaci powstała okazała szopka składająca się 
z Józefa, Maryi, Dzieciątka, Trzech Króli, pasterzy, zwierzątek i aniołów. Szopka była 
oryginalna i okazała, przykuwająca uwagę oglądających, została zauważona, 
doceniona przez jury konkursu. W kategorii prac zespołowych uzyskaliśmy nagrodę. 
Każde dziecko otrzymało dyplom i słodycze, a jako grupa uzyskaliśmy sprzęt audio- 
przenośny radio - odtwarzacz CD, który wykorzystujemy w codziennej pracy. 
 W konkursie tym brało udział około 800 szopek, dlatego też to, że nasza szopka 
została nagrodzona ma dla nas tak wielkie znaczenie. 
 W styczniu gościli śmy w restauracji „Mozart” na prawdziwym balu 
karnawałowym. Dzieci zaprezentowały wspaniałe stroje, fryzury i maski. Bawiły się 
z aktorami teatru „Co nieco” biorąc udział w ciekawych konkursach. Ten bal będziemy 
długo pamiętać z uwagi na spotkanie ze św. Mikołajem. 
 20. I. 2010 gościli śmy Babcie i Dziadków na uroczystości przedszkolnej 
z okazji ich święta. Dzieci zaprezentowały przygotowane wcześniej jasełka 
bożonarodzeniowe w pięknej scenerii i strojach na sali gimnastycznej, a później 
jeszcze odbyła się krótka część artystyczna w sali połączona ze słodkim 
poczęstunkiem. 
 Był to bardzo owocny i pracowity okres. Teraz będziemy odpoczywać podczas 
ferii zimowych, by zreperować siły a później znów wpaść w wir pracy. Podczas ferii 
nie zapominamy o naszych ptakach: gilach, sikorkach, kaczkach krzyżówkach, 
wróbelkach, kawkach, krukach i gołębiach. Może uda nam się zobaczyć żerującą 
jemiołuszkę. 
 Zdrowia, radości i sukcesów w pracy i życiu osobistym w 2010 roku życzą 
Państwu - nauczycielki grupy III i cały personel przedszkola. 
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Grupa II 
 Miniony semestr w grupie II obfitował w wiele interesujących zdarzeń. 
Czterolatki już, jako nie najmłodsze w przedszkolu starały się wszelkimi sposobami 
eksponować swoje umiejętności, które do tej pory przysługiwały tylko starszym 
kolegom. 
 Nauczyły się wielu nowych piosenek i wierszy. Z entuzjazmem poznawały 
i uzupełniały wiadomości z różnych dziedzin, poznawały nowe zabawy, 
ćwiczyły umiejętność współdziałania w grupie. 
 Dzieci nasze nie pozostawały bierne sztuce, wiele z nich uczestniczyło 
w konkursach plastycznych organizowanych na terenie przedszkola, jak i poza nim. 
Przygotowały piękne prace związane z tematyką jesienną, świąteczną. 
Szczególnym wyróżnieniem dla nas było zajęcie I miejsca w konkursie 
„Mój mały świat w kolorowej mandali”. Poza tym nasi milusińscy chętnie 
uczestniczyli w konkursach muzycznych i tu również otrzymaliśmy wyróżnienie w X 
Jesiennym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej. 
 Pierwszy semestr obfitował w wiele uroczystości, na których swoją obecność 
zaznaczyła także druga grupa, były to m.in.: Święto Pluszowego Misia, Mikołajki, 
Kiermasz Świąteczny. 
 Najwspanialszymi wydarzeniami w naszej grupie były oczywiście: 
Bal Karnawałowy oraz Dzień Babci i Dziadka, na które dzieci czekały z utęsknieniem, 
by pokazać publicznie choć cząstkę umiejętności nabytych w minionym semestrze. 
 Życzymy wam Drogie Dzieci wytrwałości i kolejnych sukcesów. 
 Wychowawczynie grupy II: 
 Ewa Pieczyńska 
 Julita Kirysiuk 

Grupa V 
 Dzieciom z grupy V pracowicie minął pierwszy semestr. Dnia 24 listopada 
w naszym przedszkolu obchodzony był „Dzień Pluszowego Misia”- wszystkie dzieci 
przyniosły z domu ulubionego misia. Z tej okazji zorganizowany był konkurs 
plastyczny, wszystkie dzieci dostały upominki. Na hasło nauczycielki „dziś będziemy 
malować farbami”, dzieci odpowiadają „super”. Z tego wniosek, że bardzo lubią 
malować farbami. Braliśmy udział w konkursie „Z Kubusiem Puchatkiem przez świat, 
Świąteczne Ozdoby”. Dnia 7 grudnia był u nas Mikołaj - który potrafi spełnić 
najskrytsze marzenia. 
 Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie kiermaszu świątecznego. 
Na holu w przedszkolu niebiańskie dekoracje tworzyły „Anioły”. Dzieci wykonały 
różnorodne ozdoby świąteczne, zebrane pieniądze przeznaczone będą na wyposażenie 
ogrodu przedszkolnego. Przed nami wspaniała zabawa karnawałowa w restauracji 
„Mozart” oraz święto Babć i Dziadków. 
 Postaramy się, aby najbliższy czas obfitował w wiele radości i ciekawostek. 
 Nauczycielki: 
 Alicja Szczepańska 
 Helena Karłuk 
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Grupa IV  
 Miniony semestr w grupie 6 - latków był czasem wytężonej pracy połączonej 
z dobrą zabawą. Dzieci jako najstarsze w placówce dawały właściwy przykład swoim 
młodszym koleżankom i kolegom. Dzieci z naszej grupy miały okazję wykazać się 
umiejętnościami artystycznymi i organizacyjnymi. W październiku w Dniu Edukacji 
Narodowej gościli śmy w swojej sali wielu zaproszonych gości. Byli to pracownicy 
naszego przedszkola pracujący obecnie oraz emeryci, którzy kilka lat wcześniej odeszli 
na zasłużony odpoczynek, przedstawiciele Rady Rodziców i dzieci z naszego 
przedszkola. 
 Niezapomnianym wydarzeniem w życiu dzieci będą wspomnienia  
Dnia Misia w przedszkolu. Dzieci bawiły się przy muzyce, słuchały przygód Kubusia 
Puchatka, śpiewały i przytulały swoje misie. 
 Najstarsze przedszkolaki chętnie udzielały się w środowisku artystycznym na 
terenie naszego miasta. Wyeksponowały swoje prace na wielu konkursach 
plastycznych, konkursie muzycznym i miejskim konkursie matematycznym 
„Kangurzątko”. 
 Przedszkolaki z grupy IV dawały wyraz swojej pracy przygotowując 
się skrzętnie do zajęć przedszkolnych. Chętnie uzupełniały karty pracy, 
ćwiczyły kaligrafię, liczyły, obserwowały i doświadczały, czyli zrobiły wszystko, 
aby dobrze przygotować się do nauki w klasie I. Wiadomości dzieci były uzupełniane 
o  liczne ciekawostki ze świata przyrody. Ugruntowano wiedzę zdobytą do tej pory. 
 Dzieci brały udział w spektaklach teatralnych, koncertach filharmonii, zajęciach 
dodatkowych. 
 Listopad i grudzień to miesiące wzmożonej pracy przed zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia. Przed nami drugi semestr wytężonej pracy. 
Życzymy Wam Drogie Dzieci wytrwałości i wielu sukcesów. Ufamy, 
że dotychczas Wasza ciężka praca będzie odbywała się w atmosferze radości i dobrej 

zabawy. 
 Nauczycielki: 
 mgr Dorota  Wiśniewska 
 mgr Anna Sosnowska 
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Za  co  kochamy 
Babcię  i  Dziadka??? 

 

Grupa I 
Damian Gołaszewski- Kocham babcię i dziadka jak 
gram na komputerze i sprawdzam coś. 
Patrycja Perner- kocham babcię i dziadzia, bo lubię 
bawić się z nimi lalkami. 

Piotr Denisiuk- Że dziadek mi czyta bajeczki i betki. 
Maciek Mróz- Lubię bawić się samochodami z babcią i Kasią. 
Dorotka Uszyńska- Kocham moją babcię, bo mi kupuje lizaczki i słodycze. 
Kuba Kowalko - Kocham babcie i dziadka i lubię się bawić i lubię lizaki. 
Ada Wróbel- kocham babcię dziadka i kocham też mamusię i tatusia i Marcelinkę. 
Albert Dziaduła - Kocham dziadka, bo daje dla mnie i Aleksanderka czekoladkę. 
Martyna Bagilcz- Lubię bawić się w berka z babcią i dziadkiem. 
Ola Czemiel- Kocham babcię i dziadka za to, że są kochani 
Aleksander Masłowski- Lubię bawić się z dziadkiem. 
 
 

Grupa III 
Piotrek Wojtkowski:  Kocham babcię za układanie puzzli i za chodzenie na spacery. 
Weronika Zaczkowska: Babcia się bawi z nami i dziadek się bawi. 
Michał Wilimas:  Babcia mi daje jeść. Daje mi surówkę. 
Adrian Horodeński: Ja lubię jeść i spać u nich. Dziadek tylko bawi się ze mną 
i jeszcze umie się bawić u mnie w pokoju. 
Kacper Fiks: Opowiadam dla nich wierszyki i się bawię się i maluję i jeżdżę. 
Paweł Abramowicz: Ja kocham moją babcię Lil ę. 
Paulinka Andrzejewska: Kocham ich za to, że chodzę na podwórko i pada śnieg. 
Weronika Ławida:  Dziadek i babcia pracują. 
Kuba Rutkowski:  Bo ja ich kocham, bo oni dają mi jeść, chodzą ze mną na spacery. 
Weronika Wojciechowicz: Ja kocham babcie i dziadka, że bawią się ze mną, 
placki robią. 
Julia Kołodziejczyk: Babcia z dziadkiem robią mi zupkę. Mięsko też. 
Bawią się ze mną. 
Mariusz Obuchowski: Bo oni mi kolację i śniadanko robią. Śpię z babcią i 
z dziadkiem. 
Weronika Kostro:  Moja babcia robi kluseczki „pychotki” placuszki i jeszcze 
robi coś tam jeszcze. Kocham babcię i dziadzia. 
Magda Gidaszewska: Babcia mi robi placki i koszyczki. Dziadek robi różne rzeczy. 
Amelka Olszyńska: Babcia mi kupuje gumy, lizaczki i robi placki z bułką tartą. 
Bawię się z nią. Bawi się ze mną. 
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Grupa II  
Marysia Mikołajczyk : Kocham, bo babcia gotuje smaczne obiadki i jeszcze kupuje 
mi smaczne jedzonko. 
Kewin Tworkowski : Bo placuszki smaczne mi dają i kocham moją Nianię. 
Kinga Kurstak : Za to, że bardzo są piękni i bardzo mili. 
Wiktor Biełaszuk: Bo babcia robi śniadanko pyszne i herbatę i już więcej nic. 
Kasia Mróz: Bo oni ze mną się bawią i mówią, że ładnie rysuję. 
Dominika Popławska: Za to, ze mną się bawią i kiedy wujek bierze mnie na sanki. 
Szymon Motkowski: Za to, że gotują mi ciasteczka i ja przytulam babcię i dziadka 
i kupują mi rogale i świeże bułeczki i babcię Jadwigę kocham i lubię ją i mnie 
przytula.  
Martyna Rybołowicz: Ja babcię i dziadka na imieniny zaproszę i na wesele 
i do fikolandu, lubię nocować u dziadka i u babci. 
Oskar Jarząbek: Że mogę pomagać babci w chlewie, a dziadek pracuje w Ameryce. 
Benio Halicki: Że ja kiedyś do nich przyjeżdżam jak mam wolne, a kiedyś tak 
się stało, że tatuś musiał zabrać od dziadka laptop, bo był zepsuty, a babcia sobie 
żartowała, ze ona też nie ma Internetu. 
Marysia Skórzecka: Kocham babcię za to, że daje mi herbatkę dla dzieci i za to, 
że daje mi kawałki ciasta i przytula i wszystko mi kupuje. 
Martyna Nurczyk : Dziadka kocham za to, bo często z nim może nie często chodzę 
z nim do ogrodu, a babcię kocham za to, ze upiekliśmy razem ciasteczka. 
Marysia Paciorek: Bo mój dziadek jest dobry i ładny a babcie, bo jest miła i dobra 
i  gotuje smaczne obiady i robi moją ulubiona sałatkę ale nie pamiętam jak się nazywa. 
Wiktoria Kirysiuk : Ja kocham babcię i dziadka za to, że ich kocham mocno i rysuję 
dla nich rysunki i dają mi śmiejżelki i słodycze. 
Wiktoria Celary : Kocham babcie i dziadka no bo lubię ich i dla babci pomagam 
i dla dziadka w robieniu babek, ciasteczek, wafelków, jajek, kotleta. 
 
 

Grupa V  
Gabrysia Bernart: Dlatego, że czasem babcia mi kupuje słodycze, a dziadek zawsze 
jak leże to mnie też przytula. 
Milena Wierzbicka : Za to, że są tacy kochani i że są mili, dlatego jeszcze, 
że mnie kochają i że naszą rodzinę zapraszają. 
Jagoda Mazurek: Bo mi kupiła ładne kolorowanki i książeczki z naklejkami, 
a  dziadek kupił mi kapcie z kotkami i że babcia nam kupiła lizaka i przyjechała do nas 
dwa razy, bo babcia daleko mieszka. 
Julia Mazurek: Bo babcia i dziadek kupują fajne prezenty. 
Amelka Szumowska: Bo bardzo mnie kochają i się ze mną bawią. 
Oliwia Banachowska: Bo kupują mi zabawki i dobrze gotuje babcia. 
Kuba Kamiński: Kocham ich za to, ze dziadek zawsze robi ciasto czekoladowe moje 
ulubione, a babcia mnie przytula. 
Kamil Gromko : Że babcia mi piecze pyszne ciasta i czasami robi mi galaretkę 
i budyń też, a dziadek nazbierał grzybów i robi pyszne grzybki. 



1 41 41 41 4     E cho P rzedszkolaE cho P rzedszkolaE cho P rzedszkolaE cho P rzedszkola     

Filip Jankowski: Bo dziadek ma busa ciężarówkę i jeżdżę z dziadkiem, a babcię 
kocham za to, że robi mi jajka i jest dobrą kucharką. 

 
Grupa IV  

Natalka Babicz: bo są fajni i bardzo mnie kochają, babcia mnie często zabiera 
z przedszkola i dziadek. 
Marta Dzięgielewska: Kocham ich za to, że kupują mi cukierki i różne rzeczy 
na urodziny. 
Julia Kłubowicz: Kocham ich za to, że są fajni i się ze mną bawią, kupują prezenty 
i słodycze. 
Dawid Wysocki: Że mi kupują cukierki, zabawki, garaże i takie układanki. 
Dominik Rege: kocham babcię i dziadka za to, że kupują mi miecze świetlne i star 
wars tylko, że te drogie trochę są, więc na urodziny mi kupią i klocki lego gwiezdne 
wojny. 
Karol Arciszewski: Kocham ich za to, że dają mi pieniądze, kupują słodycze 
i zabawki. 
Dominik Chomczyk: Za to, że babcia się ze mną bawi. 
Paula Szmidt: Kocham babcię i dziadka za to, że z dziadkiem mogłam dawać dla 
dwóch koni jedzenie, a babcię kocham za to, że chodzimy razem na wakacje po mleko 
i głaskałam krówkę. 
Aleksander Dziaduła: Kocham dziadka za to, że mi daje forsę. 
Gabrysia Rybołowicz: Kocham babcię i dziadka dlatego, że mnie przytulają i u nich 
nocuję i mają dużo pieniędzy. 
Kuba Denisiuk: Za to, że są dla mnie bardzo mili kupują mi dużo słodyczy i ze mną 
śpią. 
Brajan Tworkowski : Bo mi kupują Kinder Joy i opowiadają mi bajki. 
Miłosz Popławski: Kocham dziadka i babcię, bo dają mi pieniądze, bawią się na 
podwórku. 
Kuba Daciuk: Babcię kocham, bo mi kupuje dużo słodyczy i daje kasę i ciastka, 
a dziadek mnie gania i się ze mną bawi. 
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Humor z przedszkola 
 

„Świńska grypa” 
Pani: Marysiu nie bierz do buzi tych śmieci. 
Oskar: Bierz, bierz to cię dopadnie taka 
świńska grypa. 

 
 

„AH1N1” 
 Pani: Dzieci jak myślicie, co to jest wirus? 
 Wiktoria: To jest AH1N1. 
 
 
„A po co nam tyle palców????” 
Martyna ubiera rękawiczki „palczatki”. 
Po wielu próbach pyta w końcu zrezygnowana: 
-Dlaczego człowiek musi mieć tyle palców???? 
 
 
 „Kotleciana choroba” 
 W porze obiadowej pani pyta Marysię:- Dlaczego nie jesz???? 
 Marysia: Mama mi nie pozwala. 
 Pani: Dlaczego Marysiu??? 
 Marysia: Po kotlecie mam kotlecianą chorobę. 
 Pani: Jaką??? 
 Marysia:  Po prostu tracę pamięć. 
 
 

 „Brak pralki” 
 Pani Halinka mówi do dzieci: - dzisiaj bierzemy pościel do prania. 
 Oskar: A co, wy tutaj nie macie pralki??? 
 
 „Ale mróz” 
Po powrocie z podwórka Marysia stwierdza: 
-Pani wiesz??? Na podwórku był taki mróz, że aż się spociłam. 
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„Rola środowiska rodzinnego w 

kształtowaniu zainteresowań książką” 
 

„Dom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca 
A dom, w którym jej nie ma - to czarny kryminał”. 

Kornel Makuszyński  
 

 Książka jest nośnikiem wiedzy o świecie, segreguje ją i uczy myślenia. 
Dzieje się tak od najmłodszych lat życia dziecka dzięki jego rodzicom, którzy są swego 
rodzaju przewodnikami, łącznikami między nim a książka. To właśnie oni wskazują 
odpowiednią lekturę, która zachęca do działania, inspiruje do zabaw. Za taką pierwszą 
„lekturę” można uznać kołysanki, bajki, wierszyki przekazywane przez najbliższych. 
 Środowisko rodzinne odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu 
zainteresowań  książką. Należy więc w szczególny sposób otoczyć opieką rodzinę, 
gdyż tu właśnie kształtują się postawy przyszłych czytelników. 
 Postawy czytelnicze zaczynają kształtować się we wczesnym dzieciństwie 
między 2. a 3. rokiem życia. Ów etap określa się za M. Debesse „wiekiem koziołka”, 
gdyż dziecko bardzo krótko skupia uwagę na czymś, jego obserwacja jest bardzo 
powierzchowna, a ruchliwość i ciekawość pobudzają do twórczego myślenia. 
 Pierwszy kontakt z książką w tym okresie polega na traktowaniu 
jej jak zabawki. Dziecko zainteresowane jest jej kształtem, kolorami, szelestem kartek. 
Istotne znaczenie ma ilustracja, nie tekst, bowiem dziecko spostrzega na niej rożne 
znane przedmioty czy postacie. I tu właśnie rozpoczyna się proces kształtowania 
nawyków czytelniczych. Książka pomaga w poznawaniu świata, a rodzice 
są pośrednikami. 
 W wieku przedszkolnym następuje stopniowe przechodzenie od zabawy książką 
do kojarzenia tekstu z oglądaną ilustracja. Proces ten odbywa się przy aktywnym 
udziale rodziców. 
 Dzieci bardzo lubią powtórzenia, kilkakrotnie oglądają te same obrazki, 
domagają się również wielokrotnego powtarzania tekstu. Powrót do znanego już tekstu 
łączy w sobie element atrakcji i zarówno bezpieczeństwa, ale także umożliwia 
powtórne identyfikowanie się z głównymi bohaterami. 
 W późniejszym wieku przedszkolnym zdaniem W. S. Gray: „(…) dziecko 
uzyskuje gotowość czytania”. Owa gotowość przejawia się chęcią kontaktów z książką, 
która staje się dla małego czytelnika źródłem wielu doznań oraz dążeniem do 
opanowania umiejętności czytania. 
  W momencie, gdy dziecko opanuje tę trudną sztukę, rodzice nadal nie powinni 
zostawiać go samego z książką. Ten czas to okres wielkiego wysiłku, który latorośl 
wkłada  w opanowanie techniki czytania, nie może tym samym wniknąć w treść 
książki, zwłaszcza gdy jest ona długa. Dlatego pomoc rodziców jest niezbędna. 
 Należy także zwrócić uwagę na to, że w miarę dorastania dziecka kształtują się 
bardziej złożone formy poznania. Dlatego też, by dziecko mogło korzystać z książki w 
sposób twórczy, rodzice powinni mu pomóc w dochodzeniu do samodzielnego wyboru 
tekstu, zachęcać do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, 
wrażeniami. 
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 Taka sytuacja buduje stosunki partnerskie między rodzicami a dziećmi w czasie 
czytania, a to daje ogromną satysfakcję. Poza tym obecność rodziców zaspokaja 
potrzebę bezpieczeństwa i emocjonalnej bliskości. 
 Zdaniem J. Papuzińskiej „Kontakt dziecka z książką to coś więcej niż 
przyswajanie treści. To rodzaj spektaklu z udziałem rodziców - aktorów operujących 
głosem i gestem, spektakl dla którego owa treść stanowi jedynie kanwę, której nie 
trzeba się koniecznie wiernie trzymać, na której zbudować można wspaniały, intymny 
kontakt rodzinny”. 
 Zgodnie z tymi słowami trzeba też zwrócić uwagę na sposób, w jaki kształtuje 
się zainteresowania czytelnicze. Rodzice powinni pomagać w poszukiwaniu 
i podsuwać dziecku książki zrozumiałe, ciekawe, zgodne z jego zainteresowaniami. 
 By uzyskać odpowiednie efekty, należy tak dobierać lekturę, by pasowała 
do wieku i możliwości rozwojowych młodego odbiorcy, bardzo istotne jest „ (…) jak 
najwcześniejsze wchodzenie z książką jako elementem w wychowaniu dziecka”. 
 Na zakończenie chciałabym dodać, że warunki życia współczesnej rodziny 
sprawiają, że rodzice i dzieci coraz mniej czasu spędzają wspólnie przy zabawie 
czy lekturze. Zabiegani dorośli nie mają czasu dla swoich pociech, a przecież 
wystarczy tak niewiele, kilkanaście minut wspólnego czytania, zabawy, by dziecko 
poczuło, że jest kochane, ważne, a przede wszystkim,  by nie uciekało w „macki” 
innych opiekunów - komputerów i telewizji. W przeciwnym razie rozluźniać się będą 
więzy rodzinne, a odbudować później prawidłowe relacje jest bardzo trudno. 
 

Opracowała Julita Kirysiuk 

Kącik logopedy 
 

„Logopeda - lekarz czy terapeuta? Kim jest logopeda, kiedy i po co do niego się udać?” 
 Logopedia jest nauką o prawidłowym kształtowaniu mowy. Zajmuje się 
również usuwaniem zaistniałych wad wymowy oraz nauczaniem jej w wypadku, 
gdy się nie rozwinęła lub została utracona. Chcąc przybliżyć pole działania leżące 
w zakresie kompetencji logopedy, zwrócimy Państwa uwagę na sytuacje, kiedy wizyta 
u tego specjalisty może stać się pomocna lub wręcz niezbędna. 
 Może być ona potrzebna już w pierwszych dniach życia dziecka. 
Większość zdrowych niemowląt już od urodzenia ma wyrobiony silny odruch ssania, 
dzięki któremu może się odżywiać i prawidłowo rozwijać. U części osesków, 
zwłaszcza wcześniaków, odruch ten może się jednak wykształcić nieprawidłowo 
lub nie zaistnieć w ogóle. W tym wypadku pomoc logopedy polega na zastosowaniu 
serii masaży i ćwiczeń, stymulujących właściwą motorykę buzi, a co za tym idzie - 
poprawiających jakość odruchu ssania lub indukujących jego pojawienie się. 
 W trakcie dalszego rozwoju mały człowieczek w błyskawicznym tempie 
poszerza swoje umiejętności - również w nawiązywaniu kontaktu werbalnego 
z otoczeniem. We wszelkich przypadkach, gdy rozwój mowy dziecka wydaje nam się 
nieprawidłowy, możemy zwrócić się właśnie do logopedy. 



1 81 81 81 8     E cho P rzedszkolaE cho P rzedszkolaE cho P rzedszkolaE cho P rzedszkola     

Na specjalnych, adresowanych do rodziców, warsztatach z profilaktyki rozwoju mowy 
można dowiedzieć się ciekawych informacji i poznać liczne, proste zabawy -  
ćwiczenia, dzięki którym możemy podziałać stymulująco na naszego maluszka, tak by 
mówił on w przyszłości prawidłowo. 
 Logopeda może pomóc również wtedy, gdy rozwój mowy dziecka jest z jakiś 
przyczyn opóźniony. Dzięki prowadzonym przez logopedę i wykonywanym w domu 
przez rodziców ćwiczeniom, można pomóc dziecku w nadrobieniu zaległości 
i dogonieniu rówieśników również w tym zakresie. 
 Najczęściej logopeda kojarzony jest jednak z korygowaniem wad wymowy. 
To on wywołuje głoski, które nie pojawiły się u dziecka we właściwym czasie, 
koryguje też głoski nieprawidłowo wypowiadane. Warto, aby dziecko już w wieku 
4 lat poddane zostało diagnozie logopedycznej. Obecnie w większości przedszkoli 
jest logopeda, który taką diagnozę może postawić. 
 Należy pamiętać, że na korygowanie wad wymowy nigdy nie jest za wcześnie, 
a wiara w to, że wada „wyleczy się sama”, lub dziecko z niej wyrośnie, nie zawsze jest 
usprawiedliwiona. Korygowanie wad wymowy jest często procesem długotrwałym. 
Jeżeli więc dziecko ma wiele problemów z właściwym mówieniem, a poddane zostanie 
terapii dopiero w wieku 6 lat, zwykle nie starcza czasu na znaczącą poprawę 
przed pójściem do szkoły. Wiadomo również, że im wada jest bardziej utrwalona, 
tzn. im dłużej dziecko wypowiada głoskę w sposób nieprawidłowy, tym szansa 
na przeprowadzenie szybkiej i skutecznej terapii jest mniejsza. 
 Najczęściej spotykanymi w tym wieku niedociągnięciami jest niewypowiadanie 
głoski r lub problemy z seplenieniem (nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz, sz, ż, 
cz, dż, lub rzadziej ś, ź, ć, dź). 
 Należy pamiętać, że jeżeli nasze dziecko w wieku 7 lat w znaczący sposób 
odbiega od norm rozwojowych w zakresie mowy, może stać się to podstawą 
do odroczenia obowiązku szkolnego. Jeżeli mowa dziecka jest na tyle zrozumiała, 
że mimo istniejącej wady wymowy poszło ono we właściwym czasie do szkoły, 
terapia logopedyczna musi być kontynuowana aż do czasu uzyskania znaczącej 
poprawy. 
 Warto pamiętać, że logopedzi pomagają również wtedy, gdy rozwój dziecka 
jest z różnych przyczyn zaburzony. Praca z dziećmi mającymi problemy ze słuchem 
może w znaczący sposób ułatwić im odnalezienie się w świecie dźwięków. 
Nie wszyscy wiemy, że np. dziecko, które nie słyszało lub jego słuch był szczątkowy, 
po założeniu implantu ślimakowego musi „nauczyć się" słyszeć, gdyż prawdopodobnie 
w mózgu nie wykształciły się właściwe połączenia odpowiedzialne za prawidłowe 
interpretowanie dźwięków. Tylko fachowe, przeprowadzone pod okiem logopedy 
wychowanie słuchowe, może zagwarantować, że dziecko po „umożliwieniu" 
mu słyszenia będzie w stanie skorzystać z tego w sposób należyty. 
 Logopedzi w znaczący sposób przyczyniają się również do stymulowania 
rozwoju mowy dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, np. autystycznych, z zespołem 
Downa, itp. Nieoceniona jest również ich pomoc w nawiązaniu kontaktu werbalnego, 
np. z dziećmi z dziecięcym porażeniem mózgowym i innymi podobnymi schorzeniami. 
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 Logopeda to nie tylko terapeuta dzieci. Nie należy zapominać, że w zakresie 
jego kompetencji znajdują się również osoby dorosłe. Do logopedy możemy udać się 
zarówno wtedy, gdy mamy problem z techniką mówienia i właściwą emisją głosu, 
jak i wtedy, gdy nie radzimy sobie z mówieniem w czasie silnego stresu. 
Na prowadzonych przez logopedów warsztatach można nauczyć się prawidłowo 
tworzyć i wydobywać dźwięki oraz prowadzić głos i pracować nim bez zmęczenia, 
poznać zasady higieny głosowej i zagrożenia, których można uniknąć w czasie pracy 
głosem. 
 Warto pamiętać, że również u osób dorosłych korygowanie wad wymowy, 
przeoczonych w dzieciństwie, może zakończyć się sukcesem. Jest to dobra wiadomość 
- zwłaszcza dla osób, które w swojej praktyce zawodowej stykają się z klientami 
lub mediami. 
 Logopeda to wreszcie specjalista, który pomaga w powrocie do sprawności 
werbalnej ludziom po przebytych wylewach i udarach mózgu. W ich wyniku często 
dochodzi do zaburzeń mowy, polegających na częściowej lub całkowitej utracie 
umiejętności budowania i percypowania tekstów słownych, w następstwie mniej 
lub bardziej rozległego ogniskowego uszkodzenia ośrodków mowy dominującej 
półkuli mózgu. Często zdarza się, że chory nie potrafi czytać, mówić, pisać, 
nie rozumie, co się do niego mówi. Szybkie przeprowadzenie badań 
neurologopedycznych, postawienie diagnozy i przygotowanie odpowiedniej terapii 
prowadzi do znacznej poprawy w zakresie zaburzonych czynności. Dzięki rehabilitacji 
dochodzi w wielu wypadkach do ich całkowitej odbudowy, co daje choremu szansę 
powrotu do normalnego życia. 
 Do innych, dotyczących nawet 4% Polaków, zaburzeń mowy, przy których 
pomoc logopedy jest niezbędna, należą problemy z tempem i płynnością mowy, 
zwane popularnie jąkaniem. Logopeda, we współpracy z psychologiem, 
może w znaczący sposób poprawić jakość życia osób borykających się z tym 
problemem. 
 Podsumowując, na spotkanie z logopedą nigdy nie jest za wcześnie 
ani za późno. W zależności od tego, jak będzie przebiegał rozwój naszego maluszka, 
jak i od tego, co nas  spotka w dorosłym życiu, możemy znaleźć się w sytuacji, 
w której terapia logopedyczna stanie się dla nas niezbędna. 
 

opracowała: Anna Sosnowska, logopeda 
 

źródło: I. Wiatrowska, M. Jęksa-Wojciechowska, www.forumzdrowia.pl 
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Kącik terapeuty pedagogicznego 
 

„Gdy mama dużo pracuje” 
 Dorośli, pytani o najmilsze wspomnienia z dzieciństwa, bardzo często 
przywołują wspomnienia zupełnie zwyczajnych chwil, spacerów z rodzicami, 
wspólnych przygotowań do świąt, domowego porządkowania, majsterkowania z tatą, 
czy wylegiwania się na plaży. Te wspomnienia stanowią odpowiedź na pytania 
zapracowanych rodziców, o to jak atrakcyjnie spędzić z dzieckiem czas – czas, którego 
jest tak bardzo mało. 
 Praca. Spędzamy w niej większą część dnia. Dla jednych jest po prostu życiową 
koniecznością, dla innych ma jeszcze dodatkową wartość. Praca pozwala na realizację 
planów i marzeń, ale jest także miejscem, w którym dążąc do zawodowych sukcesów 
potwierdzamy swoją wartość, odnajdujemy satysfakcję, sens i radość życia. 
W pracy nawiązujemy i podtrzymujemy kontakty z innymi ludźmi. 
Pracując nad projektami, dyskutując podczas narad, razem wyjeżdżając na szkolenia 
czujemy się mocno związani z gronem współpracowników – czerpiemy satysfakcję 
z przynależności do określonej grupy społecznej. 
 I to właśnie praca zawodowa, lęk przed jej przerwaniem, utratą, obawa przed 
trudnościami związanymi z godzeniem spraw osobistych i zawodowych jest jedną 
z najczęściej wymienianych przeszkód związanych z planowaniem posiadania dzieci. 
Wiemy, że dzieciom, aby mogły się prawidłowo rozwijać, potrzebny jest spokój 
i uwaga, i czas rodziców. Jak więc zdecydować się na dziecko, gdy o czas i spokój 
jest tak trudno? Problemem zgłaszanym przez bardzo wielu rodziców jest czas, 
którego nie dość dużo mają dla swoich dzieci. 
 Kiedy wrócić do pracy? To pytanie zadawane przez wiele mam. 
Pytanie, na które trudno jest znaleźć uniwersalną odpowiedź. Bo jeśli mama, 
przerywając pracę po urodzeniu dziecka, rzeczywiście cieszy się tym czasem, 
to pierwsze lata spędzone razem stanowią dla obojga ogromny kapitał. 
 Czasami jednak przerwanie pracy wywołuje niepokój o konsekwencje 
tej decyzji. Często nawet kilkumiesięczna przerwa w pracy niszczy materialne 
bezpieczeństwo rodziny i jest po prostu niemożliwa. Czas spędzany w domu 
nuży monotonią codziennych zajęć, męczy brakiem kontaktu z dorosłymi, 
brakiem potrzebnych „dorosłych” satysfakcji. Jeśli długiemu urlopowi 
wychowawczemu towarzyszy tyle negatywnych emocji, czasami warto zastanowić się 
nad wcześniejszym powrotem do pracy. Dobrym rozwiązaniem jest podjęcie pracy 
w niepełnym wymiarze godzin, ale ono ciągle jeszcze leży raczej w sferze pobożnych 
życzeń niż realnych możliwości. 
 

Mama wraca do pracy 
 

 Powracająca do pracy mama stoi przed koniecznością przeorganizowania 
rodzinnego życia tak, by była w nim przestrzeń na pracę, obowiązki domowe, 
no i oczywiście dziecko. Jej nieodłącznymi towarzyszami stają się zwykle brak czasu, 
pośpiech, niepokój i ... poczucie winy. Poczucie winy, że w pracy myślami ucieka 
do domu, zastanawiając się, czy po powrocie najpierw wstawi pranie, 
czy raczej pójdzie na spacer z córką, poczucie winy, że dla swojej pociechy ma ciągle 
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za mało czasu, uwagi, cierpliwości, że umyka jej tak ważny okres w życiu dziecka, 
że nie może mu w nim nieprzerwanie towarzyszyć. Każdy problem, katar lub wysypka 
wzmaga poczucie winy, bo gdybym była z dzieckiem, to może lepiej by zjadło 
lub nie przeziębiło się. 
 

Rady dla zapracowanej mamy 
 

 Podejmuj decyzje rozważnie, przyglądając się własnym obawom i potrzebom. 
Nie ignoruj swoich emocji i swoich pragnień, pamiętając o tym, że mama, 
która bez reszty poświęca się dzieciom, zaniedbując siebie, zwykle nie jest szczęśliwa. 
Im większe poświęcenie, tym silniejsze pragnienie, by dziecko nam 
je zrekompensowało swoim zdrowiem, urodą, modelowym rozwojem. 
 Jeśli nie jesteś samotną mamą, nie musisz wszystkiego robić sama. 
Od samego początku w opiekę i wychowanie dziecka włączaj tatę. Uwierz, że on także 
potrafi dobrze zająć się waszym dzieckiem. Nie kontroluj i nie krytykuj. Tata poradzi 
sobie tym lepiej, im większym zaufaniem i odpowiedzialnością go obdarzysz. 
 Rób wszystko, aby ważne decyzje dotyczące waszej rodziny podejmowane 
były wspólnie. Mów o swoich obawach i trudnościach, słuchaj bardzo uważnie tego, 
co mówi twój partner. Unikaj rozmów wtedy, gdy masz już wszystkiego dość. 
Jeśli wasza rozmowa ma przynieść konstruktywne rozwiązania, a nie stać się polem 
walki, trzeba podjąć ją w sprzyjającym momencie. 
 Stan chronicznego niepokoju, zamartwianie się, skłonność do zniecierpliwienia, 
smutku lub wybuchów złości, to częste sygnały wskazujące na nieumiejętność radzenia 
sobie ze stresem. Jeśli tak się czujesz, zamiast zastanawiać się, co jeszcze powinnaś 
zrobić dla innych, zastanów się co możesz zrobić dla siebie, jak odpoczniesz 
i jak możesz poprawić swoją odporność na stres. 
 Pamiętaj, że jednym z ważnych czynników zwiększających odporność na stres 
jest zachowanie harmonii w zaspokajaniu różnych potrzeb. Ważne jest, aby poza pracą 
i rodzinnymi obowiązkami wygospodarować od czasu do czasu miejsce na spotkania 
z rodziną i przyjaciółmi, aby nie rezygnować z własnych zamiłowań i hobby, 
a także wypoczynku, który wszystkim zapracowanym po prostu się należy. 
 

Niepotrzebne fajerwerki 
 

 Dorośli pytani o najmilsze wspomnienia z dzieciństwa, bardzo często 
przywołują wspomnienia zupełnie zwyczajnych chwil, spacerów z rodzicami, 
wspólnych przygotowań do świąt, domowego porządkowania, majsterkowania z tatą, 
czy wylegiwania się na plaży. Te wspomnienia stanowią odpowiedź na pytania 
zapracowanych rodziców, o to jak atrakcyjnie spędzić z dzieckiem czas – czas, którego 
jest tak bardzo mało. Często na co dzień zajęci i zabiegani rodzice, poszukują atrakcji, 
które mogą zrekompensować dziecku brak rodzicielskiego czasu. Jeśli planujemy czas 
z dzieckiem, chcemy zaproponować mu coś niezwykłego, niecodziennego: basen 
z wieloma zjeżdżalniami, wyjazd na narty i w dodatku w Alpy, wesołe miasteczka, 
obiad w restauracji. To wszystko jest wspaniałe, bo oczywiście takie nowe 
doświadczenia poszerzają dziecięce horyzonty, pozwalają mu zdobywać coraz to nowe 
doświadczenia i umiejętności, ale tym, czego najczęściej oczekuje dziecko 
zapracowanych rodziców jest ich bliskość. Pragnie ono, bawiąc się w swoim pokoju, 
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móc w każdej chwili podejść do rodziców, zaprosić do zabawy, a oni będą mieli 
na tę zabawę ochotę. Pragnie mieć ich obok siebie spokojnych, zadowolonych 
i najlepiej razem. Myślę, że żadne najbardziej wyszukane rozrywki, nie zastąpią 
dziecku takich chwil, gdy po prostu może być razem ze swoimi rodzicami. Czasami 
więc, zamiast po morderczym tygodniu organizować kolejną super wycieczkę, 
może  lepiej byłoby zafundować rodzinie piżamową sobotę lub niedzielę? 
 

opracowała: Urszula Czykwin, terapeuta pedagogiczny 
 

źródło: I. Ring, www.forumzdrowia.pl 

Ogłoszenia różne: 
 

DYŻURY LOGOPEDY 
 Na terenie placówki , w każdym miesiącu odbywają się dyżury logopedy 
Pani Ireny Hałuszczak z Poradni Psychologiczno- pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, 
w godzinach po południowych od 13.00 d0 17.00 
 Zainteresowani rodzice oraz dzieci mogą wziąć udział w zajęciach z terapii 
logopdycznej, na które serdecznie zapraszamy. 
  Najbliższy dyżur odbędzie się 25 lutego, 25 marca 2010 roku, (wcześniejsze 
wpisy na listę) 
 
 

Dni otwarte przedszkola odbędą się 10 marca 2010 roku w godzinach: 
od 9.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 15.30. 

Zapraszamy chętnych rodziców z przyszłymi przedszkolakami 
 

 
SZKOŁA DLA RODZICÓW 
 

 Panie psycholog- mgr Małgorzata Jaroszewicz oraz Pani mgr Marta Roman z 
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku będą prowadziły 
warsztaty psychologiczne dla Rodziców organizowane na terenie przedszkola w 
ramach Szkoły dla Rodziców, które odbywałyby się w każdy czwartek (10 spotkań) . 
 Pierwsze spotkanie odbędzie się 11 marca 2010 roku o godz.16.30 w 
zorganizowanej grupie liczącej około 14 osób (bez udziału nauczycieli i dyrekcji 
przedszkola). 
 Tematyka warsztatów bardzo rozległa i ciekawa dotycząca: stawiania granic 
wychowawczych, stosowania kar i nagród, rozwiązywania konfliktów, oceny dziecka, 
sfery uczuciowej i emocjonalnej dziecka i rodzica. 
 Serdecznie zapraszamy Rodziców do skorzystania z bezpłatnych warsztatów z 
możliwością skorzystania z fachowych porad doświadczonych psychologów. 
 Zgłoszenia chętnych Rodziców prosimy kierować do wychowawczyń grup. 
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Policzymy co się ma.  
Mam dwie dłonie, łokcie dwa,  
 
Dwa kolana, nogi dwie,  
Wszystko pięknie zgadza się.  
 
Dwoje uszu, oczka dwa,  
No i buzię też się ma,  
 
A ponieważ buzia je:  
Chciałbym buzie też mieć dwie! 

Szły pchły koło wody. 
pchła pchłę pchła do wody. 
a ta pchła płakała, 
że ją pchła 
wepchała. 

Stary kowal konie kuje, 
srebrnym batem pośmiguje. 
Es es es, 
a ty stary pies! 

Dziecięce wyliczanki 
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Popracuj ze mną mamo, tato … 
 

Pokoloruj lokomotywę na dowolny kolor. 
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Pokoloruj rysunek według podanych kolorów. 
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Wśród bałwanków są dwa jednakowe. Spróbuj je odnaleźć.  
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Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej i Julity Kirysiuk 
Przedszkole Samorządowe Nr 77  

15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15 
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Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi:  
papier ksero, tusz do drukarki, toner ksero, itp. 

Ogłoszenia 
 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 
 

 Szanowni Państwo, od nowego roku nastąpiły zmiany dotyczące opłaty stałej 
za pobyt dziecka w przedszkolu.  
 Zgodnie z uchwałą Nr XXI/190/04 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 
23 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane 
przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok zmienionej uchwałą 
Nr XXXVI/414/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2005 roku 
wskazujemy, iż od dnia 1 stycznia 2010 roku rodzice zobowiązani są 
wnosić następującą opłatę miesięczną: 
− w przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez jedno dziecko 

w wysokości - 184 zł. 
− w przypadku korzystania ze świadczeń przedszkola przez  drugie 

i kolejne dziecko w wysokości - 158 zł.  
 

 Informujemy Rodziców wychowanków, że opłaty za przedszkole można wnosić 
w kancelarii przedszkola oraz przelewać na konto przedszkola (paski z kwotami 
oraz numerem konta jest dostępny u nauczycielek w grupach) 
Nr konta przedszkola: 56  1500  1344  1213  4005  1054  0000 
Opłaty za zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastykę korekcyjną, rytmikę należy 
regulować wyłącznie w kancelarii przedszkola 

NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 
 

 Przewidywany nabór dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2010/2011 
Odbędzie się w terminie 08.03.2010r.— 09.04.2010r. 
 Stosowne dokumenty: karty zgłoszeń, można pobrać ze strony UM, bądź w kan-
celarii przedszkola wyłączne w tych terminach (proszę przygotować dokumenty zawie-
rające dane osobowe dziecka, pesel dziecka) 
 Strony internetowe dostępne w terminie rekrutacji: 

WWW.bialystok.pl 
WWW.nabor.bialystok.pcss.pl 

 Rodzice zainteresowani kontynuacją uczęszczania dziecka do naszego przed-
szkola składają deklarację pozostania w stosownym, ogłoszonym terminie 


