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SŁOWO OD DYREKCJISŁOWO OD DYREKCJISŁOWO OD DYREKCJISŁOWO OD DYREKCJI    

„ Termomodernizacja w przedszkolu” 

 Wrzesień przywitał wszystkich w przedszkolu pracami remontowymi i 

budowlanymi wykonywanymi w ramach termomodernizacji, która rozpoczęła się 
od.02.08.2010 roku i potrwa do 30.11.2010 roku. Firmy wykonujące prace budowlane 

zostały wyłonione w ramach przetargu dokonanego przez Urząd Miejski 

w Białymstoku, Zarząd Dróg i Inwestycji Miasta Białystok. Nakład prac budowlanych 

i remontowych jest bardzo duży z uwagi na duże zniszczenia, ciągłe zalewania 

budynku przedszkola oraz usterki i błędy budowlane poczynione w latach 80- tych. 

Aby budynek spełniał wszystkie wymogi i standardy bezpieczeństwa, 

należało przeprowadzić prace  remontowe w zakresie wymiany rur kanalizacyjnych 

w pionach, udrożnienia studzienek deszczowych, a co z tym się również wiąże to 

gruntowny remont wszystkich łazienek dziecięcych i personelu. W obecnej sytuacji 

mamy już piękne i czyste łazienki z ułożoną glazurą i terakotą, wymieniona armaturą 
sanitarną, kabinami  toaletowymi. 

 Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa w salach dziecięcych, 

pokojach administracyjnych, kuchni i zmywalni oraz pomieszczeniach piwnicznych. 

W salach dziecięcych zostały przeczyszczone i pomalowane kaloryfery, 

a w pomieszczeniach piwnicznych, gdzie znajdują się sale do zajęć dodatkowych 

dokonano zmian kaloryferów na panelowe. Trwają jeszcze obróbki murarskie okien i 

drzwi, ale z dnia na dzień jest tych prac coraz mniej. 

 Elewacja budynku została docieplona styropianem i pokryta tynkiem 

zabezpieczonym środkami grzybobójczymi w kolorze żółtym. Wszystko odbywa się 
wg. projektu zatwierdzonego przez Urząd Miejski. Ciągle jeszcze trwają prace 

dociepleniwoe w patio przedszkola, gdzie zostało wykonane odwodnienie, 

odprowadzające deszczówkę z  dachu przedszkola, który pokryto kilkoma warstwami 

papy termozgrzewalnej. W patio będzie ułożona kostka brukowa- „starobruk”. 

W przyszłości będzie tam urządzony „ogród zimowy” z ławeczkami i stolikami dla 

dzieci. 

 W obecnej sytuacji zostały prace budowlane związane z powstaniem tarasu, 

budową schodów z sal dziecięcych od strony ogrodu oraz przebudowa wejścia 

głównego z oszkloną werandą. 
 W momencie kiedy rozpoczną się prace budowlane od czoła budynku, 

poprosimy rodziców o wchodzenie do przedszkola wejściem służbowym położonym 

od strony parkingu. 

 Kierując się własnymi potrzebami remontowymi została wykonana podłoga z 

PCV w salach grupy I i grupy II.  W przyszłości zostaną też zmienione podłogi w 

grupie III i IV. 

 Trwają remonty sal zajęć dodatkowych na dole – do zajęć rytmiki, języka 

angielskiego, gimnastycznej- odświeżenie pomieszczeń pastelowymi kolorami farb, 

ułożenie podłogi z paneli. Te wszystkie prace remontowe wykonywane są we własnym 

zakresie. Również wymiana drzwi w salach i pomieszczeniach administracyjnych  jest 

już zaplanowana na miesiąc grudzień 2010- styczeń 2011. Montaż stolarki drzwiowej 

odbędzie się w wolne dni od zajęć przedszkola, by nie narażać naszych wychowanków 

na niedogodności. Do sali grupy II- 4- latków zostały zamówione nowe meble, 
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 a dzieci z grupy III 5- latki- doczekały się nowych mebli, w grupie V- nowych 

dywanów. 

 Oceniając obecną sytuację termomodernizacji placówki, można zauważyć 
pozytywne zmiany, ale też obawę o dotrzymanie terminu jeżeli chodzi o prace 

na zewnątrz budynku. Sprzyja nam aura i to jest bardzo budujące. Szkoda, 

że nie wykorzystano w pełni letnich miesięcy, które sprzyjają wykonywaniu takich 

prac. Nie jest nam łatwo, ale proszę uwierzyć, ze czynimy wszelkie starania, by 

zapewnić dzieciom dobre warunki pod kątem higieny właściwych zabezpieczeń bhp. 

 

 Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim Rodzicom za słowa otuchy, 

wsparcie w trudnych momentach oraz zrozumienie sytuacji. Jest o wiele łatwiej 

działać, jeżeli czuję Państwa akceptację i widzę radość i zadowolenie naszych 

podopiecznych, którzy cieszą wszystkim co nowe- łazienki, sale do zajęć dodatkowych, 

meble do sal, nowe klocki, zabawki.  To jest nasza największa motywacja do starań o 

lepsze standardy, by sprostać wszystkim planom i marzeniom. 

 Dziękuję również całemu Personelowi w przedszkolu, za codzienny trud i 

zaangażowanie oraz niezwykłą dbałość i odpowiedzialność za mienie, ale przede 

wszystkim zadbanie o to by nasi wychowankowie czuli się w przedszkolu dobrze, mimo 

hałasów i otaczającej budowy. 

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Przedszkola 

 Bogusława Czyrska 

 

 

 "Pierzasty Anioł" 
 Pod skrzydłami polnej gruszy, 

 Skrył się Anioł z miękkimi piórami, 

 Bose stopy pod suknią skulił 

 Wiatr mu jasne włosy rozganiał. 

 Anioł Pierzasty zamknął oczy 

 I pogasił rozżarzone gwiazdy,  

 Białą mgłą sen swój utulił 

 W aureoli księżyca skąpany… 

 A gdy ranek wynurzył się z rosy, 

 Przetarł nią szare oczy 

 i rozłożył śnieżnobiałe skrzydła. 

 Okrywając samotne serce polnej gruszy, 

 Powierniczki snów i marzeń sennych 

 Boskiego Przybysza…" /Bogusława Czyrska/ 

 

 Z osobistą dedykacją oraz życzeniami spotkania Pierzastego Anioła z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom Przedszkola Samorządowego nr77, 

wychowankom naszej placówki  

Bogusława Czyrska 
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GRUPA 2 
 

 W tym roku szkolnym grupa II liczy sobie 29 osób, 

w tym 3 trzylatków. Z powodu licznej grupy w tym roku 

szkolnym, od października pracuje u nas Pani Justyna 

Pogorzelska, której pomoc jest nieocenionym darem. 

 Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w nowej sali, z nową Panią - 

Alicją Szczepańską.  
 Życie przedszkolne upływa nam na zabawie, pracy i nauce. Juz od początku 

roku poznaliśmy wiele interesujących informacji z obszaru przyrody,  

nauk technicznych, humanistycznych. Badamy przyrodę  wszystkimi zmysłami - 

patrzymy, wąchamy, dotykamy. Codziennie jesteśmy na spacerze - w ten sposób 

przyzwyczajamy się stopniowo do zmieniających się warunków atmosferycznych i 

hartujemy nasze organizmy. 

 Wiele czasu poświęcamy na czytanie literatury dziecięcej, śpiewanie, zabawy 

rytmiczno - ruchowe. Uczymy się zachowań społecznie pożądanych. Współpracujemy, 

uczymy się jak pozytywnie rozwiązywać konflikty.  

 Wielką wagę przywiązujemy do ćwiczenia rąk, w kierunku usprawniania 

palców. i przygotowania manualnego do pracy w szkole. W związku z tym 

wykonujemy mnóstwo różnorodnych prac plastycznych. Bierzemy udział 

w konkursach plastycznych. Do tej pory prace naszych dzieci wysłano na następujące 

konkursy plastyczne: 

- Czary Pani Jesieni 

- Muzyka Chopina w obrazku 

- Kubuś Puchatek 

- Ulubiona postać z bajki 

- Legendy polskie. 

 Chętnie korzystamy z zajęć dodatkowych znajdujących się w ofercie 

przedszkola. Uczestniczymy z w zajęciach rytmiki prowadzonych przez Pana Ernesta, 

uczęszczamy na jęcia z języka angielskiego prowadzone przez pana Krzysia. 

 Wszyscy świetnie się bawimy i bardzo lubimy odwiedzać nasze przedszkole, 

przebywać w nim na co dzień i serdecznie wracamy do niego po wolnych dniach. 
 

 Serdecznie dziękujemy Wszystkim spośród Państwa, którzy wspieracie 

działalność naszej grupy. szczególne podziękowania kierujemy do Pani Katarzyny 

Czemiel za podarowanie zabawek do naszej sali, Pani Bożenie Dworakowskiej 

Za obdarowanie naszych dzieci kolorowankami, płytami CD, Panu Rafałowi Mróz 

za podarowanie słodyczy. 
 

Wychowawczynie grupy: Grażyna Korobkiewicz, Alicja Szczepańska 
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GRUPA 1 
 

W dniach 1 - 3 września odbyły się dni adaptacyjne nowo przybyłych dzieci. I tak to 

się wszystko zaczęło... Z dnia na dzień poznawaliśmy salę, panie, kolegów i koleżanki 

z przedszkola. Czuliśmy się  coraz pewniej z każdym dniem stąpając po coraz bardziej 

znanej sali, wśród znajomych zabawek, nieobcych gier, lalek, samochodów.  

W trakcie codziennych przedszkolnych doświadczeń trenowaliśmy się 
w umiejętnościach samoobsługowych. Trzeba przyznać że doskonalimy je każdego 

dnia, w różnych sytuacjach: myciu rąk, ubieraniu się, gdy wychodzimy na podwórko, 

przebieraniu, gdy szykujemy się do odpoczynku po obiedzie. 

Integracja grupy maluszków następuje w wyniku licznych doświadczeń. Na drodze 

zabaw integracyjnych ze śpiewem, zabaw ruchowych, spotkań ze starszymi kolegami i 

innymi pracownikami przedszkola czujemy się pełnoprawnymi przedszkolakami. 

W trakcie zajęć edukacyjnych nasze panie rozbudzają w nas zaciekawienie 

bogactwem przyrody i jej pięknem. Obserwujemy otaczająca nas przyrodę ożywioną i 
nieożywioną, doświadczamy w wyniku spostrzegania jej różnymi zmysłami. 

Próbujemy odtworzyć jej rozmaitość i piękno w wyniku wykonywania licznych prac 

plastycznych.  

W wyniku zajęć mamy okazję usprawniać palce oraz dłonie - szczególnie dlatego, 

ze wykonujemy liczne prace plastyczne takie jak: wydzieranie, wyklejanie, lepienie 

figur i form przestrzennych. Rozpoczęliśmy naukę prawidłowego trzymania nożyczek, 

cięcia nimi po liii. 

Nasza wiedze o jesiennym lesie odzwierciedlaliśmy w pracach plastycznych, do 

wykonania których wykorzystaliśmy dary jesieni (opadłe liście - odbijanie listków 

umoczonych w farbie, ziemniaki - "najeżone jeże"), a po wymieszaniu soli, mąki i 

wody otrzymaliśmy masę solną, z której ulepiliśmy dorodne borowiki i muchomory. 

Bierzemy udział w zajęciach muzyczno - ruchowych prowadzonych przez 

Pana Ernesta - bardzo lubimy rytmikę i czekamy co tydzień z niecierpliwością. 
Uczestniczymy w spektaklach teatralnych i audycjach muzycznych, a także pokazach 

bajek i filmów edukacyjnych, na których obecni są nasi starsi koledzy. 

Świetnie się tu czujemy, zarówno gdy śpiewamy, tańczymy, recytujemy wiersze, 

spacerujemy poza murami przedszkola, czy chociażby bawimy się w kącikach zabaw. 

Każdy dzień dla nas w przedszkolu jest coraz bardziej ciekawy, bliższy, bardziej 

otwarty, tak jak otwarte jest przed nami nasze przedszkole.  

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, 

którzy wspierają działania wychowawcze, edukacyjne naszej grupy. Szczególne 

podziękowania kierujemy do Pani Renaty Poluch za dostarczenie naszej grupie kartek 

papieru do rysowania, Panu Adamowi Czyrskiemu za dostarczenie artykułów 

papierniczych i biurowych, a także dziękujemy tym rodzicom, którzy wspierają nasz 

kącik przyrody dostarczając liczne warzywa, owoce i dary jesieni z lasu i z parku. 
 

 Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka odbędzie się 23 listopada. Bardzo 

serdecznie zapraszamy. 
 

Wychowawczynie grupy: Beata Godulewska,  

Bogusława Czyrska, Iwonna Zaborowska 
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GRUPA 3 
 

 Po wakacjach wróciliśmy do przedszkola. Co prawda nie było to takie samo 

przedszkole jakie opuszczaliśmy, ale czekało w nim na nas wiele atrakcji. Pomimo 

toczących się prac budowlanych świetnie się bawiliśmy i pracowaliśmy ciągle nad 

swoim rozwojem umysłowym, manualnym, fizycznym, artystycznym. 

Niekiedy niektórzy spośród naszych chłopców wspierali toczący się remont - gładzili 

ściany, wyrównywali gips, poprawiali farbę na ścianach, dbali o to, aby wszystkie 

oderwane od podłogi klepki wróciły na swoje miejsce. Dziewczęta wpierały również 
swoją pracą rzecz przedszkola. To szczególnie one przywoływały do porządku i 

ostrożnego zachowania w niecodziennych warunkach do pracy i zabawy. 

 Pomimo wszelkich niedogodności prace remontowe zbliżają się ku końcowi,  

a nasza sala nabiera specyficznego klimatu. Dobrze się w niej czujemy, chociaż 
jest mniejsza niż te, w których przebywaliśmy do tej pory, to jest naprawdę bardzo 

przytulna. Lubimy w niej przebywać, szczególnie teraz, gdy jest wyremontowana i 

należy też wspomnieć, że mamy już nowe meble. W tym miejscu bardzo serdecznie 

chcemy podziękować wszystkim tym spośród rodziców, którzy wspierali nas przez 

ostatni okres, szczególnie dobrym słowem, podziękowaniami za współpracę i tym 

samym dawali dowód swojej wdzięczności, że pomimo kilku niewygód nasze dzieci 

nie odczuły remontu. 

 Dziękujemy również tym z Państwa, którzy wykazują zainteresowanie 

potrzebami naszej grupy i wspierają nas w wyniku dostarczania pomocy do zajęć 
dydaktycznych: warzyw, owoców, darów jesieni z lasu i parku. Serdeczne 

podziękowania kierujemy do Państwa Fiłończuk za dostarczenie pojemników na klej, 

Państwu Hryniewickim za podarowanie na rzecz przedszkola kaset wideo z bajkami, 

Państwu Skórzeckim za podarowanie gruszek z własnego sadu, Państwu Mróz 

za podarowanie słodyczy. 

 We wrześniu jako jedni ze starszych przedszkolaków wybraliśmy się 
w odwiedziny do naszych najmłodszych kolegów i koleżanek z przedszkola - 

do maluszków. Dzieci były bardzo radosne, że do nich przybyliśmy. Zaśpiewaliśmy im 

piosenkę, pobawiliśmy się z nimi i podarowaliśmy własnoręcznie wykonane prace. 

 We wrześniu mieliśmy okazję dwukrotnie zawitać do „Domku zabaw” 

znajdującego się przy Restauracji Biesiadna. Dzięki gościnności Państwa 

Tworkowskich przeżyliśmy niezapomniane chwile pośród zabawek, piłeczek, 

zjeżdżalni i labiryntów z kolorowych siatek. Takie miejsca jak Domek zabaw nie tylko 

sprawiają, że dziecko może wyrzucić z siebie nagromadzoną pozytywną energię, ale 

uczy się również jak współpracować z 

innymi uczestnikami zabaw, jak dbać o 

bezpieczeństwo, a także i przede wszystkim 

trenuje swoje umiejętności sprawności 

fizycznej takie jak wdrapywanie się, 
czołganie, bieg, turlanie się, chwytność, 
celność i inne które wpływają na rozwój nie 

tylko fizyczny, ale również umysłowy i 

społeczny dziecka.  
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 6 października w naszej grupie odbyły się zajęcia otwarte pod tytułem: 

„Jesienne bukiety - jesienne zabawy matematyczne, muzyczne i plastyczne.”. 

Na tym spotkaniu rodzice mogli zaobserwować metody i formy pracy z dziećmi, 

jak również zwrócić uwagę na to jak ich pociechy wypadają na tle grupy rówieśników. 

Zarówno dzieci jak i rodzice licznie przybyli na te zajęcia, z czego bardzo się 
cieszymy. Czas zajęć nieco się wydłużył, zwykle zajęcia edukacyjne trwają nieco 

krócej, ale celem było ukazanie jak największej ilości form i środków, aby rodzice 

mogli dogłębnie zapoznać się z pracą , z jaką mają do czynienia ich dzieci. 

Wszyscy świetnie się bawiliśmy, a i przy okazji wynieśliśmy z tych zajęć nowe 

wiadomości, wzbogaceni zostaliśmy nowymi doświadczeniami. W przyszłości również 
postaramy się zorganizować i licznie uczestniczyć w takich zabawach. 

Tym razem może rodzicom przygotujemy jakieś zadania… 

 Od początku roku poznawaliśmy nowe wiadomości dotyczące przyrody 

ożywionej i nieożywionej, utrwalaliśmy znane nam informacje. Badaliśmy ten teren 

w wyniku licznych doświadczeń, spacerów, wykonywania prac plastycznych, a także 

w wyniku eksperymentów chemicznych.  

 Zdążyliśmy się już nauczyć licznych piosenek i rymowanek, przypomnieliśmy 

sobie te poznane w ubiegłych latach. Tańczymy, śpiewamy, świetnie się bawimy 

muzyką klasyczną, jak i tą skierowaną wprost do odbioru młodszych słuchaczy.  

wdrażamy się w świat zagadnień matematycznych: zbiorów, cyfr, szeregów 

matematycznych, pojęć dotyczących czasu i przestrzeni. Nazywamy dni tygodnia, 

pory roku, uczymy się nazw miesięcy. 

 Coraz łatwiej poruszamy się w języku sylab, wyrazów i zdań. Z głoskowaniem 

idzie nam trochę trudniej, ale i zagadnienie też jest trudne. Wszystko przed nami. 

Nie zrażamy się trudnościami. Świetnie radzimy sobie w trakcie inscenizacji. Lubimy 

wczuwać się w rolę aktora, chętnie oglądamy inscenizacje. Coraz więcej czasu 

poświęcamy na aktywne słuchanie czytanych opowiadań, wierszy. Uczymy się 
prowadzenia dialogu- bycia w roli aktywnego odbiorcy, słuchacza i mówcy. 

 Bierzemy udział w zabawach ruchowych na powietrzu i w sali. zapraszamy 

do zabawy kolegów, dbamy o ich dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. 

 W tym roku szkolnym wzięliśmy udział w licznych konkursach plastycznych: 

„Czary Pani jesieni”, „Muzyka Chopina w obrazku”, „Ulubiona postać z bajki”, 

„Spotkanie Kubusiem Puchatkiem”, „Legendy Polskie”. Patryk Dzierka uzyskał nawet 

wyróżnienie w jednym z konkursów. Gratulujemy Patrykowi i wszystkim pozostałym 

dzieciom, które wzięły udział w konkursie przygotowały naprawdę piękne prace.  

 Uczestniczymy w zajęciach z rytmiki, języka angielskiego, część spośród nas 

uczęszcza na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, religię. 
 Uczestniczymy w imprezach, które odbywają się na terenie naszego 

przedszkola: audycje muzyczne i teatralne,  uroczystość z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, Dzień Drzewa. 

 Na co dzień świetnie się bawimy i chętnie wracamy do przedszkola z 

zaciekawieniem cóż to spotka nas w nowym dniu. 

 

Wychowawczynie grupy III Ewa Pieczyńska, Urszula Czykwin 
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GRUPA 5 
 

Grupa V liczy 20 dzieci:11 - 6- latków i 9 5- latków. Wszystkie dzieci 

przygotowywane są do podjęcia obowiązku szkolnego. Intensywnie rozwijamy 

umiejętności i zainteresowania dzieci. Szczególną wagę przywiązujemy do nabywania 

właściwych interakcji w kontaktach indywidualnych z rówieśnikami i dorosłymi. 

dzieci prezentują zróżnicowany poziom tych właśnie zachowań. 
Codziennie dostarczane są pozytywne wzorce zachowań zarówno zżycia codziennego 

jak też z literatury. Wspólnie z dziećmi ustaliliśmy "Kodeks przedszkolaka", zadaniem, 

którego jest wytyczenie, utrwalenie i przestrzeganie reguł i norm postępowania 

w kontaktach rówieśniczych. 

 Uczymy dzieci wyrażania swoich emocji i sposobów kontrolowania opartych 

na życzliwości, uprzejmości, tolerancji i wzajemnym szacunku 

 Ważnym elementem wszechstronnego rozwoju dziecka jest przygotowanie 

do nauki pisania i czytania. Dzieci wykonują wiele ćwiczeń grafomotorycznych, 

usprawniających rękę. Dużo uwagi poświęcamy rozwojowi słuchu fonematycznego, 

tj. czytania globalnie wyrazów, analiza i synteza słów, podział na sylaby, głoski, 

wyróżnianie głosek w nagłosie i wygłosie. Dzieci doskonale dostrzegają różnicę 
pomiędzy głoską a literą. zaznaczają w prostych wyrazach samogłoski i spółgłoski. 

 Bawimy się w teatr, uczymy wierszy, tworzymy opowiadania z wykorzystaniem 

historyjek obrazkowych, własnych doświadczeń dzieci. 

 W pracy dydaktycznej bardzo pomocne są podręczniki „Mój kuferek”- 

kończymy już pracę w książce nr1, zaczynamy wykonywanie zadań z książki nr 2. 

 Uczymy dzieci poszanowania swojej własności. Każde dziecko ma własną 
podpisaną szafkę - którą samo sobie wybrało, a w niej znajduje się teczka na prace, 

własny piórnik i przybory do zajęć i prac indywidualnych tj. kredki, mazaki, pastele, 

ołówki, gumki itd. 

 Dzieci bardzo dbają o swoje rzeczy, inne materiały do zajęć udostępniane są 
w miarę potrzeb. 

 Dużą wagę przywiązujemy do zachowania bezpieczeństwa w sali i podczas 

spacerów i wycieczek. zawieramy umowy i staramy się ich przestrzegać. 
 Wszyscy nasi wychowankowie badani byli przez psychologa i logopedę. 
Duża część dzieci ma wady wymowy i konieczna jest terapia. Bardzo prosimy 

nie bagatelizować tych spraw i korygować wady wymowy w celu uniknięcia 

problemów w szkole. Kilkoro dzieci ma zalecone kompleksowe badanie 

psychologiczno - pedagogiczne w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w 

Białymstoku. zachęcamy do pomocy swoim dzieciom. Bardzo prosimy o konsultacje z 

panią psycholog w przedszkolu podczas dyżurów. Wszelkie porady udzielane są 
bezpłatnie i warto z nich korzystać. 
 Dzieci wykonują prace na konkursy plastyczne w placówkach na terenie całego 

miasta. Oczekujemy na rozstrzygnięcia. Dbamy o kondycję psychiczną dzieci - dużo 

jest zabaw i ćwiczeń w sali. Jeżeli pogoda jest odpowiednia wychodzimy na spacery. 

Prosimy o wyposażenie dzieci w stosowne ubrania. 

 Zachęcamy do pracy z własnym dzieckiem i współpracy z przedszkolem. 
 

Wychowawczynie grupy V: Helena Karłuk, Dorota Wiśniewska 
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GRUPA 4 
 

 Wrzesień w grupie  IV powitaliśmy jak zwykle radośnie. Wspomnieniami 

z wakacji przeszliśmy szybciutko do codziennego dnia w przedszkolu, zabaw, 

pracy i nauki. Jako najstarsze przedszkolaki przejęliśmy wiele obowiązków po naszych 

poprzednikach. To na nas spoczywa wiele organizacji imprez przedszkolnych, 

opieka nad młodszymi dziećmi.  Przygotowaliśmy na przykład Uroczystość z Okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Pełnimy liczne obowiązki, takie jak dyżury w sali. 

 Każdego dnia przygotowujemy się pilnie do podjęcia obowiązku szkolnego. 

I tak do tej pory poznawaliśmy i utrwalaliśmy wiadomości z zakresu środowiska. 

Poznawaliśmy owoce, warzywa, drzewa, nasiona. W obrębie informacji o lesie, 

ogrodzie i polu tworzyliśmy obrazy, kompozycje przestrzenne. 

Degustowaliśmy, badaliśmy zmysłem zapachu, dotyku, rozpoznawaliśmy 

w różnorodnej postaci - warzywa i owoce pokrojone, w całości, tarte, gotowane. 

Malowaliśmy sokiem z warzyw. 

 Oglądaliśmy przeźrocza przyrodnicze przygotowane przez Panią Jolę 
Kłusewicz. Mogliśmy w nich zaobserwować piękno lasu jesiennego - zmiany i 

zjawiska przyrodnicze w okresie jesieni. 

 Obecnie bierzemy udział w programie PTOP „dokarmiamy ptaki”, 

bo już przyleciały jemiołuszki i gile. 

 Wiemy już jak się ubierać w zależności od pogody, zdobywamy wiedze 

dotyczącą zdrowia - co należy jeść, a czego unikać, jak dbać by nasze ciało by było 

piękne i zdrowe. 

 Jeździmy na basen, by nauczyć się pływać, ale uczymy się również 
zdyscyplinowania, samodzielności i zaradności.  

 Korzystamy z lekcji języka angielskiego i rytmiki, bo przyda nam się w szkole. 

Złota jesień już przemija, wchodzimy w jej druga dekadę - szarugi i słoty. 

 

 Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi za pomoc w przygotowaniu strony 

internetowej, Panu Robertowi Masłowskiemu za pomoc w dowiezieniu dzieci  do 

Teatru „Arkadia” na finał konkursu „Podróże małe i duże” , wszystkim tym z Państwa, 

którzy wnosicie swoja pomoc w czasie wyjazdów na basen. 

 

Wychowawczynie grupy IV: Nina Dowgier, Jolanta Kłusewicz 
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ROLA PRZEDSZKOLA W WYCHOWANIU I ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA 
 

 „Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o 

tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, 
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.” /Robert Fulghum/ 
 

 Przytoczone powyżej słowa stanowią sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie 

te umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu. Kończy się wiek XX zwany wiekiem 

dziecka, w którym poza szeregiem osiągnięć w dziedzinie nauk pedagogicznych 

upowszechniła się świadomość znaczenia przedszkola i jego istotnego wpływu 

na rozwój i przyszłe losy człowieka. 

 Psycholodzy są zgodni, że od trzeciego roku życia dziecka zaczyna się okres 

zwany przedszkolnym. Dla większości dorosłych oznacza to, że trzylatek rozpoczyna 

edukację przedszkolną i że jest to korzystne dla jego rozwoju. Proces adaptacji dziecka 

czasami przebiega jednak inaczej, niż oczekują tego rodzice: zakłóca rytm życia 

rodzinnego, wywołuje strach u rodziców, rodzi szereg pytań (czy rzeczywiście jest 

to właściwa decyzja, czy nie za wcześnie?). Prowadzi to do zabrania dziecka 

z przedszkola i wytworzenia negatywnego obrazu placówki. 

 Gdy dziecko rozwija się według normalnego rytmu, w mniejszym stopniu 

przeżywa dramat rozstania z najbliższymi. Dlatego warto dostrzec w nas, 

nauczycielach, sprzymierzeńców w wychowaniu i rozwoju dziecka. Dzięki naszemu 

zaangażowaniu i współpracy z rodzicami dziecko na pewno zaaklimatyzuje się 
w nowych, nieznanych warunkach. Kiedy już będzie czuło się bezpiecznie, 

gdy dostrzeże, że jego potrzeby mogą być przez panie przedszkolanki zaspokojone, 

zacznie w pełni korzystać z tego, co przedszkole mu oferuje – a jest to bogata oferta. 

 Głównymi celami nowego programu wychowania i wyznacznikami pracy 

przedszkola są: 
wielostronny rozwój dziecka, monitorowanie, stymulowanie rozwoju psychicznego, 

emocjonalnego, społecznego, umysłowego, kształcenie uniwersalnych umiejętności 

odpowiednio do fazy rozwoju dziecka, udział w promowaniu opieki zdrowotnej 

uwzględniającej wczesne wykrywanie grup ryzyka zdrowotnego i społecznego, 

konstruktywna współpraca między przedszkolem i rodziną (jedność celów i zadań), 
spontaniczne i zorganizowane wychowanie dziecka realizowane przy współpracy z 

rówieśnikami i dorosłymi, zabawa jako główna forma aktywności dziecka 

przedszkolnego – jej niezależny i twórczy charakter, pomoc dzieciom w stworzeniu 

przez nie pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych) oraz 

w zrozumieniu i szanowaniu tych, którzy różnią się rasą, kulturą, sytuacją 
ekonomiczną. 
 Każda placówka przedszkolna ma na względzie te cele i w oparciu o nie pełni 

funkcje: opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną i diagnostyczno-terapeutyczną. 
Przedszkole wprowadza 3-latka w świat dotąd dla niego obcy. Przede wszystkim uczy 

go tego, że istnieją inne dzieci i ich potrzeby – zaczyna odbywać się proces socjalizacji 

malucha. Ponadto dziecko nabywa wiele innych umiejętności i wiadomości o 

otaczającym go świecie bliższych i dalszych znajomych. 
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Nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją 
osobowość, próbuje rozumieć i akceptować uczucia innych. Profesjonalnie 

przygotowana kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dziecka, 

jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie 

jak: akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, 

unikanie sankcji prowadzących do lęku, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka, 

wyrobienie poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i 

współodpowiedzialności. 

 Powyższe elementy przedszkolnej kultury pedagogicznej i jej oddziaływanie 

powinny być przenoszone na wychowanie w rodzinie poprzez współpracę 
wychowawców z rodzicami. Rodzice zawsze mogą zasięgnąć obiektywnej rady, 

opinii dotyczącej rozwoju ich dziecka. Nauczycielka przedszkolna zna dobrze swoich 

podopiecznych, to ona stwarza odpowiedni klimat wychowawczy i dydaktyczny. 

Czasami jako pierwsza odkrywa szczególne zdolności dziecka i dąży do ich rozwijania 

i doskonalenia. Dostrzega również deficyty w rozwoju dziecka, a wtedy wspólnie 

z rodzicami stara się pomóc dziecku w jak najlepszy sposób. 

 Praca w grupie odbywa się w oparciu o zatwierdzony przez MEN program 

nauczania. Dzieci nabywają wiedzę z kilku dziedzin, w szczególności treści związane 

z wychowaniem umysłowym, moralno-społecznym i estetycznym, na które składają 
się: działalność plastyczno-konstrukcyjna i wychowanie muzyczne, a także treści 

kształtujące pojęcia matematyczne i przyrodnicze. Nie bez znaczenia jest wychowanie 

zdrowotne i aktywność ruchowa prowadząca do harmonijnego rozwoju. Opiekunka 

na kilka godzin nie jest w stanie zaspokoić tych wszystkich potrzeb rozwojowych, 

gdyż nie posiada tak bogatej bazy dydaktycznej, jaką dysponuje placówka przedszkola, 

lub fachowego wykształcenia umożliwiającego rozwój wszystkich predyspozycji 

dziecka. W domu przede wszystkim nie jesteśmy w stanie stworzyć grupy 

rówieśniczej, w której nasze dziecko będzie się realizowało, nawiązywało przyjaźnie, 

uczyło rozwiązywać konflikty i nabywało umiejętności współżycia w grupie. 

Wszystko to odbywa się pod czułym, bystrym, życzliwym i wyrozumiałym okiem 

wychowawczyni, która swoją subtelną działalnością wspomaga rozwój dziecka. 

 Przedszkole XXI wieku w pewnym stopniu zmieni swoje role. Będzie stanowiło 

laboratorium przyszłego człowieka. Dziecko jest bowiem nie tylko „symbolem 

przyszłości, ale jej reżyserem w nadchodzącej erze”. 

 W przedszkolu dziecko w ramach zajęć dodatkowych zetknie się z językiem 

obcym. Tu nauczy się dobrych manier, rozwinie swoją osobowość i talenty. 

Wszystko to będzie możliwe dzięki współpracy obu środowisk: przedszkolnego i 

rodzinnego, a także dzięki traktowaniu przedszkola nie jako „przechowalni” na czas 

pracy, ale jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby. Przedszkole 

wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w 

zreformowanej szkole. 

     Dlatego warto zapisać dziecko do przedszkola, spokojnie przetrwać okres adaptacji, 

nawiązać życzliwy, bezpośredni kontakt z wychowawczynią i obserwować postępy w 

rozwoju dziecka. 
 

 opracowanie: Urszula Czykwin, Terapeuta Pedagogiczny 

 źródło: www.interklasa.pl 
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Na pytanie : ,,Co to jest remont?’’ 
przedszkolaki z poszczególnych grup 
odpowiadały: 

Humor z przedszkola 
 

„Gdzie mieszkasz?” 

Pani: W jakim mieszkasz mieście Marysiu? 

Maria Skórzecka: W Skórzeckim. 
 

„Imiona…” 
Pani: Jak ma na imię twoja mam? 

Benio: No proste, mamusia. 

Pani: A jak tata zwraca się do mamy. 

Banio: Zwraca się Żaba. 
 

„Kibice Jagielloni” 
Po wysłuchaniu  melancholijnego utworu muzycznego nauczycielka pyta o skojarzenia 

dzieci? 

Pani: Wysłuchaliście utworu muzycznego. Jak myślicie o czym on opowiada? 

Oskar: Pani, Jagiellonia umarła… 

Grupa1: 

Remont to jest takie coś, że są nowe ściany, i są też 
nowe drzwi, i pani sprząta. I remont to jeszcze, 

że się leżakuje. I ściany są kolorowe i mebelki są ładne. 

Ładne jest przedszkole jak jest remont. 
 

grupa2: 

 Jak jest remont to burczą wiertarką, i głośno jest. Ale ja lubię remont, 

bo na leżakowaniu nie muszę spać. I ładnie jest, bo jest nowa łazienka, i nowe 

wieszaczki też są. I drzwi do łazienki mamy nowe. fajny ten remont. Ładne mamy teraz 

przedszkole, i nawet kolorowe ściany. 
 

grupa3: 
 Kiedy jest remont to panowie ciągle przychodzą do naszej sali, okna robią, 
i łazienkę, sedesy ciągle naprawiają, jest dużo kurzu. I my im pomagamy ściany 

prostować, nawet gips równaliśmy. I okna mamy nowe. Ładne to nasze przedszkole 

teraz jak jest remont. Ściany mamy kolorowe. Sufit trochę przecieka jak pada deszcz, 

ale dach nam zrobią i nie będzie przeciekał. No i tak w ogóle to podłoga nam odpada, 

ale Pan Janek z Szymonem przykleją. I mamy nowe meble i szuflady. 
 

grupa4: 

 Jak jest remont to jest straszny hałas, i trzeba szeptać do ucha, 

żeby coś usłyszeć. i kurzu jest dużo, nic nie słychać. Nie podoba mi się ten remont. 
 

grupa5: 

Fajnie kiedy jest remont, bo jest ładne przedszkole, szafki mamy nowe i ściany i nawet 

dywany mamy ładne, też nowe. Tak dobry ten remont. 



Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola     13131313    

WYDARZENIA PRZEDSZKOWYDARZENIA PRZEDSZKOWYDARZENIA PRZEDSZKOWYDARZENIA PRZEDSZKOLNE:LNE:LNE:LNE:    
    

"Święto drzewa" 9. 10. 2010 r. 

 W tym roku nasza placówka po raz pierwszy wzięła udział w pierwszej edycji 

uroczystości z okazji dnia drzewa. Nasza placówka otrzymała 20 sadzonek drzew i 

krzewów ozdobnych ufundowanych przez firmę Top Service 2001. Nowe rośliny rosną 
w naszym ogrodzie przedszkolnym. 
 

Uroczystość z Okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 14 października nasi milusińscy mieli okazje obejrzeć spektakl przygotowany 

przez najstarsze dzieci w przedszkolu. Słowa radości, wdzięczności wszystkim 

pracownikom oświaty rozbrzmiewały w tym dniu w naszym przedszkolu. 

Nie zabrakło wzruszeń i łez szczęścia. Kwiaty i własnoręcznie wykonane przez dzieci 

laurki dla wszystkich pracowników przedszkola uświetniły spotkanie. 
 

Spektakl Teatralny Teatru Fraszka - "Przygoda Strusia". 

 W październiku nasi milusińscy mieli okazję obejrzeć przedstawienie 

teatru Fraszka. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. 
 

Audycja muzyczna Filharmonii Podlaskiej: "Przygoda Karolinki". 

 W dniu 28 października do naszego przedszkola zawitali artyści filharmonii 

podlaskiej. Czterech muzykantów uświetniło nasz pobyt w przedszkolu rozbawiając 

dzieci. Poznaliśmy też wiele tajników muzycznych i mieliśmy okazje po raz kolejny 

zapoznać się z brzmieniem instrumentów. 

OGŁOSZENIA PRZEDSZKOLNEOGŁOSZENIA PRZEDSZKOLNEOGŁOSZENIA PRZEDSZKOLNEOGŁOSZENIA PRZEDSZKOLNE    
 

 Uroczystość z okazji Pasowania na Przedszkolaka odbędzie się 23 listopada 

w grupie dzieci najmłodszych. Serdecznie zapraszamy rodziców maluszków na 

to ważne dla nich wydarzenie przedszkolne. Bliższe informacje u wychowawczyń 
grupy. 
 

 W grudniu w naszym przedszkolu odbędzie się Kiermasz Bożonarodzeniowy, 

na który bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa. Będzie na nim można 

obejrzeć i zakupić za symboliczną cenę prace wszystkich spośród naszych 

przedszkolaków. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na potrzeby placówki. 
 

 W styczniu odbędą się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Bliższe informacje otrzymacie Państwo u wychowawczyń grup. 
 

 W listopadzie rusza zaktualizowana strona internetowa naszego przedszkola. 

Będziecie mogli Państwo śledzić losy naszej placówki i swoich pociech na bieżąco, 

pobrać interesujące Was wiadomości, przejrzeć elektroniczne archiwum naszej 

przedszkolnej publikacji "Echo przedszkola". Serdecznie  zapraszamy do odwiedzenia 

naszej strony. 
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Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…    
    
Połącz linie przerywane, a dowiesz się co się ukryło na obrazku. Pokoloruj ilustrację.  
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Pokoloruj Obrazek. 
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Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej i Urszuli Czykwin 
 

Przedszkole Samorządowe Nr 77  

15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15 

tel. 085-661-38-55  

Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi:  

Szyba – S. Szuchowa 
 

Deszcz w szybę puka, szpareczki szuka, grozi i pluszcze: 

- Puścisz? 

-Nie puszczę! 
-Ale mnie puścisz! Wyje wichrzysko. 

-Chcę koło pieca potańczyć blisko. 

A szybka na to: 

-Choć jestem krucha, deszcze i wichry muszą mnie słuchać. 
Wpuszczę tu słońce, niech izbę złoci, a ty na polu możesz popsocić… 
 

 

Szara godzina – E. Zarembina 
 

 Szare niebo za oknem, 

 szare drzewa w sadzie. 

 Szary deszcz się na wszystkim 

 szarą mgiełką kładzie. 

 Szary piesek pod piecem 

 krótką fajkę pali 

 i szaremu kotkowi 

 prawi długą bajkę, 
 o małej, szarej myszce, 

 która siedzi w norze 

 i wcale w ten dzień słotny 

 na dwór wyjść nie może. 


