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WITAMY W PRZEDSZKOLU 
 W i t a m  w s z y s t k i c h 

Przedszkolaków i ich Rodziców 

w nowym roku szkolnym 2013/2014, 

w którym obfitują nieustanne zamiany 

w sprawach związanych z organizacją 
oraz opłatami za usługi. A wszystko to 

za sprawą nowelizacji ustawy o systemie 

oświaty, którą wprowadził MEN z dniem 

13 czerwca 2013 roku. Z zadowoleniem 

Rodzice przyjęli fakt, że każda godzina 

pobytu dziecka w przedszkolu poza 

bezpłatną podstawą programową wynosi – 1 zł. Weszła też Uchwała Rady Miejskiej 

dotycząca Karty Dużej Rodziny, która daje rodzinom z co najmniej trójką dzieci zniżki 

w przejazdach MPK, dofinansowania biletów do teatru, kina itp. a także 50% zniżką w 

opłatach za przedszkole. Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 września 

2013 roku w sprawie opłat za przedszkole, wejdzie w życie w późniejszych terminach, 

w związku z powyższym honorowane zniżki z MOPR oraz na Kartę Dużej Rodziny, 

będą rozliczane z Rodzicami w listopadzie 2003 roku. W tym samym miesiącu 

przedstawimy Rodzicom aneksy do umów zawartych w kwietniu 2013 roku. 

 Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadziła zmiany, jeżeli chodzi 

o organizację zajęć dodatkowych w przedszkolu, które do tej pory były finansowane 

przez Rodziców. 

 Od października tego roku rozpoczęliśmy zajęcia z wychowankami opłacane  

przez Gminę Białystok. W naszym przedszkolu można było zorganizować zajęcia 

dodatkowe w wymiarze 8 godzin tygodniowo, na które uczęszczają wszystkie dzieci z 

przedszkola. Odbywają się zajęcia z rytmiki, które prowadzi Pani Izabela Zielińska, 

w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz z języka angielskiego prowadzone przez 

Pana Krzysztofa Paszkiewicza, w wymiarze 6 godzin tygodniowo. 

Nieustannie śledzimy wszystkie docierające informacje i publikowane przez MEN 

w porozumieniu z Radą Rodziców. 

 Zaszły również zmiany w organizacji przedszkola w zakresie czasu  

funkcjonowania placówki w godzinach od 6.30 do 17.30. Nastąpiły również zmiany 

kadrowe. Pani Jolanta Kłusewicz i Pani Alicja Szczepańska są na rocznych urlopach 

zdrowotnych. Na czas nieobecności nauczycieli zatrudnione zostały Pani Ewelina 

Ostrowska - w grupie III- Sowy oraz Pani Marlena Nieścieruk- w grupie II „ Żabki”. 

Upływający czas przyniósł nam również smutne wieści dotyczące Pani Ewy 

Pieczyńskiej, na którą czekali wszyscy - dzieci i rodzice, a także my wszyscy. 

Niestety nie zawsze oczekiwania są spełniane i Pani Ewa Pieczyńska musi zadbać 
o swoje zdrowie, ale zapewniam, że będzie odwiedzać nasze przedszkole 

jako nauczyciel emerytowany służąc dalej swoim doświadczeniem i niezwykłą pogodą 
ducha. Życzymy Pani Ewie wszystkiego najlepszego, w takich ilościach jakich 

potrzebuje by dostać od życia, to o czym marzy i czego pragnie najbardziej. 

 W tym roku szkolnym nadal będziemy realizować innowację programową 
„Dlaczego w trawie piszczy” autorstwa Rady Pedagogicznej we wszystkich grupach 
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przedszkolnych. Dzieci nadal będą realizować zabawy badawcze, projekty 

przyrodnicze z nauczycielkami w grupach, o których Rodzice będą informowani, 

a także zapraszani i włączani do ich realizacji. Zakupiliśmy elektroniczny mikroskop, 

aby dzieci mogły oglądać to co dla oka jest niedostrzegalne, by poznały bogactwo i 

złożoność otaczającej natury. Przed nami wiele wyzwań i planów w tym temacie. 

Będziemy nadal promować naszego Patrona w środowisku lokalnym, w ścisłej 

współpracy z rodziną Panią Joanną Kossak i Panem Lechem Wilczkiem, a także 

instytucjami przyrodniczymi i ekologicznymi. Planujemy zorganizowanie IV edycji 

Przeglądu Recytatorskiego „Co w trawie piszczy?”- w listopadzie 2013 roku oraz IV 

edycję konkursu plastycznego „Przedszkolaki kochają przyrodę” z udziałem dzieci 

z białostockich przedszkoli. Jednak to co nas najbardziej połączy to Święto Patrona, 

połączone z Festynem Rodzinnym, który przebiegł w tamtym roku szkolnym w tak 

wspaniałej atmosferze  dzięki współpracy z Rodzicami. 

 Uczestniczyliśmy w akcji  „Sprzątania Świata”, którą zarejestrowała 

TV Białystok, a teraz włączamy się do akcji „ Pola nadziei” i w niedługim czasie 

posadzimy żonkile w naszym ogrodzie, po rozmowie z wolontariuszami Fundacji 

„Pomóż mi”. Będziemy również wspierać w akcji charytatywnej chorą dziewczynkę, 
która pragnie na swoje urodziny dostać dużo pocztówek i laurek. Te akcje inicjują 
nauczyciele przedszkola, którzy uczą dzieci wrażliwości , a swoją empatyczną postawą  
dają dzieciom lekcje etyki, bo to od nich kiedyś będzie zależała nasza przyszłość 
i codzienność cieszenia się życiem w integracji ze swoją rodziną.  
 Drodzy Rodzice życzę , aby ten rok szkolny mimo tak dużych zmian, 

był dla nas pomyślny, by można było nadal budować zaufanie i więzi na pięknej 

współpracy, dobrych relacjach i wzajemnej życzliwości. Chciałabym przytoczyć słowa 

Marii Konopnickiej, które są najbardziej stosowne na ten rok szkolny: ”Ludzie to 

anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem” 

 Z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela chciałabym życzyć wszystkim 

Nauczycielom Przedszkola, aby realizowali swoje plany w dobrej i sprzyjającej 

rozwojowi zawodowemu atmosferze, z nadzieją na stabilność i szacunek otoczenia, 

by po latach zapaść trwale w pamięć i w serce wychowanków i rodziców. 

 Pracownikom administracji i obsługi, również życzę wszystkiego co najlepsze , 

by codzienny kontakt z dziećmi i czynności wypełniane z sercem z myślą o ich dobrze- 

przynosiły radość i spełnienie, szacunek otoczenia oraz wielu dni w zdrowiu 

i pomyślności. 

 Bogusława Czyrska 

 Dyrektor „Rumiankowego Przedszkola” 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej z najserdeczniejszymi życzeniami wszelkiej 

pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz wielu radosnych dni. 

W podziękowaniu za  trud i rzetelność kształtowania serc i umysłów dzieci w wieku 

przedszkolnym, proszę przyjąć ze szczególną dedykacją wiersz: 
 

    „Jesienna nostalgia”„Jesienna nostalgia”„Jesienna nostalgia”„Jesienna nostalgia”    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podaruję Ci kosz wrzosów tej jesieni, 

 By nostalgia w Twoim sercu , 

 Nabrała liliowych odcieni. 

 I niech ranek w mgle skąpany, 

 Odkryje wspomnienia, 

 Zanurzone w rdzawych liściach, 

 W uśpionych alejach. 

 Babie lato gnane wiatrem,  

 Stroi w welon jarzębiny, 

 Srebrząc włosy, wianek z wrzosów 

 Jesiennej dziewczyny. 

 Szkoda tylko, że dokoła 

 Spadających liści samotne etiudy, 

 Grają sercom i ogrodom 

 Jesienne  ułudy… 

 A kolejna jesień w życiu, 

 Znów odleci z kluczem żurawi, 

 Spłynie łzą z szarą kroplą deszczu, 

 Zapach wrzosu we wspomnieniach  zostawi… 

 /Bogusława Czyrska/ 
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ROK 2013 - ROKIEM JULIANA TUWIMA  
 Rok 2013 jest rokiem poety Juliana 

Tuwima. A także rokiem kompozytora Witolda 

Lutosławskiego i chemika Jana Czochralskiego. 

Skupmy się jednak na tym pierwszym, wybitnym 

poecie. W roku 2013 przypada sześćdziesiąta 

rocznica jego śmierci – zmarł 27 grudnia 1953 

roku. W tym roku minie też sto lat od jego 

poetyckiego debiutu – publikacji wiersza “Prośba” 

w “Kurierze Warszawskim”. 

 Urodził się pod koniec XIX wieku w Łodzi. 

Polski poeta żydowskiego pochodzenia, pisarz, 

autor wodewili, skeczy, librett operetkowych 

i tekstów piosenek, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia 

międzywojennego. Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod Picadorem” i grupy 

poetyckiej „Skamander”. Bliski współpracownik tygodnika „Wiadomości Literackie”. 

Tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej oraz łaciny. Podpisywał się ponad 

czterdziestoma pseudonimami m.in. Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, Roch 

Pekiński. Dla nas, rodziców małych dzieci, znany przede wszystkim jako autor 

znakomitych, ponadczasowych wierszy dla dzieci, m.in. Lokomotywa, Ptasie radio, 

Okulary, Słoń Trąbalski, Bambo, Kotek, Abecadło, Rzepka. 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014 - „ROKIEM SZKOŁY W RUCHU” 
 Rok szkolny 2013/2014 będzie „Rokiem szkoły w ruchu” - napisała minister 

edukacji Krystyna Szumilas w liście z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. 

 Od kilku lat Ministerstwo Edukacji Narodowej nadaje hasła kolejnym latom 

szkolnym, zwracając uwagę na kwestie, które w danym roku powinny być priorytetem. 

Rok szkolny 2008/2009 był „Rokiem przedszkolaka”;  2009/2010 - „Rokiem historii 

najnowszej”; 2010/2011 - „Rokiem odkrywania talentów”; 2011/2012- „Rokiem 

szkoły z pasją”, a 2012/2013 „Rokiem bezpiecznej szkoły”. 

 „Ucząc się i pracując nie zapominajcie o tym, jak ważnym dla sukcesów w 

nauce jest ruch. Aktywność fizyczna sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa 

na stan zdrowia i samopoczucie. Wykorzystujcie możliwości, jakie daje wam szkoła, 

samorząd, kluby sportowe i turystyczne. Oprócz regularnego uczestnictwa 

w obowiązkowych lekcjach wychowania fizycznego bawcie się i rywalizujcie 

w zawodach i grach sportowych, spacerujcie, pływajcie, jeździjcie na rowerze” - 

napisała Szumilas w liście opublikowanym na stronie internetowej MEN. 

 Podkreśliła, że każdy rodzaj ruchu sprzyja zdrowiu, a udział w zawodach 

i rywalizacji kształtuje charakter, wytrwałość, uczy współdziałania w zespole i wyrabia 

nawyk dbania o własne zdrowie. 

 Zwracając się do uczniów minister zaznaczyła, że jest pewna, że inicjatywa 

„Roku szkoły w ruchu” pomoże im odkryć nowe możliwości i zaszczepi w nich 

zainteresowanie aktywnością fizyczną.  



6666    Echo PrzedszkolaEcho PrzedszkolaEcho PrzedszkolaEcho Przedszkola    

NOWA KADRA W PRZEDSZKOLU  
 

 W roku szkolnym 2013/ 2014 w poszczególnych grupach pracują: 
 

 Grupa I „Motylki” 
wychowawczynie: mgr Grażyna Korobkiewicz, mgr Iwonna Zaborowska, 

mgr Bogusława Czyrska 

pomoc techniczna: Irena Tałuć 
 

 Grupa II „Żabki” 
wychowawczynie: mgr Ewa Wróblewska, mgr Marlena Nieścieruk 

pomoc techniczna: Halina Wałkuska 

 

 Grupa III „Sowy” 
wychowawczynie: mgr Nina Dowgier, mgr Ewelina Ostrowska 

pomoc techniczna: Halina Borowska 

 

 Grupa IV „Biedronki” 
wychowawczynie: mgr Anna Sosnowska, mgr Urszula  Czykwin 

pomoc techniczna: Marzenna Pieczyńska 

 

 Grupa V „Pszczółki” 
wychowawczynie: mgr Dorota Śliwoń, mgr Beata Filipczuk 

pomoc techniczna: Iwona Sieczko 

 

 

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 77  
W BIAŁYMSTOKU powołana w roku szkolnym 2013/2014 

 

Przewodniczący: 

 Pan Rafał Kowalko 

Zastępca Przewodniczącego: 

 Pani Anna Jarosz  

Skarbnik: 

 Pani Agnieszka Wierzchowska 

Członkowie komisji rewizyjnej: 

 Pani Monika Karwowska 

 Pani Małgorzata Fiłonowicz 

Członkowie Rady Rodziców: 

 Pani Marzena Żabińska 

 Pani Ewa Girejko 
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 Pani Ewa Pieczyńska jest nauczycielem dyplomowanym, w przedszkolu 

pracowała od 1988 roku do września 2013r. Wraz z końcem roku Pani Ewa odchodzi 

na w pełni zasłużoną emeryturę. 
 

Zawodowo: 35 lat  

Motyw podjęcia zawodu: raczej przypadek i to, że jej przyjaciółka podjęła decyzję 
nauki w tym kierunku, ale nie żałuje 

Mąż: Andrzej 

Dzieci: Marta – Ewa, Urszula -Ewa 

Hobby: zbieranie grzybów 

Ulubiony film, serial lub program telewizyjny: tok szoki 

Sposób spędzania czasu wolnego: łono natury 

Znak zodiaku: koziorożec 

Ulubiony kolor: brąz, ale zaczynam dostrzegać zieleń 
Ulubiona zabawka z dzieciństwa: lalka Berta przywieziona z Francji 

Ulubiona książka z dzieciństwa: „Ząb Napoleona” 

Ulubiona postać z bajki: Calineczka 

W dzieciństwie marzyła o tym aby w przyszłości 
zostać: nauczycielem 

Najbardziej irytuje mnie: brak szacunku dla drugiego 

człowieka 

Na co dzień lubię: spokój, rozmowy z moimi córkami, 

spotkania ze znajomymi 

Dziedzina z kręgu kultury i nauki, w której czuję się 
mocna: ostatnio odkrywa muzykę bluesową 
Marzenia: zwiedzić świat, być dobrą babcią 
Dzień urodzin: 24 grudnia 

Dzień imienin: 24 grudnia 

 

 Pani Ewa Pieczyńska jest osobą niezwykle otwartą na drugiego człowieka, 

na jego radości i smutki. Zawsze chętna do pomocy, w sposób niezwykle interesujący, 

innowacyjny stawia czoła nowym wyzwaniom. Intelektualistka, nie boi się rzeczy 

nieznanych, a wręcz ciekawa jest świata, odkrywania tego co nie odkryte. 

Młoda duchem. Twierdzi, że w młodości siła. Pasjonatka teatru, co przejawia się w jej 

umiejętnościach zaszczepiania w wychowankach wszelakiej miłości do teatru, zarówno 

w tworzeniu spektakli teatralnych, jak i odgrywaniu ról. 

 Świetny dydaktyk, rozważny nauczyciel, psycholog dusz dzieci i rodziców. 

Znakomita koleżanka, partnerka w pracy, która doskonale potrafi nawiązać kontakt 

z drugą osobą. 
 Pani Ewa jest osobą z niezwykłą wyobraźnią, kochająca literaturę, zaszczepia 

miłość do książek swoim wychowankom.  Osoba radosna, opanowana w trudnych 

sytuacjach, pełna wigoru. Potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Wielka patriotka. 

Po prostu „kobieta legenda”. 
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Pani Ewo, 
 

Kiedy mówiłaś nam o filozofach, naukowcach, wynalazcach 

(o wszystkich tych, którzy zmieniali oblicze świata) 

dawałaś nam siłę do próbowania. 

Kiedy pokazywałaś nam rzeczy zwyczajne  

sprawiałaś, że czuliśmy się wyjątkowi. 

Wkładałaś piękno w nasze dłonie. 

Dawałaś nam słowa, obrazy, idee, 

na których zbudowaliśmy fundamenty swojego życia.  

To dzięki Tobie nauczyliśmy się spełniać marzenia, 

kierując się miłością, rozumem, odwagą. 
Byłaś dla nas lekarzem, rodzicem, psychologiem, 

Sprawiłaś , że mogliśmy badać, odkrywać, tworzyć, pytać i wyjaśniać. 
Najważniejszą rzeczą, jakiej nas nauczyłaś,  
jest docenianie różnic między ludźmi  

i to, że wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. 

Dzięki Tobie wiemy, że najmniejszy brylant błyszczy mocniej, 

niż duże, ale zwykłe szkło,  

że lepiej jest robić małe rzeczy dobrze, niż wielkie - byle jak. 

Jesteśmy wdzięczni Tobie za to, 

kim byłaś dla nas, i za to, czego nas nauczyłaś. 

 Dziękujemy Pani za wszelki trud wkładany co dzień 
w Pani misję bycia nauczycielem, życzymy zdrowia, 

pomyślności w życiu osobistym, uśmiechu na co dzień 
i spełnienia tych marzeń, które jeszcze nie spełnione. 

 

Dyrekcja, Pracownicy „Rumiankowego Przedszkola” 

wychowankowie i rodzice.  
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PROGRAM AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 
 W tym roku szkolnym nasza placówka podjęła działalność w 

kierunku promowania zdrowia. W związku z tym wszystkie grupy 

przedszkolne zaplanowały udział w programie prozdrowotnym 

nadzorowanym przez MEN pt.:”Akademia Zdrowego Przedszkolaka”. 

Koordynatorkami akcji w tym roku są Panie Ewa Wróblewska i Pani 

Dorota Śliwoń. 
 W związku z programem odbyły się już pierwsze zajęcia dotyczące 

profilaktyki prawidłowego odżywiania, a szczególnie dotyczące piramidy 

żywienia - zjadania dużej ilości pokarmów pochodzenia roślinnego, owoce, 

warzywa, i produktów zbożowych. 

 Zajęcia podsumowane były sukcesywną wystawą prac dzieci: 

kwiatów zbożowych, rzeźb z warzyw i owoców, słoneczników, płaskorzeźb 

z warzyw, publikacji książkowych o tematyce warzyw. 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W PRZEDSZKOLU 
 14 października, jak co roku, obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. 

W tym roku uroczystą akademię przygotowały Panie Dorota Śliwoń i Beata Filipczuk 

z grupą dzieci „Pszczółki”. 

 Pani dyrektor powitała zaproszonych gości. Dzieci deklamowały wiersze, 

śpiewały piosenki z okazji święta wszystkich, którzy związani są z edukacją. 
Wszystkiemu przyglądały się najstarsze przedszkolaki oraz zaproszeni goście - 

członkowie Rady Rodziców Pani Małgorzata Fiłonowicz, Pan Rafał Kowalko, 

a także emerytowana nauczycielka Łucja Stafińska i pracownicy przedszkola. 

 Na koniec uroczystości obecni rodzice podarowali kwiaty wszystkim 

pracownikom przedszkola, a Pani dyrektor wyręczyła nagrody pracownikom. 

Dzień minął w miłej, spokojnej atmosferze. 

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA 
 W naszej placówce już od kilku lat organizowana jest akcja „Sprzątanie świata” 

przy współudziale Urzędu Miasta Białegostoku. 

 W tym roku koordynatorem akcji była Pani 

Ewa Wróblewska, która zorganizowała worki na 

śmieci, foliowe rękawiczki. 

 Dzieci zanim wyruszyły w teren poznały 

zasady bezpieczeństwa w trakcie sprzątania, a także 

zaznajomiły się z metodami segregacji śmieci. 

 Efekt? Teren przedszkola i wokół 

przedszkola aż lśnił. A wszystko zarejestrowała 

kamera Telewizji Białystok. 
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AUDYCJE TEATRALNE I MUZYCZNE 
 Odbyły się już pierwsze audycje teatralne i muzyczne z udziałem dzieci 

i artystów różnych profesji. Mieliśmy okazję oglądać występy muzyków, aktorów, 

ale również pana, który wykonał instrumenty muzyczne z prawdziwych owoców 

i warzyw. 

 

SPOTKANIE Z WORD 
 Ten rok szkolny obfituje w obronę zdrowia. Również 
postaraliśmy się o krzewienia wśród dzieci bezpieczeństwa 

podczas uczestnictwa na drodze. 

 Inicjatorem akcji jest Pani Urszulka Czykwin, która 

podjęła współpracę z pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego. 

 16 października nasze przedszkole odwiedzili 

pracownicy WORD, którzy poprowadzili warsztaty na temat 

bezpieczeństwa na drodze. Dzieci miały okazję zapoznać się ze 

wspaniałymi pomocami do pracy z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego - 

znakami drogowymi, autochodzikami, a tym samym aktywnie uczestniczyły w 

zajęciach warsztatowych. 

 W zajęciach do tej pory udział wzięły najstarsze przedszkolaki z grup 

„Pszczółki” i „Sowy”. Dalsze zajęcia zaplanowano w młodszych grupach 

w późniejszym terminie bieżącego roku szkolnego. 

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
 W ramach obchodów tegorocznej „Akcji Cała Polska Czyta” dzieciom w naszej 

placówce gościła autorka książek dla dzieci pani Joanna Myślińska. Laureatka wielu 

nagród, była stypendystka Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” 

opowiadała dzieciom o pisaniu wierszy, a także przybliżała treść swoich wierszy 

naszym wychowankom ze wszystkich grup przedszkolnych. 

 W październiku w grupie II, w "Żabkach" odbyło się czytanie książek 

zainicjowane przez Pana Rafała Kowalko. Dzieci miały okazję spotkać się z rodzicami, 

którzy chętnie przystąpili do akcji. 

 

KARTKA URODZINOWA DLA OLIWKI 
 Z inicjatywy babci Natalii Lisowskiej z grupy IV „Biedronki” w naszym 

przedszkolu odbyło się tworzenie kartek urodzinowych skierowanych do Oliwki 

Gandeckiej, chorej na białaczkę dziewczynki. Jej marzeniem jest dostać dużo kartek 

urodzinowych. 

 Dzięki tak hojnej akcji, a jednocześnie nie wymagającej wiele wkładu, 

mogliśmy nauczyć naszych wychowanków, że czasem niewiele potrzeba, aby sprawić 
komuś ogromną radość. Bardzo dziękujemy wszystkich którzy wsparli nasza 

inicjatywę. 
 Mamy nadzieję, że w przyszłości również będziemy mogli uczestniczyć w  

podniosłych i radosnych wydarzeniach. 
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Logopeda PolecaLogopeda PolecaLogopeda PolecaLogopeda Poleca    
 

Kiedy warto skonsultować się z logopedą? 
 

 

„Mowa jest rodzajem zachowania się, które pomaga dziecku poznawać świat, 

przekształca go z istoty egocentrycznej w społeczną”. /Hurlock/ 
 

 

 Komunikacja jest źródłem odkrywania siebie i tego co nas otacza, jest źródłem 

zaspakajania jednej z podstawowych potrzeb psychicznych człowieka- kontaktu 

z drugim człowiekiem. Gdy wymowa dziecka nie jest prawidłowa pojawiają się 
problemy, które utrudniają mu podejmowanie aktywności, zadań wymagających 

mówienia, zaspakajania własnych potrzeb, dlatego tak ważne jest to, aby nawet 

z najmłodszym dzieckiem, u którego zauważymy niepokojące objawy zgłosić się do 

specjalisty. 

 Rodzice powinni z dzieckiem odwiedzić specjalistę jeżeli: 

- masz problemy z karmieniem naturalnym lub sztucznym noworodka lub niemowlęcia 

- maluszek ma często otwartą buzię, a język znajduje się między wałkami dziąsłowymi 

- niemowlę „nie mówi” tzn. nie głuży nie gaworzy, czyli nie wypowiada ciągu sylab 

- 4-6 –cio miesięczne dziecko nie szuka źródła dźwięku odwracając głowę 
- 7- Mio miesięczne dziecko nie posługuje się gestami, mimiką, by zwrócić naszą 
 uwagę czy o coś poprosić 
- roczne dziecko nie zaczyna wymawiać prostych wyrazów: mama, baba, tata 

- dwulatek mówi bardzo mało lub niewyraźnie, nie wypowiada prostych zdań, nie 

 wykonuje poleceń, nie potrafi wskazać przedmiotów, zabawek, które są mu znane 

- trzylatek nie wykonuje złożonych poleceń, nie potrafi wskazać części ciała, nie 

 nazywa przedmiotów ze swojego otoczenia 

- 4- 6 latek nie zadaje pytań, nie słuch prostego wierszyka, opowiadania 

- 5-6 latek mówi nie wyraźnie, nie potrafi opowiedzieć o czym był wierszyk, bajka, 

 nieprawidłowo wypowiada głoski języka polskiego 

- dziecko błędnie realizuje głoski 

- dziecko mówi nie płynnie, zacina się, jąka, powtarza sylaby 

- masz dziecko z wadą rozwojową, wadą zgryzu, opóźnionym rozwojem 

 psychoruchowym, niedosłuchem 

 U dzieci6-7 letnich rozwój mowy dobiega końca. Dziecko w tym wieku 

powinno prawidłowo i wyraźnie wymawiać wszystkie głoski, nie mylić ich, 

nie pomijać, nie zamieniać , budować zdania poprawnie pod względem gramatycznym 

i składni. Zaburzenia mowy, opóźnienia rozwoju mowy przyczyniają się 
do powstawania trudności w nauce, jednocześnie niepowodzenia w nauce przyczyniają 
się do powstawania zaburzeń mowy. Poziom językowej komunikacji w znacznym 

stopniu wpływa na potencjalne możliwości człowieka. Dzieci z wadami wymowy 

popełniają te same błędy w czytaniu i w pisaniu. Zaburzenia mowy niejednokrotnie są 
przyczyną powstawania stresu, utrudniają dziecku kontakt z rówieśnikami, wreszcie 

prowadzą do lęku przed mówieniem- logofobii. 
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 W wieku przedszkolnym mowa dziecka kształtuje się na poziomie zdania (2-3 

rok życia), lub na poziomie swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia). Dziecko w tym 

wieku potrafi komunikować się z otoczeniem za pomocą wyrazów lub prostych zdań. 
W tym okresie zasób słownictwa biernego dziecka oraz tempo przyswajania sobie 

nowych wyrazów są ogromne. To daje duże szanse na powodzenie w profilaktyce 

i terapii logopedycznej.  

 Wady , błędy wymowy czy opóźnienie rozwoju mowy można wyeliminować 
poprzez działania terapeutyczne, profilaktyczne, o charakterze logopedycznym 

i pedagogicznym.  Wczesne podjęcie działań o tym charakterze nie doprowadzi 

do utrwalenia błędnej wymowy. Warto podkreślić, że u najmłodszych dzieci 

w przedszkolu można zauważyć błędne formy artykulacji, spowodowane dysfunkcją 
języka, tj. dyslalią  międzyzębową, boczną, gardłową, wargową ,które przez kolejne 

lata mogą zostać utrwalone. Ponadto brak pionizacji języka wskazuje na możliwość 
powstania trudności w realizacji głosek. Warto też u małych dzieci zwrócić uwagę 
na sposób połykania, jeśli przetrwa niemowlęcy sposób połykania z językiem 

wsuniętym między wałki dziąsłowe, przy rozwartych szczękach- prowadzić to może 

do przemieszczenia miejsc artykulacji , czyli nie właściwego ułożenia jezyka, to z kolei 

prowadzić może do nieprawidłowej wymowy głosek. Także oddychanie przez usta 

może prowadzić do zaburzenia w rozwoju mowy. 

Opracowała logopeda Anna Sosnowska 

Terapeuta Poleca 
 

„Grafomotoryka - co to takiego?” 

 Wyjaśnienie pojęcia grafomotoryka: grafika – zapis; motoryka – zdolność 
wykonywania różnych czynności ruchowych 
 

 I. Rozwój Grafomotoryki 
 Okresem przygotowawczym do rysowania i pisania jest okres tzw. bazgrot. 

Około drugiego roku życia dziecko stawia kropki stukając ołówkiem, robi nieregularne 

ruchy koliste. Później pojawiają się linie poziome, a następnie pionowe. 

Dziecko zachęcone przez dorosłych, zmierza do narysowania konkretnego przedmiotu, 

lecz jego możliwości techniczne są jeszcze niewielkie. Dopiero trzylatek rysuje koło, 

to znaczy coś w rodzaju zamkniętej linii. Następnie rysuje skrzyżowane linie poziome 

i pionowe. Czterolatek rysuje coś w rodzaju prostokąta i kwadratu. Nie planuje 

rysunku, dopiero po fakcie mówi, co narysował. Natomiast to, co pragnie narysować 
najczęściej jest mało podobne do przedmiotu. Sześciolatek umie rysować już na 

określony temat, stara się odwzorować litery drukowane i pisane. Nauka pisania 

szlaczków poprzedzana jest ćwiczeniami w pisaniu motywów szlaczków, 

które zawierają w sobie wszelkie możliwe elementy liter: koła, pętle, łuki, kreski. Przy 

tym ćwiczą one płynność ruchów ramienia i dłoni: w prawo, w lewo, w dół, w górę. 
 

 II. Zaburzenia Grafomotoryki 
 W okresie pięciu, sześciu lat życia zaczynają pojawiać się różnice 

indywidualne. Jedne rysunki są bardzo ubogie, schematyczne, inne bogate 



Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola     13131313    

w szczegóły, pięknie pokolorowane. U tych samych dzieci szlaczki i litery są kanciaste, 

nie mieszczą się w liniaturze lub są bardzo ładne, staranne, podciągane od linii do linii. 

Różnice takie zależą od wielu czynników: 

− ogólnego rozwoju umysłowego dziecka 

− doświadczeń w rysowaniu 

− ogólnej sprawności ruchowej 

− rozwoju elementarnych funkcji percepcyjno – motorycznych zaangażowanych w 

czynności rysowania. 
 

 Dziecko z zakłóceniami funkcji wzrokowych odznacza się małą 
pomysłowością, chętnie „ściąga” od kolegów, rozwiązując ten sam temat na znacznie 

niższym poziomie. Dzieci te nie lubią rysować „z pamięci”, natomiast chętnie 

odwzorowują, kolorują książeczki, kalkują, gdyż rezultat takich prac jest lepszy. 

Dziecko z dużym napięciem mięśni palców nadmiernie przyciska ołówek, rysuje linie 

grube, czasem przedziera papier, co wpływa na estetykę pracy. Linie są krzywe, 

przedmioty duże, gdyż dziecko nie umie opanować ruchu. Dzieci o małym napięciu 

mięśniowym również mają problemy z rysowaniem. Kreślą linie nikłe „drżące”, 

niepewne. Rysują przedmioty małe, których wielkość uniemożliwia umieszczanie 

szczegółów. Dzieci leworęczne nie odbiegają intelektualnie od dzieci praworęcznych, 

mimo to częściej napotykają na trudności w nauce, bo wykazują częściej mniejszą 
sprawność ruchową rąk. Mają one ograniczoną precyzję ruchów, większą męczliwość 
ręki, nie nadążają za grupą, zamazują pismo, łamią ołówki. Niepotrzebne przestawianie 

rąk powoduje nerwice, płacz, ataki złości. 
 

 III. Sposoby Usprawniania Grafomotoryki 
1.Na rozwój manualny wpływa ogólny rozwój fizyczny dziecka. Nie zabraniajmy, 

więc mu biegania, wspinania się, czołgania, czy jazdy rowerkiem, „bo się spocisz i 

zachorujesz”. Bardzo ważnym elementem w nabieraniu płynności ruchów jest 

samoobsługa dziecka: wiązanie butów, zapinanie guzików. Budowanie, lepienie, 

majsterkowanie, wycinanie to również baza do usprawniania precyzji rąk. W procesie 

przygotowania dzieci do nauki pisania pierwszoplanowe miejsce zajmują metody 

czynne, polegające na własnym działaniu. 
 

2. Gdy nie wystarczy normalne zachęcanie, gdy dziecko „nie chce słyszeć” o 

rysowaniu jedynym wyjściem jest organizowanie „zabaw w rysowanie”. 

− Zaczynamy od najprostszych: 

− rysowanie patykiem na piasku, 

− mazanie zmoczonym palcem w farbie po papierze, 

− odciskanie zamalowanej farbą dłoni, stóp, 

− obrysowywanie dłoni i stóp, 

− „malowanki – niespodzianki” pod nieobecność dziecka rysuje się coś świecą, 
dziecko pokrywa farbą kartkę, 

− rysowanie wg szablonu. 

 

opracowanie: Urszula Czykwin, Terapeuta Pedagogiczny 
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Grupa I „Motylki”  
 Rok szkolny w grupie najmłodszych dzieci 

rozpoczęliśmy bardzo dzielnie. Już od pierwszego dnia 

skorzystaliśmy z uciech zabawy na świeżym powietrzu 

i odwiedziliśmy przedszkolny ogród. Początkowo tylko 

spacerowaliśmy, ale od czegoś trzeba zacząć. 
 Nasi rodzice bardzo wspierają każdy ruch swoich 

pociech w przedszkolu. Nieraz w oku niejednej mamy zakręciła się łza, ale zarówno 

mamy jak i ich dzieci dzielnie co dzień rano przekraczają próg przedszkola z nadzieją, 
że każdy kolejny dzień będzie coraz lepszy, ciekawszy i bogaty w nowe 

doświadczenia. Dzięki współpracy z rodzicami udało się już zorganizować warsztaty 

prowadzone przez wychowawczynię grupy. Warsztaty były oparte o Metodę Ruchu 

Rozwijającego Weroniki Sherborne, co pozwoliło naszym najmłodszym 

przedszkolakom, a także ich rodzicom bliżej zaznajomić się z salą przedszkolną, 
a także oddać atmosferę codziennych zajęć przedszkolnych w grupie „Motylków”. 

 Nasi wychowankowie mieli już okazję uczestniczyć w spektaklach teatralnych 

i audycjach muzycznych, które odbyły się na terenie naszego przedszkola. 

Braliśmy również udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata, której celem było 

zaznajomienie dzieci z zasadami segregacji odpadów. Nasze działanie zarejestrowała 

Telewizja Białystok, przed kamerami której wywiadu udzieliła między innymi 

Wiktoria Chodak - wychowanka naszej grupy. 

 Wrzesień minął pod hasłem adaptacji, październik zaś mija pod hasłem 

wzmożonej pracy, ponieważ prężnie przygotowujemy się do Uroczystości Pasowania 

na Przedszkolaka. Codziennie uczestniczymy w zajęciach ruchowych, plastycznych 

i innych rozwijających nasze umiejętności skupiania uwagi, koordynacji ruchowej,  

rozwijamy mowę. Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu, spacerujemy 

w okolicy przedszkola aby poznać najbliższą okolicę i przyjrzeć się zmieniającej 

przyrodzie. 

 Nasi wychowankowie z dnia na dzień co raz 

lepiej funkcjonują w grupie rówieśników i na 

forum przedszkola. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, 

że spędzamy każdy kolejny dzień w przedszkolu, 

a jednocześnie jesteśmy bardzo ciekawi co nas tu 

jeszcze może spotkać. 
 

opracowanie: Grażyna Korobkiewicz - 

wychowawczyni grupy 
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Grupa II „Żabki” 
 Wrzesień w grupie "Żabek" rozpoczęliśmy od 

powitania nowej wychowawczyni Pani Marleny Nieścieruk. 

Dzieci bardzo szybko przyzwyczaiły się do nowej opiekunki 

i bardzo polubiły Panią Marlenę. 
 Nowa grupa to nowa sala i nowe wyzwania. 

A pomimo tego, że minęły dopiero dwa miesiące to wrażeń 
mieliśmy co niemiara. 

 We wrześniu mieliśmy okazje spotkać się z grupą „Biedronek” podczas zabaw 

integracyjnych - „Spotkaniu integrującym Żabki i Biedronki”. Wszyscy świetnie 

się bawiliśmy. Nasi starsi koledzy nauczyli nas nowej piosenki. 

Śpiewaliśmy, bawiliśmy się w zabawy paluszkowe, na koniec potańczyliśmy. 

Nauczyliśmy się przez to współpracy w grupie nie tylko rówieśników, ale również 
starszych od siebie osób, wzbudziliśmy w sobie empatię do koleżanek i kolegów 

z innej grupy. 

 Wzięliśmy udział w Akcji Sprzątania Świata dzięki której wzbudziliśmy 

w sobie świadomość proekologiczną oraz podjęliśmy działania na rzecz ochrony 

środowiska przyrodniczego. 

 Braliśmy udział w spektaklach teatralnych: „Opowieść o dobrym sercu”, 

„Opowieści starego kredensu”. Uczestniczyliśmy w audycji muzycznej „Gdzie mieszka 

leśne echo?”, a także w spotkaniu „Owocowe nutki” podczas którego mogliśmy 

obejrzeć etapy powstawania instrumentów z naturalnych okazów warzyw i owoców. 

Podejmowaliśmy również próbę gry na tych instrumentach. 

 Dzięki inicjatywie Pana Rafała Kowalko podjeliśmy akcję „Cała Polska czyta 

dzieciom”. W wyniku akcji rodzice z naszej grupy odczytali serię wierszy i opowiadań 
w trakcie zajęć edukacyjnych, między innymi Pani Marta Niemotko - Kurstak. 

 Uczestniczyliśmy również w spotkaniu z pisarką poezji dziecięcej Panią Joanną 
Myslińską. Pani Joanna poczytała nam trochę swoich wierszy, a także wzięła udział we 

wspólnej zabawie. Budziliśmy w ten sposób zainteresowanie dziecka słowem pisanym.  

 W ramach obchodów ogólnopolskiego czytania dzieciom nasza grupa jako 

jedyna z przedszkola wzięła udział w wyprawie do Filii Podlaskiej Książnicy 

im. Łukasza Górnickiego. W ramach zajęć zorganizowanych w książnicy dzieci 

wysłuchały prozę dziecięcą odczytaną przez panie Janikowską i Grygiel. W trakcie 

warsztatów wykonały również myszkę techniką origami. 

 Mamy już pierwsze sukcesy w konkursach plastycznych. Nasze wychowanki 

Amelia Z. i Nikola K zdobyły nagrody w konkursie plastycznym „Dary Pani Jesieni” 

organizowanego przez Przedszkole Samorządowe nr 53 „Plastuś”. Gratulujemy! 

 Wzięliśmy udział w Akcji Charytatywnej i przygotowaliśmy liczne upominki 

chorej dziewczynce. Upominki te zostaną wysłane z okazji urodzin Oliwki, dla której 

te prace wykonaliśmy. 

 W październiku zawitał do nas pan fotograf. Dzieci chętnie wzięły udział 

w sesji zdjęciowej. 

 Dwa mijające miesiące były dla nas czasem niezwykle interesujących 

doświadczeń i przeżyć. 
opracowanie: Ewa Wróblewska, Marlena Nieścieruk - wychowawczynie grupy. 
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Grupa III „Sowy” 
 Wrzesień w grupie III powitaliśmy 

od poznania nowej wychowawczyni Pani Eweliny 

Ostrowskiej. Dzieci bardzo szybko przyzwyczaiły 

się do nowej nauczycielki. W tej grupie 

powitaliśmy również nowe dzieci, ponieważ część 
spośród naszych kolegów i koleżanek powitało już 
progi szkoły. 

 Wrzesień i październik w naszej grupie 

minął nam bardzo szybko, ale nie był to czas nudy, 

tylko wytężonej pracy przygotowującej dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej. 

Jednocześnie świetnie bawiliśmy się podczas codziennych zajęć. 
Codziennie śpiewamy, rysujemy, uczymy się podstaw matematyki i rozwijamy mowę. 
Szczególnie chętnie uczestniczymy w zajęciach plastycznych, w których nie tylko 

rozwijamy nasze umiejętności manualne, ale również, a przede wszystkim badamy 

tajniki naszej wyobraźni plastycznej. Nasze makiety skrzyżowania, a także lasu zrobiły 

na niejednym ogromne wrażenie. 

 Uczymy się podstaw pisania i czytania, aby łatwiej poradzić sobie w przyszłej 

nauce w szkole. Wiele trudu zadajemy sobie na ćwiczenia grafomotoryczne, w czasie 

których trenujemy umiejętność skupiania uwagi i koncentrację. 
 Dbamy również o bezpieczeństwo. Byliśmy juz na wycieczce na skrzyżowaniu. 

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego. W czasie tego spotkania Pan policjant opowiadał nam o swojej pracy. 

Wzięliśmy również udział w zabawie z autochodzikami i znakami drogowymi 

wykonanymi w formie zabawek. 

 Odnieśliśmy także pierwsze sukcesy na łamach konkursu plastycznego 

pt. „Czary Pani Jesieni”- Sara Niczyporuk otrzymała nagrodę, a Weronika Kużelewska 

otrzymała wyróżnienie. 

 Wzięliśmy udział w licznych audycjach teatralnych, muzycznych, spotkaniu z 

autorką książek dla dzieci Panią Joanną Myślińską, a także w akcji Sprzątania Świata, 

dzięki której wzbudzaliśmy w sobie miłość i troskę do przyrody. 

 Na co dzień świetnie się bawimy, dużo czasu spędzamy w ogrodzie 

przedszkolnym. 

opracowanie: Nina Dowgier, Ewelina Ostrowska - wychowawczynie grupy 
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Grupa IV „Biedronki” 
 Wrzesień w grupie IV Biedronek powitaliśmy wraz z nową 
nauczycielką Pani Anną Alicją Sosnowską. Nasi wychowankowie 

od razu polubili panią Anię i nauczyli się współpracować w 

oparciu o jej metody pracy. 

 Mijające miesiące były dla nas czasem niezwykłych 

przeżyć, czasem zabawy i nauki, czasem spotkań z wieloma 

interesującymi ludźmi. 

 Nasi wychowankowie wzięli udział w spektaklach 

teatralnych: „Opowieść o dobrym sercu”, „Opowieści starego 

kredensu”. Uczestniczyliśmy w audycji muzycznej „Gdzie mieszka leśne echo?”, a 

także w spotkaniu „Owocowe nutki” podczas którego mogliśmy obejrzeć etapy 

powstawania instrumentów z naturalnych okazów warzyw i owoców. Podejmowaliśmy 

również próbę gry na tych instrumentach. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z autorką 
wierszy dla dzieci Panią Joanną Myślińską. 
 W trakcie zajęć edukacyjnych organizowanych przez wychowawczynie grup 

również wiele zdarzeń miało miejsce. Otóż wzięliśmy udział w Programie Profilaktyki 

zdrowego trybu życia - Akademia Zdrowego Przedszkolaka, w czasie którego 

mieliśmy okazję smakować warzywa i owoce. Wyruszyliśmy również na wycieczkę 
do piekarni. W piekarni Pani sprzedawczyni opowiadała nam o różnych wyrobach 

piekarniczych, dokonaliśmy również zakupu chleba i ciastek, które ze smakiem 

zjedliśmy pomiędzy zaplanowanymi w przedszkolu posiłkami. Z produktów 

pochodzenia zbożowego wykonaliśmy piękne kwiaty, przy okazji poznaliśmy różne 

ciekawe materiały sypkie, które możemy na co dzień wykorzystywać w naszym 

rozwoju plastycznym. 

 Nasze wychowawczynie ogłosiły również Konkurs Warzywno - Owowoco - 

Literkowy, który polegał na możliwości napisania wierszy o danej tematyce. I brawo, 

udało się. Nasi wychowankowie, a konkretnie Natalia Lisowska z rodziną 
i przyjaciółmi, Marianka Fiłonowicz z mamą i Zofia Przastek z rodziną stworzyli 

znakomite dzieła poezji dziecięcej. Gratulujemy! Zachęcamy do nie odstawiania piór, 

a kto wie może doczekamy się nowych noblistów w dziedzinie literatury. 

 Wzięliśmy udział również w akcji charytatywnej zainicjowanej przez babcię 
Natalii Lisowskiej, akcji polegającej na stworzeniu kartek urodzinowych dla chorej 

dziewczynki. Dzieciom bardzo spodobał się ten gest i chętnie przystąpiły do pracy. 

 W czasie zajęć edukacyjnych chętnie podejmujemy wszelkie zadania. 

Tańczymy, śpiewamy, poznajemy elementarne pojęcia matematyczne, rozwijamy 

mowę. Piszemy również książki. Tym razem Napisaliśmy książkę o warzywach 

i owocach, którą podarowaliśmy naszej chorej koleżance.  

 Bierzemy udział w licznych akcjach odbywających się na terenie naszego 

przedszkola. Chętnie udzielaliśmy się w Ogólnopolskim Dniu Sprzątania Świata - teraz 

świat przynajmniej w naszym najbliższym otoczeniu wygląda o wiele lepiej. 

 Dużo czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Chętnie bawimy się w ogrodzie 

przedszkolnym, ale również spacerujemy w najbliższej okolicy przedszkola. 

Cieszymy się każdym dniem naszego pobytu w tej Rumiankowej Krainie. 

opracowanie: Anna Sosnowska, Urszula Czykwin - wychowawczynie grupy 
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Grupa V „Pszczółki” 
 Wrzesień i październik w grupie starszaków 

upłynął nam pod hasłem zabawy i wytężonej pracy. 

Nasze wychowawczynie na serio podjęły trud 

przygotowania nas do podjęcia nauki szkolnej - to już 
w końcu zerówka! 

 Codziennie w czasie zajęć edukacyjnych, zabawy 

uczymy się nowych interesujących rzeczy. Nasze Panie 

zadają nam prace domowe - musimy zatroszczyć się 
na przykład o materiały na zajęcia plastyczne, 

informacje na temat tematyki tygodnia. A najważniejsze 

wyrabiamy w sobie nawyki obowiązkowości, 

pamiętania o swoich planach i wytrwałości w dążeniu do celu. 

 Mijające miesiące obfitowały w wiele interesujących wydarzeń. Mieliśmy 

okazje uczestniczyć w spektaklach teatralnych: „Opowieść o dobrym sercu”, 

„Opowieści starego kredensu”. Uczestniczyliśmy w audycji muzycznej „Gdzie mieszka 

leśne echo?”, a także w spotkaniu „Owocowe nutki” podczas którego mogliśmy 

obejrzeć etapy powstawania instrumentów z naturalnych okazów warzyw i owoców. 

Podejmowaliśmy również próbę gry na tych instrumentach. Uczestniczyliśmy również 
w spotkaniu z poetką Panią Joanną Myślińską, która deklamowała nam swoje wiersze. 

 Nasza grupa miała okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez 

pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku. W czasie 

tych zajęć uczyliśmy się o profilaktyce bezpieczeństwa na drodze, a także bawiliśmy 

się zabawkami w postaci autochodzików. 

 Dużo czasu poświęciliśmy na zabawy w ogrodzie przedszkolnym, na rozwijanie 

elementarnych pojęć matematycznych, rozwijanie mowy, sprawności 

grafomotorycznej i koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej. 

 Dzieci z naszej grupy przygotowały Uroczystą Akademię z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej, w czasie której wspaniale deklamowały wiersze i śpiewały 

piosenki. 

 Wzięliśmy udział w Akcji 

Sprzątania Świata i dzięki temu teren 

naszego przedszkola wygląda teraz 

niezwykle świeżo. 

 Z dnia nadzień coraz bardziej 

nam w tym przedszkolu wesoło 

i bezpieczniej się tu czujemy. 

Rozwijamy wszystkie nasze zmysły 

w wyniku interesujących zajęć, zabaw 

i spotkań z niezwykłymi ludźmi. 

Cieszymy się że tu jesteśmy. 

 

opracowanie Dorota Śliwoń, 

Beata Filipczuk - wychowawczynie 

grupy 
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URODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILI    

    
Grupa I "Motylki" 

- Bartosz Girejko - 13. 09 

- Aleksander Zubko - 25. 09  

- Olaf Fiłonowicz - 19. 10 

 

 

 Grupa II "Żabki" 

 - Joachim Czykwin - 25. 09 

 - Aleks Budlewski - 8. 10 

 - Martyna Ostapczuk - 14. 10 

 

 

 Grupa III "Sowy" 

 - Julia Sokólska - 13. 09 

 - Kinga Stępień - 6. 10 

 - Anna Ziółkowska - 7. 10 

 - Julia Maleszewska - 22. 10 

 

 

 Grupa IV "Biedronki" 

 - Dawid Sokólski - 15. 10 

 - Basia Bańkowska - 20. 10 

 

 

 Grupa V "Pszczółki" 

 - Szymon Siemieńczuk - 3. 09 

 - Małgorzata Gidaszewska - 11. 09 

 - Anatol Przygoda - 30. 09 

 - Oliwia Tomczak - 8. 10 

 

 

Wszystkim jubilatom życzymy samych sukcesów,  

zdrowia i dużo zapału w dążeniu do spełniania marzeń. 
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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 obrazki. 
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Zaprowadź jeża do jabłka, grzybka i gruszki. Pokoloruj jeża. 
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Połącz w pary, takie same obrazki. 
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Policz, ile jest liści, grzybków, kasztanów. 

Zaznacz ich ilość za pomocą kropek.  
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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:  
papier ksero, tusz do drukarki, toner ksero, itp. 

Humor z przedszkola 
 

„Nadawanie na tych samych falach” 
Mama: Synku , to jak tam ta nowa Pani? 

Chimek: No wiesz mamo, ona tak jakoś inaczej 

wydaje dźwięki. 

Mama: To znaczy dobrze czy źle? 

Chimek: No, może być. 
 

 „Rozmowy o poranku” 
 Adaś: Ciekawe kiedy przyjdzie Aleks i będzie szalał? 

 Nastka: Ty też nieźle rozrabiasz. 

 Adaś: No wiem. Bo ja marzę być Ninją. 
 

 „Wypadek przy pracy” 
 Pani niefortunnie uderzyła się o biurko. Podchodzi do niej chłopiec i mówi: 

 Chłopiec: Co boli? 

 Pani: Tak boli. 

 Chłopiec: Nieźle się walnęłaś. 
 

„Nauczyciel mądry czy nie mądry” 
Wychowawczyni wycina filcowe chodniczki, aby przygotować je do pracy plastycznej. 

Podchodzi Mateusz i w sposób niezwykle irytujący rozpoczyna dialog. 

Mateusz: No, czy Pani wie co Pani robi? no co też Pani robi. Pani wycina 

chodniczki… 

 

 „Sprzęt nie zadziała” 
 Pani: No to jakiej piosenki uczyliście się ostatnio? 

 Chłopiec: I co myślisz, że włączysz nam wieżę. Nic z tego, 

 nie  włączysz wieży, bo Pani Grażynka nie zostawiła swoich 

 okularów. 


