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SŁOWO OD DYREKCJI 
 

Termomodernizacja przedszkola na wakacjach 
 

 Nasze przedszkole w miesiącach lipiec- sierpień 2010 roku będzie przechodziło 

gruntowny remont oraz termomodernizację (docieplanie budynku). W związku z 

powyższym zaplanowane są prace remontowe, które obejmą cały budynek 

przedszkolny, a wszystko po to by poprawić warunki pobytu dzieci w przedszkolu. 

 Planuje się gruntowne remonty łazienek dziecięcych- prace hydrauliczne, 

wymiana sanitariatów, montaż kabin toaletowych, a w I i II grupie również brodzików 

dziecięcych, położenie terakoty i glazury w pastelowych kolorach. 

 W I i II grupie będzie też kładziona nowa powierzchnia podłogowa z 

elastycznych wykładzin homogenicznych. Kaloryfery żeliwne w salach pozostaną, 
poddane zostaną oczyszczaniu oraz odświeżeniu. 

 W salach dziecięcych, pomieszczeniach kuchennych oraz pokojach 

administracyjnych zostaną wymienione okna, a także drzwi wejściowe od strony 

głównej budynku, a także zaplecza służbowego przedszkola. 

 W piwnicach zostaną wymienione wszystkie okienka, kaloryfery, a także 

odnowiona łazienka dziecięca i personelu (wymiana sanitariatów, ułożenie glazury i 

terakoty). 

 Zmieni się front budynku, zostanie zbudowana weranda, która umożliwi 

organizację szatni dziecięcej w piwnicy przedszkola. Z obecnej szatni zostanie 

utworzona sala do zajęć dodatkowych- gimnastycznych, rytmicznych. 

 Budynek zyska również nową elewację w kolorze słonecznym, zostanie 

docieplony. Zmieni się również wygląd tarasów zewnętrznych, tak by były 

funkcjonalne i bezpieczne w użytkowaniu codziennym przez dzieci. Dach przedszkola 

zostanie wyremontowany, wzmocniony łącznie z nowymi daszkami z blachy oraz 

rynnami. 

 Patio przedszkola położone wewnątrz zostanie zmodernizowane, wyrzucone 

zostaną ciężkie elementy betonowe, a w zamian zostanie ułożona kostka brukowa na 

wyrównanym terenie, by dzieci mogły korzystać podczas pobytu w przedszkolu do 

zajęć i zabaw. 

 Po takim gruntownym remoncie przedszkole będzie jeszcze bardziej 

atrakcyjnym i bezpiecznym miejscem dla naszych milusińskich. Na pewno czeka nas 

dużo prac porządkowych w związku z planowanymi remontami, wymianą armatury 

łazienkowej. Postaramy się by zamknąć to wszystko w okresie letnim, kiedy 

są warunki sprzyjające do wykonywania prac budowlanych. W tej chwili w urzędzie 

Miejskim trwają przetargi na wykonawców zleconych prac, ujętych w 

termomodernizacji przedszkola. 

 W związku z tym, że w sierpniu przedszkole pracuje prosimy 

Rodziców korzystających z usług naszej placówki o wyrozumiałość i przetrwanie 

remontu. Postaramy się stworzyć uczęszczającym dzieciom jak najbardziej higieniczne 

warunki pobytu. Przy wzajemnym zrozumieniu na pewno uda się nam pokonać ten 

czas, aby potem we wrześniu rozpocząć nowy rok szkolny w pięknym, pachnącym i 

całkiem nowym przedszkolu. 
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 Wszystkim Rodzicom dziękuję za wsparcie wszystkich podejmowanych 

działań, aprobatę, życzliwe słowa oraz codzienne uśmiechy, które motywują do 
starań by dzieci w naszym przedszkolu były radosne i szczęśliwe, a rodzice 

zadowoleni.  

 Szczególnie dziękuję Radzie Rodziców za piękne inicjatywy, które aktywnie 

włączały się w podejmowane formy współpracy z rodzicami w grupach 

przedszkolnych, a także na forum całego przedszkola. 

 Życzę wszystkim Rodzicom i Przedszkolakom słonecznych wakacji, 
spędzonych w gronie rodzinnym oraz pięknych wspomnień uwiecznionych na 

fotografiach . 

 Wszystkim Pracownikom przedszkola dziękuję za cały rok dobrej pracy, za 

podejmowanie działań oraz sprzyjającą i twórczą atmosferę, która przełożyła się 
na widoczne efekty- zadowolenie wychowanków i rodziców. 

 
„Dedykacja dla przedszkolaka” 

 

kiedy już będziesz dorosłym człowiekiem, 

sięgniesz pamięcią w dzieciństwa świat, 

to ta książeczka niech Ci przypomni 

niejedno imię z przedszkolnych lat. 

Gdy będziesz sobie tak wspominać 
to pomyśl, proszę chwile dwie 

o Paniach, które nauczyły pierwsze 

tego co dobre, a co złe. 

Nie wstydź się, proszę Przyjacielu, 

gdy w Twoim oku błyśnie łza. 

Uśmiechnij się do swoich wspomnień 
przyjaciół zabaw z dziecięcych lat… 

Choć dziwnym może się wydawać 
to co powiedzieć teraz chcę: 

- Życzę by chwil takich było wiele 

nie jedna tylko i nie dwie! 

Niech każdy dzień Twojego życia 

wciąż nową radość niesie Ci, 

ale niech nigdy nie zabraknie 

cudownych wspomnień z przedszkolnych dni. 

/Bogusława Czyrska/ 
 

Na pamiątkę pobytu w Przedszkolu Samorządowym Nr 77 w Białymstoku 

z najlepszymi życzeniami: sukcesów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, spotkania 

wspaniałych nauczycieli oraz przyjaciół na swojej drodze edukacji szkolnej. 

 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, pracownicy przedszkola, 

 i młodsi koledzy z przedszkola. 
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"Gdy nasze dziecko idzie do szkoły" 
 

 Zbliża się 1. września, dzień w którym nasze dziecko wejdzie w nowy etap 

życia – będzie uczniem. Czy mu się spodoba? Czy znajdzie dobrych kolegów? 

Czy polubi szkołę? Czy nauka będzie sprawiała mu problemy? Jak zmniejszyć 
stres dziecka? 

 Pierwsze dni szkoły to olbrzymie przeżycie zarówno dla dziecka, jak i jego 

rodziców. Nasze pociechy z niecierpliwością oczekują rozpoczęcia roku szkolnego. 

Jednocześnie jest to dla nich duży stres. Wszystko jest nowe - miejsce, znajomi, 

Pani wychowawczyni, obowiązki. Jak sobie z tym poradzić? W tym muszą pomóc 

rodzice. Początkowe tygodnie zajęć są bardzo ważne. Od nich zależy, jak dziecko 

będzie kojarzyło szkołę, a co za tym idzie - jakie będzie miało postępy w nauce. 

Wiedzą o tym doskonale nauczyciele, którzy w łagodny sposób próbują przystosować 
dzieci do szkolnych ławek. Rodzice powinni również zdawać sobie z tego sprawę, 
aby wspierać dziecko i odpowiednio motywować.  
 

Przygotowanie do szkoły 
 Aby ograniczyć dziecku stres związany z pójściem do szkoły dobrze jest 

przygotować je do tego wcześniej pod względem emocjonalnym i społecznym. 

Polega to na utwierdzeniu dziecka w przekonaniu, że jest ono w centrum 

zainteresowania rodziców, że jest przez nich kochane i akceptowane. 

Maluch musi czuć się bezpiecznie, co możemy osiągnąć w życiu rodzinnym.  

 Powinniśmy uczyć go samodzielności, zaradności, zlecając mu prace domowe, 

obowiązki. Dodatkowo dobrze jest pobudzać dziecko umysłowo – rozbudzając jego 

poznawcze zainteresowania, chęć do nauki. Ważny jest bezpośredni kontakt 

z dzieckiem, rozmowy, wspólne zabawy, gry, spacery, oglądanie ilustracji i przede 

wszystkim czytanie książek. Nasza pociecha powinna mieć swój kącik w domu, 

gdzie może samodzielnie bawić się i tworzyć. We właściwym przygotowaniu dziecka 

do szkoły upatruje się szansę likwidacji niepowodzeń edukacyjnych.  
 

Wyprawka szkolna 
 Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice powinni skompletować dziecku 

wyprawkę szkolną. Kolorowe kredki, nowy ołówek, długopisy budują atmosferę 
ciekawości. Maluch z niecierpliwością oczekuje pierwszego dnia w szkole. 

Skład wyprawki szkolnej określa szkoła, z reguły 

stanowią ją: ołówek, kredki, nożyczki, linijka, gumka, 

temperówka, klej, farby, zeszyty, książki itd.  

 Pomoce naukowe powinny być dostosowane 

do malutkich rączek dzieci, dlatego trzeba zwrócić 
uwagę na ich ergonomię, tzn. kształt i forma powinny 

odpowiadać krzywiznom fizjologicznym ciała; siła, 

wielkość i położenie powinny odpowiadać 
możliwościom biologicznym malucha, a faktura 

materiału, z którego wykonany jest wyrób, powinna 

sprzyjać pewności chwytu.  
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Dodatkowo kolorystyka i harmonia kształtu powinny zaspakajać potrzeby estetyczne, 

czyli po prostu podobać się. Na to ma również wpływ panująca moda, dla dziecka 

bardzo ważne jest aby mieć takie same lub podobne kredki, ołówki jak jego koledzy i 

koleżanki, m.in. to sprawia, że dziecko czuje się akceptowane przez grupę  
 Ważne jest aby, w szczególności dzieciom leworęcznym, zapewnić 
odpowiednie przybory szkolne. Pisanie, rysowanie sprawia dzieciom leworęcznym 

więcej trudności niż praworęcznym. Rozmazane literki, kleksy to typowe problemy. 

Maluch patrzy na pismo innych i widzi, że praworęczni radzą sobie lepiej. Nie rozumie 

dlaczego - mimo jego starań - nie udaje mu się napisać tak samo. Dziecku nie 

wytłumaczymy, że w naszym kraju pismo jest dostosowane do praworęcznych i 

właśnie dlatego jego nauka sprawia tyle problemów. To może wywoływać frustrację, 
zaniżać samoocenę oraz spowodować urazy, które mogą wywoływać zakłócenia w 

późniejszym życiu szkolnym. Dlatego przybory szkolne dla leworęcznych powinny 

znaleźć się w ich piórnikach. Są one produkowane wg najnowszych standardów 

ergonomicznych, przystosowane do małych rączek dzieci.  
 

Pierwszy dzień w szkole 
 Nie zostawiajmy dziecka samego. Jeśli nie 

mamy możliwości towarzyszyć mu w tym dniu, 

niech idzie z innym członkiem szeroko rozumianej 

rodziny (wszystkie ciocie i wujkowie wchodzą w grę 
- nasza przyjaciółka, sąsiadka również). 
Przygotowując dziecko do szkoły, martwimy się, że 

sobie nie poradzi, ale nie okazujmy mu naszych 

obaw. Jeśli wyczuje nasz lęk, przejmie go na siebie i 

też zacznie się bać. Jeśli tak się stanie, trudno nam 

będzie dziecko uspokoić. Dlatego musimy być 
pozytywnie nastawieni, a nasza dobra energia zachęci 

malucha do poznania nowego szkolnego świata.  

 Obserwuj malucha, zobacz czy znalazł 

koleżankę, kolegę, czy ma z kim usiąść w ławce, jeśli nie - pomóż mu, o ile wcześniej 

nie zrobi tego nauczyciel. Słuchaj uważnie tego, co mówi wychowawca, pociecha w 

swoich emocjach może wszystko zapomnieć. Jeśli to możliwe, wracajcie z innym 

uczniem z klasy, niech maluch ma kompana, z którym będzie wspólnie podróżować do 

szkoły i z powrotem. W domu porozmawiaj z nim, zapytaj się, czy mu się podobało, 

ciesz się z nim, rozwiej jego obawy, jeśli się pojawią. Przygotujcie się razem do 

kolejnego dnia, spakujcie tornister. Umówcie się, kiedy po nie przyjdziesz do szkoły, 

spraw aby nowe obowiązki nie powodowały całkowitej zmiany w życiu dziecka, żeby 

nie czuło się zagubione. Powodzenia! 
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„Wyjazd do Hermanówki” 
 

 10 czerwca wszystkie przedszkolaki, wraz z całą 
obsługą przedszkolną, wybrały się na wycieczkę do 

Hermanówki. W trakcie podróży nie zabrakło wrażeń z 

oglądania przyrody. Były pytania, ciekawe komentarze dzieci 

i pań. Na miejscu rozbiliśmy obóz. Było mnóstwo zabaw 

zorganizowanych i swobodnych. Spacerowaliśmy po lesie, oglądaliśmy przyrodę i 

poznawaliśmy ją niemalże "od podszewki". Graliśmy w podchody zorganizowane 

przez panie z grupy III, prowadziliśmy poszukiwania "zaginionej skakanki". 

Prowadziliśmy dogłębną obserwację życia mrówek i innych leśnych zwierząt. 
Czytaliśmy książki odpoczywając na kocach, bawiliśmy 

się w zaprzęgi, graliśmy w piłkę, penetrowaliśmy teren 

w poszukiwaniu nowych, ciekawych przygód. 

 W trakcie pobytu mieliśmy zapewnione posiłki z 

kuchni polowej, które przygotowały nam nasze panie z 

kuchni w asyście pana Janka - konserwatora. Były 

pyszne kanapki z szynką, kiełbaski, pieczony chleb, 

napoje. Na powietrzu wszystko smakuje lepiej. 

 Po całym wyczerpującym dniu wróciliśmy do 

naszego przedszkola. Niektórzy z nas usnęli w 

autokarach, inni na przedszkolnym dywanie… 

 

„Piknik rodzinny” 
 

 15 czerwca w naszym przedszkolu miał miejsce piknik rodzinny. Było bardzo 

sympatycznie tym bardziej, że odwiedziło nas wielu spośród naszych absolwentów, 

wśród gości zgromadziło się liczne grono rodziców i dzieci z naszego przedszkola. 

 Impreza rozpoczęła się przemówieniem Pani dyrektor, potem była zabawa 

poprowadzona przez pana Ernesta Sienkiewicz - naszego rytmika. Następnie wystąpiły 

dzieci z repertuarem z języka angielskiego. 

 No i się zaczęło… Rodzice, dzieci i pracownicy przedszkola odśpiewali 

przedszkolny hymn olimpijski. A potem już tylko zawody sportowe, które odbyły się w 

atmosferze miłej i kulturalnej rywalizacji. Nie zabrakło uśmiechów. 

 Pa zawodach każdy z uczestników miał okazję poczęstować się smakołykami z 

wiejskiego stołu przygotowanego przez rodziców i pracowników przedszkola. czego 

tam nie było… Był smalec, ogórki kiszone, boczek, pasztet, sery, kiełbaski, bigos, 

różne rodzaje chleba, w tym prawdziwy żytni chleb z pieca chlebowego.  Smakowite 

kąski… 
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 Dzieci miały okazję łowić ryby, bawić 
się zamkiem z fosą, wodnym garażem, 

odpoczywać na kocu, przystąpić do sztalugi i 

namalować dzieło. Największym powodzeniem 

cieszyły się bańki mydlane i dmuchany zamek, 

w którym dzieci brykały koziołki. 

 Aura dopisała. Było słonecznie i niezbyt 

gorąco. Rodzice długo siedzieli i rozmawiali na 

tematy różne, dzielili się swoimi 

przemyśleniami na temat funkcjonowania przedszkola i ich dzieci w środowisku 

przedszkolnym. Było nam bardzo miło spotkać się w takim gronie. Takie imprezy jak 

ta odsłaniają pracę przedszkola w zupełnie innym świetle, a i rodzice otwierają się na 

nowe doświadczenia. 

 Bardzo się cieszymy, że kolejny rok z rzędu udało nam się zorganizować i 

uczestniczyć w pikniku rodzinnym, nie było by go bez dobrej współpracy rodziców ze 

środowiskiem przedszkolnym. Miejmy nadzieję, że przyszły rok szkolny przyniesie 

równie ciekawe imprezy, jak ten tegoroczny piknik. 

 

 Na pytanie: „Co słychać u najstarszych 

przedszkolaków?” dzieci z grupy V odpowiadały: 

 

 

„Fajnie było w naszym przedszkolu, dużo kolegów i koleżanek”, „pikniki i wycieczki 

były super”, „panie były miłe”, „ja to lubię bardzo panią Dorotkę”, „pani Ania zawsze 

ładnie się uśmiecha”, „już nie mogę doczekać się kiedy pójdę do szkoły, chociaż będę 
tęsknił za przedszkolem”, „tu mam dużo koleżanek, razem dobrze się bawimy” 

„lubimy wychodzić na plac zabaw i biegać”, „pani Ania czyta nam ciekawe książki”, 

„Pani Dorotka z nami tańczy”. 

 

 

Co Słychać u najstarszych  Co Słychać u najstarszych  Co Słychać u najstarszych  Co Słychać u najstarszych  
przedszkolaków???przedszkolaków???przedszkolaków???przedszkolaków??? 
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Kącik logopedyKącik logopedyKącik logopedyKącik logopedy    
    

"Wielojęzyczność u dzieci" 
 

 Pragniesz, aby Twoje dziecko rozwijało się jak najlepiej i świetnie radziło sobie 

w życiu? Wielojęzyczność to jedna z najcenniejszych umiejętności, jakie możesz 

mu ofiarować. Przyspieszy jego rozwój, ułatwi naukę kolejnych języków w późniejszej 

edukacji i umożliwi międzynarodową karierę, a także opóźni demencję.  
 Już niemowlęta potrafią rozróżniać języki na podstawie obserwacji ruchu warg. 

Ich ciekawość świata oraz wyjątkowo chłonny mózg pozwalają na wykorzystanie 

tej umiejętności i nauczenie ich rozumienia wielu języków, a następnie posługiwania 

się nimi. Warto zacząć naukę języków jak najwcześniej, choć także dzieci kilkuletnie 

świetnie sobie z tym radzą. Za górną granicę wieku naukowcy podają 7-9, a nawet 

12 rok życia, w zależności od rozpoczęcia okresu pokwitania. Wówczas mózg zatraca 

umiejętność chłonięcia języków i musi się ich uczyć. Ponadto usztywniają się elementy 

aparatu głosowego odpowiedzialne za akcent wymowy, co później utrudnia 

opanowanie nowych języków.  

 Dzieci wielojęzyczne nie mają problemów z rozróżnianiem języków, 

którymi się posługują, choć zdarza się, że zaczynają mówić trochę później 

od rówieśników. Następnie rozwój mowy postępuje skokowo i w krótkim czasie dzieci 

robią ogromne postępy nie tylko w mówieniu, ale również czytaniu, pisaniu i liczeniu. 

Aktywna stymulacja mózgu, który jest zmuszany do ciągłego przełączania się 
pomiędzy językami, podnosi ich zdolności kreatywnego myślenia oraz ułatwia 

przyswajanie sobie wielu informacji. Dzieci wychowywane wielojęzycznie 

są też bardziej ciekawe świata i różnic w nim występujących oraz wykazują wyższy 

poziom tolerancji dla innych kultur. 

 Oczywiście osiągnięcie takich efektów wiąże się z konsekwentną i ciężką pracą 
rodziców. Są dwie podstawowe techniki, które mogą wybrać. Pierwsza z nich, 

Jedna osoba - Jeden język, polega na stosowaniu różnych języków przez różne osoby, 

np. tata mówi do dziecka tylko w języku angielskim, mama polskim, a opiekunka 

francuskim. Zaskakującym jest jak świetnie dziecko radzi sobie z rozróżnianiem 

poszczególnych języków i jak rzadko je myli podczas rozmowy w różnymi osobami. 

 Drugą metodą, stosowaną często przez rodziny emigrantów, jest metoda Jedno 

miejsce - Jeden język. Opiera się ona na założeniu, że języka kraju, w jakim dziecko 

jest wychowywane, nie trzeba uczyć w domu, bo poprzez kontakt z rówieśnikami i 

używanie go w szkole i tak go świetnie opanuje. W domu używany jest więc drugi 

język - np. najlepiej opanowany przez rodziców język obcy. Są też rodziny, które 

decydują się na pochodną tej metody - używanie języka obcego w domu zaczynają od 

weekendów i dni świątecznych. Pozwala im to na większe zaangażowanie się, a dzieci 

bardzo szybko chłoną język, gdy używają go z całą rodziną na atrakcyjnej wycieczce 

do zoo. 
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 Dzięki zaangażowaniu rodziców w konsekwentne wprowadzenie którejś z 

metod dziecko może sprawnie posługiwać się nawet 4 językami. Naukowcy twierdzą, 
że dopiero przy wprowadzaniu piątego języka dziecko może poczuć się 
zdezorientowane. Przy wprowadzaniu większej ilości języków należy pamiętać, aby 

dziecko miało odpowiednio dużą styczność z danym językiem - najlepiej 30% w ciągu 

dnia. Ważne, aby naukę języków opierać nie tylko na rozmowie z dzieckiem. Im 

więcej źródeł wykorzystamy i na im więcej bodźców wpłyniemy, tym łatwiej i szybciej 

dziecko opanuje język. Dziecko powinno oglądać filmy, czytać książki i śpiewać 
piosenki w różnych językach. Uczyńmy z nauki języków świetną zabawę i owocny 

sposób na wspólne spędzanie czasu. 

 

 opracowanie, logopeda, Anna Sosnowska 

 źródło: superkid.pl/pl/dla-rodzicow/artykuly-dla-rodzicow 

Humor z przedszkola 
 

"Którędy krowa mleko daje?" 
Dzieci w trakcie wycieczki do Hermanówki, 

pochłonięte oglądaniem mijanych krajobrazów, 

zauważają krowę pasącą się na łące.  

Pani: Dzieci spójrzcie to jest krowa. To od krowy 

pochodzi mleko, a nie z kartonika. 

Dorotka: Ciekawe skąd to mleko się leje? 

Aluś: Z nosa. 
 

"Ekologiczne podróżowanie"   
Dzieci rozmawiają z panią o sposobach ekologicznego podróżowania. 

Pani: W jaki sposób możemy podróżować aby chronić przyrodę? 

Dominika: Na hulajnodze. 

Tomek: Na wrotkach i na rowerze. 

Pani: A jak ty podróżujesz Stefanku. 

Stefan: No, na kozie. 
 

"Oszukany pracownik" 
W trakcie pobytu na placu przedszkolnym pani zwraca się do dziecka. 

Pani : Co tam słychać Szymon. 

Szymon: No, nie najlepiej. 

Pani: A cóż takiego się wydarzyło? 

Szymon: No, Aleks założył firmę. Ja u niego pracowałem. A on mi nie zapłacił. 

Już u niego nie pracuję, ale on jest mi winien forsę. 



10101010    Echo PrzedszkolaEcho PrzedszkolaEcho PrzedszkolaEcho Przedszkola    

KĄCIK TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGOKĄCIK TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGOKĄCIK TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGOKĄCIK TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO    
 

"Jak uczą się małe dzieci?" - cz.2 
 

Artykuł przygotowany przez MEM Pracownię Rozwoju Zdolności Poznawczych 
 

 „Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek.” 

 Janusz Korczak 

Ja chcę mówić!!! 
 W wieku przedszkolnym, obok zmysłowego poznawania świata, pojawia się 
poznawanie za pomocą mowy. Jednak zanim do tego dojdzie, dziecko musi nauczyć 
się mówić, co nie jest procesem prostym ani łatwym. Tutaj również ogromną rolę 
odgrywa umiejętność dziecka do naśladowania. Dziecko uczy się nowych słów, 

ich wymowy i znaczenia, poprzez naśladownicwto dorosłych. Jeśli dziecko przebywa 

w towarzystwie osób, które dużo że sobą rozmawiają, dużo mówią do dziecka, 

rozwój mowy przebiega szybciej i sprawniej. Dziecko poprzez mówienie, a wcześniej 

gaworzenie, czuje się członkiem grupy i chce się z nią komunikować. 
Jednocześnie mówienie sprawia dziecku przyjemność samo w sobie, jak zresztą 
uczenie się i doskonalenie innych umiejętności. Dziecko chętnie powtarza każdą nową 
sylabę, każde nowe słowo. Na tym etapie tworzy także swoje własne wyrazy 

o konkretnym znaczeniu i często potrafi bardzo się zdenerwować, gdy nie rozumiemy 

co chce nam powiedzieć. 
 

 Gdy dziecko już nauczy się mówić, mowa zaczyna być kolejnym środkiem 

do uczenia się innych rzeczy, do poznawania świata. Dziecko rozumie co do niego 

mówimy i zaczyna zadawać pytania. Dzięki temu dociera do niego coraz więcej 

informacji, które z ogromną szybkością i trwałością są przyswajane. Dziecko zaczyna 

tworzyć swoje teorie dotyczące różnych zjawisk. Na podstawie gromadzonego 

doświadczenia i wiadomości, buduje własny obraz świata.  

 

Pozwól mi się bawić 
 W procesie uczenia się dzieci nie wolno zapominać o kluczowej roli jaką 
odgrywa zabawa. Zabawa jest tak istotnym elementem życia dziecka, że została uznana 

przez Organizację Narodów Zjednoczonych za jedno z praw dziecka.  

 

 Coraz więcej rodziców zapewnia dzieciom tzw. zorganizowane formy zabawy, 

zapisując je na zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe itp. Nie ma w tym nic złego, 

wręcz przeciwnie, takie formy zorganizowanej aktywności pomagają rozwijać 
zdolności dziecka, pozwalają na spędzenie czasu w grupie rówieśników. 

Nie można jednak zapomnieć o niezmiernie istotnej roli swobodnej zabawy, w której to 

dziecko decyduje o jej przebiegu oraz tematyce. Zabawie w grupie innych dzieci, 

ale też i zabawie samotnej. 

 

 

 



Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola     11111111    

 Zabawa umożliwia wielostronny rozwój dziecka. Budowanie z klocków uczy 

wyobraźni przestrzennej, układanie puzzli ćwiczy pamięć, wyobraźnię i 

spostrzegawczość, zabawy na powietrzu sprzyjają rozwojowi fizycznemu.  

 

 Ogromne znaczenie w rozwoju dziecka mają tzw. zabawy "na niby": rozwijają 
one m. in. : kreatywność i wyobraźnię. Dziecko wchodzi "w rolę" innej osoby: lekarza, 

nauczyciela czy kierowcy, tworzy odpowiednie do sytuacji dialogi, odpowiednio 

przygotowuje przestrzeń do zabawy, urządzając salę szkolną, gabinet lekarski 

czy kabinę ciężarówki pod stołem lub przy pomocy koca i krzesła. Dziecko, bawiąc się 
z innymi dziećmi, uczy się porozumiewania w grupie, prowadzenia rozmowy, 

odpowiedniego wyrażania się w zależności od tego, czyją rolę dziecko odgrywa.  

 

 Przeprowadzone badania naukowe potwierdzają także związek pomiędzy 

zabawą "na niby" (symboliczną), a rozwojem umiejętności czytania i pisania. 

Im więcej możliwości zabawy symbolicznej, tym łatwiej następuje nauka czytania i 

pisania. Zabawy "na niby" angażują dzieci w ten sam rodzaj myślenia 

tzw. reprezentacyjnego, który potrzebny jest we wczesnych fazach czytania i pisania. 

 

 Co bardzo ważne: choć uczenie się podczas zabawy jest bardzo efektywne, 

dziecko uczy się, nie zdając sobie sprawy z tego, że się uczy. Maluch zaabsorbowany 

ustawianiem wieży z klocków nie jest motywowany potrzebą czy chęcią nauczenia się 
zasad rządzących konstrukcjami przestrzennymi. Nauka jest produktem ubocznym jego 

zabawy i ogólnie rzecz ujmując, nie jest jej celem z perspektywy dziecka.  

 

 Choć, jak wspomniałam powyżej, ważna jest spontaniczna zabawa dzieci, 

bez udziału dorosłych, nie oznacza to, że nie powinniśmy w żaden sposób ingerować 
w tę aktywność dziecka. Naszym zadaniem jest zapewnić mu odpowiednie warunki 

do zabawy, czyli miejsce oraz przedmioty do tego służące, a czasem podsunąć pomysł, 

co można zrobić z kartki papieru oraz do czego jeszcze można użyć garnka lub 

plastikowej miski. Dzieci mają ogromną wyobraźnię, lecz czasami trzeba odrobinę 
pomóc dziecku nauczyć się ją wykorzystywać.  
 

Dzieciństwo - fundament pod dorosłość 
 Według psychologa Erika Eriksona, w dzieciństwie powinny ukształtować się 
jedne z najbardziej istotnych cech osobowości. To z dzieciństwa powinniśmy wynieść 
zaufanie do świata i siebie samego, wiarę we własne możliwości, 

poczucie samodzielności, potrzebę działania i odkrywania nowych rzeczy, świadomość 
własnej wartości. Cechy te stanowią podstawę stałego rozwoju dziecka i jego sukcesów 

zarówno w edukacji szkolnej jak i późniejszym życiu. Dlatego tak istotne jest, 

aby odpowiedzialnie i świadomie wykorzystać ten okres w życiu dziecka i zapewnić 
mu możliwie najlepszy start w dorosłość. 
 

 opracowanie: terapeuta pedagogiczny, Urszula Czykwin  

 źródło: superkid.pl/pl/dla-rodzicow/artykuly-dla-rodzicow 
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Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…    
    
Pokoloruj pocztówkę znad morza.  
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Znajdź 7 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. 
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 Pokoloruj obrazek według wskazówek: 

1– pomarańczowy, 2– zielony, 3– brązowy, 4– żółty, 5– niebieski.  
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Pomóż wiewiórce znaleźć drogę do orzechów.  
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Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej i Urszula Czykwin 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 77  

15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15 

tel. 085-661-38-55  

OgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszeniaOgłoszenia    
    

 

 W okresie wakacyjny nasza placówka pełni dyżur w miesiącu sierpniu. 

W tym okresie będzie kontynuowany remont w naszym przedszkolu. 

 Uprzejmie prosimy o zdeklarowanie się rodziców odnośnie uczęszczania 

ich dzieci do naszej placówki w miesiącu sierpniu. 

Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi:  

papier ksero, tusz do drukarki, toner ksero, itp. 

 

Chodź do mamy szybko, szybko, 

jesteś mamy małą rybką. 
Umyjemy nosek, nóżki, 

niech zobaczą to kaczuszki. 

Umyjemy mały brzuszek, 

tylko nie bój się kaczuszek. 

Chodź do mamy szybko, szybko, 

jesteś mamy małą rybką. 
Jesteś małą rybką mamy, 

Bo my bardzo się kochamy! 

 

 Idzie pani tup tup tup 

 dziadek z laską stuk stuk stuk 

 skacze dziecko hop hop hop 

 żaba robi dłuuugi skok! 

 Wieje wietrzyk fiu fiu fiu 

 kropi deszczyk puk puk puk 

 deszcz ze śniegiem chlup chlup chlup 

 a grad w szyby łup łup łup! 

 Świeci słonko, wieje wietrzyk 

 pada deszczyk... 

 czujesz dreszczyk? 


