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Szczęśliwego Nowego Roku  

2014 

 

Rodzicom wychowanków 

realizacji planów i postanowień noworocznych, 

 dni wypełnionych radością, zdrowiem,  

spędzanych jak najczęściej w gronie rodzinnym 
 

życzą Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola 
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Patroni roku 2014. 
 Rok 2014 został ogłoszony w Polsce Rokiem Jana Karskiego i 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego – dwóch emisariuszy Polskiego Państwa Podziemnego 

z czasu II wojny światowej, a także etnografa Oskara Kolberga oraz św. Jana z Dukli. 

 Parlamentarzyści polscy co roku decydują, które z zasłużonych dla kraju postaci 

będą patronowały kolejnemu rokowi. W ten sposób przypominane są dokonania osób 

ważnych dla historii Polski. 

 Ponadto senatorowie nazwali 2014 rok Rokiem Wielkiego Jubileuszu 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stało się to z okazji 650-lecia powstania krakowskiej 

uczelni. 

 Uniwersytet Jagielloński – jest najstarszą polską szkołą wyższą i jednym 

z najstarszych uniwersytetów na świecie. Został założony w 1364 r. w Kazimierzu 

z fundacji króla Kazimierza III Wielkiego, a następnie odnowiony w 1400 r. 

w Krakowie przez króla Władysława II Jagiełłę z fundacji jego żony 

Jadwigi Andegaweńskiej. Jednym z najbardziej znanych absolwentów uniwersytetu 

był m.in. wybitny astronom Mikołaj Kopernik. Senatorowie RP honorując 650 

rocznicę założenia uczelni, która od 1917 roku nosi nazwę Uniwersytet Jagielloński, 

podkreślają, że „to z wydziałów uniwersytetu rozwinął się cały szereg innych uczelni 

(…), a dzięki uczonym uniwersytetu możliwy stał się rozwój wielu polskich ośrodków 

naukowych”. 
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„Akcja Żonkil - Pola nadziei.” 
 Pola Nadziei (Akcja Żonkil) to program 

pomagający chorym na raka. Akcja ta przypominać ma 

nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej 

pomocy i opieki w trudnym okresie choroby. Co roku - w 

okolicy 4 października (Międzynarodowy Dzień Opieki 

Hospicyjnej), tysiące ludzi na całym świecie sadzi żonkile: przed szkołami, szpitalami, 

urzędami, w parkach. Jest to symboliczny akt solidarności z umierającymi na 

tę chorobę. Wiosną, kiedy żonkile kwitną, odbywa się szeroko zakrojona akcja, 

której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych hospicjów, 

oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.  

 W tym roku szkolnym nasze przedszkole włączyło się po raz pierwszy do Akcji. 

W wyniku programu najstarsze przedszkolaki spotkały się z edukatorami z fundacji, 

którzy w sposób przystępny opowiedzieli o zjawisku przemijania, choroby i pracy 

wolontariuszy. Dzieci oglądały film edukacyjny dotyczący omawianej tematyki. 

Wzięły również udział w sadzeniu kwiatów, które jak mamy nadzieję wyrosną nam 

na wiosnę. 
 Organizatorem akcji w przedszkolu była Pani Ewelina Ostrowska. 
 

 Żonkil jest kwiatem bardzo delikatnym, tak delikatnym jak życie, które chroni 

się w hospicjum. Dlatego ofiarodawcy otrzymują za swoje „serce”- kwiat żonkila. 
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„Akcja edukacyjna: Dzieciaki na księżycu.” 
 W listopadzie dzieci z grup II-„Żabki”, IV-„Biedronki” i 

V-„Pszczółki” wzięły udział w projekcie edukacyjnym 

„Dzieciaki na księżycu”. Dzięki fascynującej przygodzie 

po przestrzeni kosmicznej, umożliwiono osiąganie dzieciom 

lepszej jakości życia łącząc naukę przez zabawę. W wyniku 

spotkania z profesjonalnym personelem nasi wychowankowie 

spacerowali w kombinezonach do podróży kosmicznej, latali 

rakietą, a także mieli okazję poznać wiele ciekawostek z obszaru 

podróży kosmicznych na księżyc, również przyswoić informacje 

dotyczące układu słonecznego. dzieci oglądały makiety planet, podziwiały prawdziwy 

kombinezon kosmiczny, miały okazję przyjrzeć się modelom statków kosmicznych i 

modelowi stacji kosmicznej. 

Inicjatorem projektu w placówce była Pani Urszula Czykwin. 

„5 Urodziny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Białymstoku” 
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ma już 5 lat. Z okazji 

jubileuszu, 15 listopada br. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

odbyła się uroczysta konferencja przyrodnicza pn. „Otwarte seminarium przyrodnicze- 

warsztaty rocznicowe Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku”. 

 Na jubileuszowe uroczystości przybyli liczni goście: posłowie, przedstawiciele 

administracji rządowej i samorządowej, dyrektorzy wojewódzkich instytucji 

związanych z ochroną środowiska, dyrektorzy parków narodowych i krajobrazowych, 

przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictw, ośrodków 

naukowych i instytucji przyrodniczych. 

 Podczas uroczystości występ złożony z tanecznych układów Mażoretek oraz 

inscenizacji „Spotkanie biedronek” zaprezentowały dzieci z Przedszkola 

Samorządowego nr 77 w Białymstoku im. Simony Kossak. 

 W imieniu wychowanków naszego przedszkola Pani Dyrektor Bogusława 

Czyrska i Pani Nina Dowgier przekazały na ręce Pana Lecha Magrela – Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wykonaną przez dzieci prace 

plastyczną, na której widniała sowa z jesiennych liści. 

„Zbiórka żywności osobom potrzebującym” 
 Przed świętami Bożego Narodzenia w naszym przedszkolu odbyła się akcja 

zbiórki żywności osobom potrzebującym. Akcja zorganizowana została we współpracy 

z Organizacja Solidarność. Wszystkim Państwu, którzy włączyli się do akcji serdecznie 

dziękujemy.  
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Akcja: „Góra Grosza” 
 Kolejny już raz uczestniczyliśmy w akcji Góra grosza. Pieniądze, które hojnie 

przekazaliście Państwo zostaną podarowane na rzecz wychowanków domów dziecka. 

Serdecznie dziękujemy włączenie się do akcji. 

 Organizatorkami akcji były panie: Beata Filipczuk i Ewelina Ostrowska. 

VI Edycja Programu „Kubusiowi przyjaciele natury”. 
 22 października 2013 specjalnym Dniem Przyjaciół Natury rozpoczęła się 
VI edycja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Wszystkie przedszkola w Polsce, 

które zadeklarowały swój udział w programie otrzymały kolorowe i ciekawe materiały 

edukacyjne skierowane do dzieci i nauczycieli. 

 Nauczyciele w przedszkolach realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć 
o tematyce przyrodniczej i ekologicznej na podstawie otrzymanych materiałów 

edukacyjnych. 

Nauczyciele przekazują dzieciom, uczęszczającym do przedszkola 

książeczki edukacyjne. 

Przedszkola, biorące udział w programie uczestniczą także w 

konkursie na „Najpiękniejsze miejsce w okolicy”. 

Po przeprowadzeniu zajęć oraz uczestnictwie przedszkola w 

konkursie, przedszkole nabywa prawo do posługiwania się 
Certyfikatem „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

 

Magiczny konkurs dla przedszkoli: 
 W ramach programu Kubusiowi Przyjaciele Natury odbędzie się konkurs 

dla przedszkoli na „Najpiękniejsze miejsce w Twojej okolicy”. Konkurs rozpocznie 

się wiosną 2014 r. 

 Każde przedszkole, uczestniczące w programie, zgłasza do konkursu miejsce, 

gdzie dzieci mogą radośnie spędzać czas. 

Na przedszkola czekają atrakcyjne nagrody. 

 Szczegóły konkursu oraz regulamin będą dostępne na stronie 

konkurs.przyjacielenatury.pl. 

 Wszystkie informacje o programie oraz szczegółowy regulamin znajdują się na 

stronie www.przyjacielenatury.pl. 

Organizatorem i koordynatorem akcji tegorocznej jest Pani Ewelina Ostrowska. 
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„Dzień pluszowego misia” 
 Po raz kolejny w naszej placówce odbyły się obchody Dnia Pluszowego Misia. 

Juz od rana w każdej sali przedszkolnej słychać było gwar nie tylko dzieci, ale misiów, 

które gościnnie odwiedziły nasze przedszkole. Ulubione pluszaki towarzyszyły 

dzieciom w obchodach święta.  

 Do tego dnia dzieci przygotowywały się od dłuższego czasu wykonując prace 

plastyczne na temat misiów, ucząc się piosenek i wierszy o swoich ulubieńcach. 

 Uroczystość z okazji dnia misia obfitowała w wiele wspaniałych chwil, 

konkursów i quizów. Na koniec był również cukierkowy tort z efektami specjalnymi. 

Organizatorkami obchodów były Panie Nina Dowgier i Ewelina Ostrowska. 
 

 

„Cała Polska czyta dzieciom” 
 Czytelnictwo jest jednym z ważniejszych źródeł oddziaływania na osobowość 
dziecka: sprzyja poznaniu świata, poszerza krąg doświadczeń, kształtuje system 

wartości, postawy społeczno-moralne, wypełnia czas wolny. 

 Mając na uwadze promowanie postaw i nawyków czytelniczych wśród dzieci, 

grupa II ,,Żabki” przyłączyła się w roku szkolnym 2013/2014 do akcji pt. ,,Cała Polska 

czyta dzieciom”. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rodziców 

i babć naszych wychowanków. Jesienią i zimą gościliśmy w naszych murach 

następujące osoby: 

- Pana Rafała Kowalko, który zainaugurował cykl spotkań z 

prozą i poezją dziecięcą 
- Panią Martę Niemotko-Kurstak 

- Panią Izabelę Konikowską 
- Panią Urszulę Czykwin 

- Panią Mirosławę Gil (dwukrotnie) 

 W międzyczasie nawiązaliśmy współpracę 
z Biblioteką na ul. Zielonogórskiej, poetką – p. Joanną Myślińską i autorką książeczek 

dla dzieci – p. Anetą Sarosiek (nauczycielką z zaprzyjaźnionego przedszkola). 

 W rezultacie podjętych działań nasze czterolatki poznały wiele nowych bajek, 

baśni, opowiadań; wielokrotnie przeżywały ich treść, a w podziękowaniu naszym 

gościom wręczały własnoręcznie wykonane laurki. Miłym akcentem i pamiątką 
były wspólne zdjęcia. 
 

Koordynatorkami akcji były panie Ewa Wróblewska i Marlena Nieścieruk. 

 

 

„Akcja Aquafresh” 
 Na przełomie grudnia i stycznia w naszym przedszkolu przeprowadzona została 

akcja profilaktyki czyszczenia jamy ustnej. Nasza placówka bierze udział w tym 

przedsięwzięciu już po raz kolejny. Dzięki takim inicjatywom nauczyciele przedszkola 

przybliżają dzieciom profilaktykę zdrowego trybu życia.  
 

Koordynatorem akcji w bieżącym roku szkolnym była pani Beata Filipczuk. 



Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola     7777    

„Upcyklingowy Domek Milenki” 
 Na przełomie października i grudnia nasze przedszkole wzięło udział 

w Wielkim Konkursie Ekologicznym „Drugie życie śmieci”. Ideą przewodnią 
konkursu było zainteresowanie dzieci powtórnym wykorzystaniem odpadów, czyli tzw. 

„upcyklingiem”. Wiele przedmiotów kończy swe „życie” przedwcześnie, mając przed 

sobą jeszcze wiele możliwości cieszenia nas swoją obecnością- a zwykle wystarczy 

odrobina wyobraźni, by nadać im drugą „młodość” oraz sprawić, by odżyły na nowo 

i służyły nam w nowej roli.  

To właśnie postanowiliśmy uczynić. 
 Przy pomocy dzieci z grupy V, które 

dostarczały przedmioty odpadowe, malowały 

elementy projektu „upcyklingowego”, pani Beata 

Filipczuk oraz pani Urszula Nejman wykonały 

„Upcyklingowy domek Milenki”. Praca w całości 

składała się z odpadów różnego typu- kartonów, 

rolek po papierze toaletowym, ręczniku kuchennym, 

gazet, nakrętek, wytłaczanek po jajkach, korka, folii 

bąbelkowej, materiałów. Jako że wykonany projekt 

wziął udział w konkursie, na pracę można było 

głosować poprzez serwis buliba.pl. 

 Wszystkim osobom, które aktywnie 

zaangażowały się w codzienne głosowanie i walkę w zdobycie nagród, bardzo 

serdecznie DZIĘKUJEMY!!! 
„Upcyklingowy domek” w dużej mierze został utworzony z myślą o dwuletniej 

dziewczynce- Milence Garbolińskiej, chorej na mózgowe porażenie dziecięce. Choroba 

wymaga ciągłej i intensywnej rehabilitacji, co jest z kolei bardzo kosztowne. 

W leczeniu bardzo dobre wyniki daje delfinoterapia, jednak jej koszt jest bardzo duży. 

Aby umożliwić wyjazd dziecka, rodzice dziewczynki zorganizowali akcję „Nakrętki 

dla Milenki”. Pomóc może każda osoba, zbierając i przekazując, w wyznaczone do 

tego miejsca, plastikowe nakrętki. Zbiórka odbywa się także w naszej placówce- 

w Upcyklingowym domku Milenki, zachęcamy i dziękujemy. 

Koordynatorem akcji w przedszkolu była Pani Beata Filipczuk. 
 

 

„Mikołajki” 
 W dniu imienin Świętego Mikołaja nasze przedszkole ogarnęła prawdziwie 

świąteczna atmosfera. Już od rana z wielkim zapałem przygotowywaliśmy się wszyscy 

do tej wspaniałej uroczystości. W tym dniu były wspólne zabawy, konkursy 

przygotowane pod okiem Pań Ewy Wróblewskiej i Marleny Nieścieruk. 

 Przybył również Święty Mikołaj, który zatańczył z dziećmi taniec gwiazdek. 

Święty Mikołaj podziękował wszystkim dzieciom za wykonanie jego portretu 

w ramach wewnątrz przedszkolnego konkursu plastycznego. Na koniec wszyscy 

uczestnicy zabawy obejrzeli bajkę o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. 

Radości i uśmiechom nie było końca. To były naprawdę wspaniałe Mikołajki. 
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„Kiermasz Bożonarodzeniowy” 
 W grudniu w naszym przedszkolu odbył się kiermasz świąteczny. Jak co roku 

nasi wychowankowie z pomocą pań przygotowali wiele pięknych ozdób świątecznych, 

które następnie były sprzedawane na kiermaszu. Zebraliśmy 664 zł. Za zgromadzone 

pieniądze dofinansujemy zakup zabawek na plac zabaw. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie finansowe i okazanie 

zainteresowania potrzebami placówki. 

 Organizatorkami kiermaszu były Panie Anna Sosnowska i Urszula Czykwin. 
 

 

„Spotkania Bożonarodzeniowe” 
 W okresie przedświątecznym w naszym przedszkolu odbyły się spotkania 

w gronie rodzinnym. Tematyką spotkań były święta Bożego Narodzenia. Rodzice, 

babcie i dziadkowie mieli okazje uczestniczyć w warsztatach, w trakcie których razem 

z dziećmi wykonywali ozdoby choinkowe. Starsze Przedszkolaki zaprezentowały 

przedstawienia jasełkowe. zarówno dzieci jak i rodzice włożyli wielki wkład 

w przygotowania do tych uroczystości. Dzieci długo trenowały swoje role, rodzice zaś 
współuczestniczyli w przygotowaniu kostiumów do przedstawienia. 

Grupa I "Motylki" 
 

 Pierwszy semestr w przedszkolu już za nami. 

Niektórym z nas to był trudny okres, ponieważ musieliśmy się 
rozstać na dłuższy czas z rodzicami. Teraz już wiemy, 

że wrócą po nas, gdy tylko skończą pracę, a pod ich 

nieobecność jesteśmy pod dobrą opieką. 
 A kiedy rodziców nie ma z nami wcale się ni nudzimy. Ciągle pracujemy 

nad nowymi umiejętnościami i wciąż bawimy się. 
 A oto jak przedstawia się harmonogram najważniejszych wydarzeń: 
− w październiku mieliśmy okazję gościć rodziców na uroczystości pasowania 

na przedszkolaka 

− w listopadzie obchodziliśmy dzień pluszowego misia 

− grudzień to spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia w trakcie kiermaszu 

ozdób świątecznych 

− mieliśmy okazję współpracować z Komendą Policji w Białymstoku, 

kiedy dostaliśmy pochwałę za poprawne przechodzenie na skrzyżowaniu w okolicy 

przedszkola w trakcie z jednego ze spacerów 
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− braliśmy udział w licznych konkursach plastycznych, konkursie recytatorskim 

„Co w trawie piszczy?” 
 

 Wychowawczynie i dzieci z grupy I 

 Dyr. Bogusława Czyrska, Iwonna Zaborowska, Grażyna Korobkiewicz 

 

 

Grupa II "Żabki" 
 

 Semestr w grupie II „Żabek” był to okres wielu znakomitych chwil 

wypełnionych zabawą i pracą. W mijającym okresie nauczyliśmy się wielu ciekawych 

umiejętności, ujrzeliśmy wiele interesujących rzeczy. A tak mniej więcej przedstawia 

się harmonogram najciekawszych wydarzeń w naszej grupie w mijającym okresie:  
 

16.10.2013 „Dary Pani Jesieni” – udział w konkursie plastycznym organizowanym 

przez PS Nr 53 „Plastuś” (Amelia Zadykowicz, Nikola Kowalko). 

Konkurs plastyczny pozwolił małym uczestnikom rozwijać indywidualne zdolności 

plastyczne, rozbudzać twórczą inwencje oraz uwierzyć we własne możliwości. 
 

13.11.2013 Udział w „Jesiennym Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej” – 

organizowanym przez PS Nr 51 (Amelia Zadykowicz). 

Konkurs ma za zadanie umożliwić dzieciom rozwój i prezentację własnego talentu, 

umuzykalniać je, ułatwiać pokonywanie tremy i rozbudzić chęć aktywnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym. 
 

15.11.2013„Dzieciaki w kosmosie” – wycieczka interaktywna – nabywanie 

wiadomości o kosmosie i podróżach w kosmos. 

Fascynująca przygoda po przestrzeni kosmicznej umożliwiająca dzieciom obcowanie 

z nauką przez zabawę i poznanie wymiaru pojęć o tematyce odległej dzieciom 

w postrzeganiu otaczającej rzeczywistości. 
 

20.11.2013 „Co w trawie piszczy?” żywioł: Woda – udział w IV edycji przeglądu 

recytatorskiego (Julia Karwowska). 

Przegląd recytatorski pozwolił na ćwiczenie pamięci odtwórczej dzieci, wyrazistości 

wypowiedzi, właściwej deklamacji wiersza oraz przyczynił się do popularyzacji 

utworów literatury dziecięcej o tematyce przyrodniczej. 
 

październik/listopad 2013 „Cała Polska czyta dzieciom” - przy współudziale 

rodziców dzieci z naszej grupy wysłuchały serii opowiadań, bajek. 
 

listopad 2013 Święto Pluszowego misia - bawiliśmy się świetnie na uroczystości 

z okazji dnia misia. 
 

6.12.2013 „Zabawa Mikołajkowa”, nasza grupa organizowała imprezę przedszkolną, 
dzielnie wspieraliśmy Panią Marlenkę w prowadzeniu zabaw mikołajkowych 
 

12.12.2013 „Spotkanie Bożonarodzeniowe” - wzięliśmy udział w krótkim montażu 

słowno - muzycznym dotyczącym Narodzenia Jezusa, a następnie zaprosiliśmy 

rodziców do wykonania wspólnie ozdób choinkowych 
 

Wychowawczynie grupy: Ewa Wróblewska, Marlena Nieścieruk 
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Grupa IV "Biedronki" 
 

 Mijający czas I semestru roku szkolnego to okres podsumowań pracy dzieci, 

rodziców i wychowawczyń grup. A jest co podsumowywać bo był to czas szczególnie 

pracowity, obfitujący zarówno w zabawę, jak i wytężone chwile służące podjęciu 

obowiązku szkolnego. 

 Harmonogram wydarzeń w grupie IV "Biedronki" w szybkim streszczeniu 

przedstawia się następująco: 
 

 Październik: 

− Spotkanie z autorką wierszy- Joanną Myślińską. 
− Propagowanie akcji- Budżet obywatelski 

− Akcja- kartka urodzinowa dla Oliwii 

− Akcja- „Pomóż im”- sadzenie żonkili 

− Wycieczka do piekarni 
 

 Listopad: 

− „Przedszkolak bezpieczny na drodze"- zajęcia edukacyjne 

we współpracy z WORD i Komendą Miejską Policji 

− Spotkanie z Tuwimem- spotkanie z pracownikiem CEN 

− Udział w zbiórce baterii. 

− Akcja „Góra grosza” 

− „Dzieciaki na Księżycu”- wycieczka edukacyjno- 

interaktywna, zabawa i nauka w kosmosie. 

− Wycieczka na pocztę. 
 

 Grudzień: 

− Jasełka, 

− kiermasz świąteczny. 
 

 Ponadto braliśmy udział w licznych konkursach, przeglądach, między innymi: 

− Konkurs plastyczny- „Bohaterowie ulubionych bajek” 

− Przegląd recytatorski- „Wiersze Juliana Tuwima” 

− „Mikołajkowa Gala Przedszkolaka” 

− Konkurs plastyczny- „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”- Książnica Podlaska 

− „Co w trawie piszczy?”- przegląd recytatorski- żywioł woda 

− Konkurs poetycko- plastyczny- „Moja rodzina” 
 

Wychowawczynie grupy: Anna Sosnowska, Urszula Czykwin 



Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola     11111111    

Grupa V "Pszczółki" 
 

 Mijający semestr w grupie "Pszczółek" był to czas wspaniałej zabawy 

i wzmożonej pracy, szczególnie ważnej bo już niedługo przyjdzie opuścić mury 

przedszkolne i rozpocząć nowy rozdział  edukacji. 
 

 Harmonogram naszych wspólnych poczynań przedstawia się następująco: 

22.IX.2013 Odkrywamy czystą Polskę- Sprzątanie Świata 2013 

14.X.2013 przygotowanie uroczystego występu grupy V- „Pszczółek” dedykowanego 

pracownikom oraz dzieciom z Przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

04.X.2013 udział dzieci w kampanii społecznej Pola Nadziei Fundacji „Pomóż im”- 

sadzenie cebulek żonkili na przedszkolnej rabatce 

„Przedszkolak bezpieczny na drodze” - Udział w zajęciach z 

Pracownikiem WORD i policjantem z Komendy Miejskiej 

Policji. 

„Urodzinowa kartka dla Oliwki” - aktywność prospołeczna 

dzieci- przygotowanie pocztówek urodzinowych dla chorej 

dziewczynki Oliwii- akcja ogólnopolska. 

Aktywny udział dzieci w realizacji programów zdrowotnych- 

„Zboża zjadamy energię z nich mamy” oraz „Przedszkole 

przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”. 

Spotkania z pisarkami, autorkami wierszy dla dzieci- panią 
Joanną Myślińską oraz panią Katarzyną Janowicz- Timofiejew. 

Rok Juliana Tuwima- spotkanie z pracownikiem biblioteki- zajęcia dla dzieci. 

22.XI.2013 „Dzieciaki na księżycu”- odkrywanie tajemnic kosmosu (spotkania 

edukacyjne oraz rozrywka zorganizowane w Galerii Carrefour) 

19.XII. 2013 Uroczyste spotkanie Bożonarodzeniowe z rodzinami, występ grupy. 
 

 Konkursy: 

7.XI.2013- V Przegląd Piosenki Patriotycznej Przedszkolaka. 

„Co w trawie piszczy?”- konkurs recytatorski. 

21.XI.2013 „Zaczarowane słowa Juliana Tuwima”- konkurs recytatorski. 

16.XII.2013 Konkurs najpiękniejszą ozdobę choinkową. 
 

Udział w ekokonkursie „Baterie- zagrożenie dla środowiska i ludzi”- zbiórka baterii. 

Upcyklingowy domek Milenki- dostarczanie materiałów odpadowych do projektu, 

wykonanie pojedynczych elementów pracy. 

„Góra Grosza”- zbiórka monet groszowych i nie tylko. 

Zbiórka plastikowych nakrętek- akcja dla dwuletniej Milenki, zbiórka funduszy na jej 

delfinoterapię. 
Wychowawczynie grupy: Dorota Śliwoń, Beata Filipczuk 
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Grupa III "Sowy" 
 

 Mijający semestr w grupie "Sowy" to czas wytężonej pracy i radosnej zabawy, 

który obfitował w takie wydarzenia jak: 
 

 W październiku dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach organizowanych 

przez panią metodyk wychowania przedszkolnego Iwonnę Zaborowską w trakcie tych 

zajęć panie nauczycielki z innych przedszkoli miały okazję zdiagnozować poziom 

umiejętności matematycznych dzieci – dzieci wspaniale wypadały w trakcie zajęć. 
 W ramach zajęć „Bezpiecznie poruszam się na jezdni”- spotkaliśmy się 
z policjantami, dzieci ćwiczyły zachowania na drodze na mini miasteczku ruchu 

drogowego.  

 Zasadziliśmy żonkile w rakach akcji „Pola Nadziei”. 

 W listopadzie byliśmy w Bibliotece Publicznej na zajęciach warsztatowych 

„Kto ty jesteś?” Dzieci wróciły do przedszkola bardzo zadowolone i już nie mogą 
doczekać się kolejnej wizyty w bibliotece! 

 Były uczestnikami licznych imprez organizowanych na terenie naszej placówki: 

Dnia Pluszowego Misia, Mikołajkach –  te dni był dla naszych przedszkolaków 

naprawdę  wyjątkowe, pełne miłych niespodzianek, wrażeń i radości. 

Grudzień to czas naszej wizyty w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie wykonaliśmy 

montaż słowno - muzyczny pt. „Biedronki” na uroczystości z okazji Obchodów 5- lecia 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

 W grudniu wystawiliśmy Jasełka Bożonarodzeniowe dla rodziców i 

zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczyciła nas nasza Pani katechetka, 

która złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne. Na koniec naszego spotkania 

wszyscy zaśpiewaliśmy znane kolędy i podzieliliśmy się symbolicznym opłatkiem.  

 Nasze Sówki bardzo lubią śpiewać i tańczyć, wykonywać prace plastyczne 

różnymi technikami, budować przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych.  

 W ramach zajęć popołudniowych przygotowywaliśmy prace na kiermasz 

Bożonarodzeniowy. 
 

Nasza grupa brała udział w licznych konkursach i 

przeglądach: 

 Konkurs plastyczny „Czary pani Jesieni” nagroda 

Weronka Kużelewska. 

 Przegląd recytatorski „ Co  w trawie piszczy” 12 osób 

z naszej grupy, Tomasz Wojciula. nagrodzony. 

 Przegląd Piosenki Patriotycznej kategoria chór, zespół. 

 Konkurs recytatorski Wiersze J. Tuwima- Tomasz 

Wojciula. 

 Konkurs plastyczny na ozdoby Bożonarodzeniowe. 
 

 Spotkanie z autorkami książek Joanną Myślińską oraz Katarzyną Janowicz- 

Timofiejew. 

 Oglądanie spektakli i audycji muzycznych 
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 Bardzo dużo eksperymentowaliśmy, obserwowaliśmy otaczająca nas naturę: 
Woda- zabawy badawcze Pływające jajko 

Ziemia- „Borsuk- wielki śpioch” 

Powietrze- „Latająca mysz- nietoperz”, „wróbel” 

Ziemia- „Wielki chórzysta- wilk” 

Woda- „ Bóbr- doskonały budowniczy” 

Powietrze- „ czy powietrze można usłyszeć?”, „czy powietrze 

można ogrzać albo schłodzić?”, „Wiatr w sali” 

Woda obserwowanie kropel wody przez mikroskop, 

oglądanie liści przez mikroskop 

Ziemia- „to nie jest Kubuś Puchatek- niedźwiedź brunatny” 

zgubiony przedmiot 
 

CHOCIAŻ MAŁE RĄCZKI MAMY, CHĘTNIE WSZYSTKIM POMAGAMY! 
 Nasze przedszkole włączyło się w akcję „ POLA NADZIEI” organizowaną 
przez Fundację „Pomóż Im” prowadzącą Białostockie Hospicjum dla Dzieci. 

Jest to kampania mająca na celu propagowanie wolontariatu, bezinteresownej pomocy 

nieuleczalnie chorym oraz ich rodzicom. To międzynarodowy program, polegający 

na sadzeniu żonkili – symbolu nadziei i tworzeniu „Pól Nadziei”. Kampania ta 

ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. 

 W ramach akcji odbyło się spotkanie z P. Eweliną 
Sobolewską, która opowiedziała dzieciom o misji pomagania 

innym. Dzieci oficjalnie zostały mianowane na wolontariuszy oraz 

dowiedziały się  w jaki sposób mogą pomagać osobom chorym. Na 

zakończenie spotkania dzieci zasadziły przed przedszkolem cebuli 

żonkili. Mamy nadzieję, że wiosną nasze „żonkilowe pole” pięknie 

zakwitnie niosąc nadzieję potrzebującym. Przedszkolaki w ramach 

wolontariatu wykonały laurki, które zostaną przekazane dzieciom z 

hospicjum. 
 

Wychowawczynie grupy: Nina Dowgier, Ewelina Ostrowska. 

Logopeda PolecaLogopeda PolecaLogopeda PolecaLogopeda Poleca    
„Jak postępować aby rozwój mowy dziecka przebiegał prawidłowo.” 
 

1. Wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia powinny być poprawne. Do dziecka 

należy mówić powoli, wyraźnie. Należy unikać języka dziecinnego (spieszczania) 

w trakcie rozmowy z dzieckiem. 

2. Dziecko powinno reagować na aktywność uczuciową i słowną otoczenia. 

W przypadku, gdy brak takiej reakcji, można podejrzewać niedosłuch. Konieczna jest 

wtedy kontrola lekarska. 

3. Nie należy gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością, cierpką 
uwagę, lecz słuchać uważnie wypowiedzi, zadawać dodatkowe pytania, co przyczyni 

się do korzystnego rozwoju mowy. 
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4. Nie wolno poprawiać wymowy dziecka, żądać by kilkakrotnie powtarzało dane 

słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę. Hamuje to chęć do mówienia, 

a co za tym idzie w konsekwencji dalszy rozwój mowy. 

5. Wskazane jest częste opowiadanie dziecku bajek, czytanie, oglądanie wspólne 

filmów i rozmawianie na ich temat. 

6. Nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować 
niedosłuch, a w następstwie dyslalię lub niemotę. 
7. Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczepy warg, 

podniebienia, wady zgryzu lub uzębienia), konieczne jest zapewnienie opieki lekarza 

specjalisty, gdyż wady te są przyczyną zaburzeń mowy. 

8. Dziecka leworęcznego nie należy zmuszać do posługiwania się ręką prawą w okresie 

kształtowania się mowy. Naruszanie w tym okresie , naturalnego rozwoju sprawności 

ruchowej zaburza funkcjonowanie mechanizmu mowy. Prowadzi to często do zaburzeń 
mowy, a w szczególności do jąkania. 

9. Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko 

nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, 

niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, a zmuszane do artykulacji zbyt 

trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo. 

Tworzymy u dziecka w ten sposób błędne nawyki artykulacyjne, trudne 

do zlikwidowania. 

10. Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, 
a nie robi tego, zasięgnijmy porady logopedy. Nie opierajmy się wyłączenie na niezbyt 

fachowych pod tym względem diagnozach lekarskich. 
 

Zasady wspomagania procesu rozwoju mowy - istotne wskazówki: 

− mówić do dziecka w sposób „dorosły”, bez spieszczeń, nie naśladować mowy 

dziecka, ale i nie oczekiwać, że dziecko będzie do nas mówiło językiem osób 

dorosłych; 

− zachęcać dziecko do mówienia, opowiadania - uważnie go słuchać ·  zwracać uwagę 
na zamykanie ust i oddychanie nosem (pod warunkiem, że nos jest drożny) - sprzyja 

to pionizacji języka i poprawnej artykulacji; 

− zachęcać dziecko do gryzienia i żucia pokarmów stałych, np. skórki od chleba - ma 

to pozytywny wpływ na poprawę sprawności aparatu artykulacyjnego. 
 

Bajka logopedyczna: "Dzień dobry misiu" 

 Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem. Miś obudził 

się wcześnie rano – poprzeciągał się, poziewał. Zrobił poranną gimnastykę – kilka 

podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka wymachów rąk 

(wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i w lewo) wokół stołu 

(ruchy okrężne języka w przedsionku jamy ustnej, usta zamknięte). Umył ząbki 

(oblizywanie czubkiem języka górnych i dolnych zębów po wewnętrznej stronie przy 

zamkniętych i otwartych ustach). Postanowił policzyć swoje ząbki (dotykanie 

czubkiem języka każdego zęba na dole i górze). Nagle poczuł wielki głód i usłyszał jak 

mu burczy w brzuchu (wibrowanie wargami bbb,bbb).To znak, że pora na śniadanie. 
 

logopeda, Anna Sosnowska 
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Terapeuta Poleca 
 

Co można robić nudząc się? 
hmm… 

Można na przykład ziewać. 
aaa 

Albo cichutko śpiewać 
lalala 

Szurać nogami po podłodze. 
szur,szur,szur 

Leciutko klepać się po nodze 
klep,klep,klep 

Albo podrapać się po uchu 
drap,drap,drap 

Czy też pogłaskać się po brzuchu 
o tak! 

Można też kichać jak z armaty 
a psik! 

Rysować w powietrzu kwadraty 
raz,dwa,trzy 

Bądź puknąć się palcem w czoło 
puk,puk,puk 

I w powietrzu zrobić koło 
o,tak! 

Lub – jeśli tylko wypada 
no,no 

Połaskotać sąsiada 
gili,gili 

I co? I z pewnością od tej chwili nie będziemy się nudzili! 
 

PIZZA 
zabawa włoska, opracowała Marta Bogdanowicz 
 

Zgarniamy ją 
brzegami dłoni wykonujemy ruchy zgarniania od zewnątrz do środka,  

Lejemy oliwę,  
rysujemy falistą linię od góry do dołu, 

dodajemy szczyptę soli, 
lekko szczypiemy, 

no… może dwie, trzy, 
wyrabiamy ciasto, 
ugniatamy boki dziecka, 

wałkujemy, 
przesuwamy złożone pięści w górę i w dół pleców, 

wygładzamy placek 
gładzimy, 
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i na wierzch kładziemy: pomidory, 
uderzamy dłońmi zwiniętymi w miseczkę, 
krążki cebuli, 
rysujemy kółka, 

oliwki, …, 
naciskamy palcem w kilku miejscach, dziecko samo wymyśla co jeszcze dodamy, 

posypujemy serem 
szybko uderzamy opuszkami palców u rąk, 

(parmezanem, mozzarellą) i… 

buch! do pieca. 
kładziemy się delikatnie na plecach dziecka i na chwilę unieruchamiamy je, 

wyjmujemy i kroimy: 
„kroimy” brzegiem dłoni, 

dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata, dla Matyldy, …, a teraz  
dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy, 

polewamy keczupem 
kreślimy linię z pętelkami. 

i… zjadamy…  
Gdy rodzice bawią się z dzieckiem, w tym momencie zwykle następuje cała gama 

pieszczot 

mniam, mniam mniam. 
połączonych z całowaniem dziecka, delikatnym chwytaniem wargami, naśladowaniem 

gryzienia itp 

 

MYJNIA SAMOCHODOWA 
Zabawa dla grupy dzieci, w którą można też bawić się z jednym dzieckiem. Dzieci, 

zwrócone twarzami do siebie, klęcząc tworzą szpaler. 

Nadchodzi termin przeglądu technicznego. Najwyższy czas, żeby umyć samochód. 

Samochód wprowadzamy do myjni, 
Dziecko grające rolę samochodu wchodzi na czworakach w szpaler, 

polewamy wodą, 
a pozostałe gładzą je po plecach, 

skrapiamy szamponem 
lekko uderzają opuszkami palców, 

i robimy dużo, dużo bąbelków, 
coraz mocniej i szybciej, 

szczotkujemy karoserię, 
lekko drapią szybkimi ruchami, 

przecieramy szyby i lusterka, 
okrężnymi ruchami masują uszy, 

spłukujemy, 
gładzą szybkimi ruchami dłoni, 

suszymy. 
pocierają na przemian palcami. 

terapeuta : Urszula Czykwin 
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URODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILI    
    

Grupa I: 
- Blanka Kiryluk - 11. 11 

- Małgorzata Walicka - 2. 01 

- Tomasz Kondraciuk - 12. 01 

- Mateusz Kowalko - 17. 01 

- Krzysztof Łowczyk - 23. 01 

- Paweł Wiktor Waszczuk - 25. 01 

- Jakub Peresada - 27. 01 

 

 Grupa II: 
 - Julia Andrejuk - 13. 11 

 - Weronika Rege - 15. 11 

 - Hanna Stocka - 17. 11 

 - Bartosz Małachowski - 30.12 

 - Wiktoria Świętochowska - 6. 01 

 - Maja Charyło - 24. 01 

Grupa III: 
- Maciej Lenczewski - 2. 11 

- Tomasz Wojciula - 19. 11 

- Arkadiusz Zatorski - 9. 12 

- Mikołaj Zajkowski - 18. 12  

- Adrian Kolesiński - 27. 12 

- Wiktoria Kużelewska - 21. 12 

- Weronika Kużelewska - 21. 12 

 

Grupa V: 
- Eliza Wawrusiewicz - 6. 11 

- Dominik Krzyżanowski - 13. 12 

- Martyna Kolada - 2. 01 

- Bruno Wojciulik - 20. 01 

 

Wszystkim jubilatom życzymy samych sukcesów,  

zdrowia i dużo zapału w dążeniu do spełniania marzeń. 

Grupa IV: 
- Zofia Przastek - 5. 11 

- Oliwia Kondzior - 9. 11 

- Amelia żabińska - 24. 11 

- Amelia Kolada - 1. 12 

- Wojciech Walicki - 2. 12 

- Kacper Szymkiewicz - 14. 12 

- Anna Frankowska - 22. 01 

- Krzysztof Jakub Zadykowicz - 24. 01 
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Nasi  Mali ArtyściNasi  Mali ArtyściNasi  Mali ArtyściNasi  Mali Artyści    
    
    
    

„Moja rodzina !!!” 
 

 Mieć rodzinę to podstawa i naprawdę ważna sprawa. 

 Moja jest najlepsza w świecie, więc ja poznać wnet możecie. 

 Mama, tata, siostra, brat, to mój cały WIEEELKI SKARB. 

 Jest też miły piesek Erni i naprawdę bardzo wierny. 

 Lubi kości oraz psoty, wkoło gania wszystkie koty. 

 Mama zawsze mi pomaga, tata wszystko ponaprawia, 

 Siostra z dobrą radą leci, ja wynoszę zawsze śmieci. 

 Jest i babcia - ciągle gada, lecz obiadki mi nakłada. 

 Razem dobrze się bawimy - NIE CHCĘ INNEJ MIEĆ RODZINY !!! 
 

Adaś Gierasimiuk przy współpracy z siostrą Anną Gierasimiuk,  gr.  IV „Biedronki” 
 

 

 

 

 

 

„Zosia i witaminy” 
 

 W moim ogródeczku 

 mam witamin wiele 

 na mych małych grządeczkach 

 sami przyjaciele. 
 

 Wszyscy kolorowi 

 aż wesoło wokół 

 cieszą się, że Zosia 

 zbierze je w tym roku.  
 

 Fasola, szczypiorek, marchewka i pory 

 zielone ogórki, obok kalafiory 

 pomidor, papryka i maleńki groch 

 lądują radośnie do Zosiuli rąk. 
 

 Naturalne witaminy 

 są najlepsze dla dziewczyny 

 mam ja chętkę na nie wielką 
 więc je zjem z pewnością prędko. 
 

Zosia Przastek z mamą., gr. IV „Biedronki” 
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"…" 
 

 Jem owoce i jarzyny, 

 bo w nich siedza witaminy. 

 Gdy choroba nas rozbiera, 

 to cebula ją zabiera. 

 Czosnek też w tym udział bierze, 

 mówię o tym bardzo szczerze. 

 Każda dziewczyna jest szczęśliwa, 

 gdy jabłuszek wiele spozywa. 

 Chłopczyk także się weseli, 

 zjadając dużo moreli. 

 Morał z tego taki: 

 owoce i warzywa jedzcie dzieciaki. 
 

Natalia Lisowska z rodziną., grupa IV „Biedronki” 

 
 

 

 

 

 

 

„Gruszka” 
 

 Była sobie mała gruszka, 

 którą rozbolała nóżka. 

 Bardzo cierpiąc tak płakała: 

 „O ja nieszczęśliwa, mała…”. 
 

 Inne, widząc to, owoce 

 poszukały więc pomocy 

 po doktora zadzwoniły 

 on uczony był i miły. 
 

 Badał gruszkę wolno, długo 

 dał tabletkę jedną, drugą 
 pozakładał jej bandaże 

 czy wyleczył? czas pokaże! 

 

Marianka Fiłonowicz z mamą. 
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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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Wśród rozrzuconych czapeczek znajdź identyczną z tą,  
którą dziewczynka ma na głowie. 
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Znajdź drogę wyjścia z labiryntu. 
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Przekreśl zieloną kredką elementy, których nie powinno być na zimowym obrazku. 
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„Wspaniała rodzina” 
 

 Magdalena - to moje imię… 

 Powiem Wam, że mam wspaniałą rodzinę. 
 

 Piotruś - brat mój - mały brzdąc, 

 Czekoladę jadłby wciąż. 
 

 Tata ciągle majsterkuje, 

 Samochód w mig zreperuje. 
 

 Obiad mama ugotuje, 

 ubranie pięknie nam wyprasuje. 
 

 A ja… lubię wyprawy rowerowe 

 I w ogródku bialutkie konwalie majowe. 

 

Magdalena Kowalska, grupa „Biedronki” 


