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  WYDARZENIA PRZEDSZKOLNE PO I PÓŁROCZU 
 ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 
 

 Pierwsze półrocze roku szkolnego 2013/2014 obfitowało w różne wydarzenia, 

wewnątrz przedszkolne, a także o randze miejskiej. W listopadzie odbyła się IV edycja 

Przeglądu Recytatorskiego pod hasłem „Co w trawie piszczy?” - obszar - woda, 

pod patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Książnicy Podlaskiej Filii 

Nr7 w Białymstoku, Radia Białystok, z udziałem dzieci z 16-tu białostockich 

przedszkoli. Było to wielkie wydarzenie, które zaowocowało pozytywnymi relacjami i 

wrażeniami w środowisku lokalnym, z czego się bardzo cieszymy. 

 We wrześniu całe przedszkole, jak co roku  wzięło udział w akcji „Sprzątanie 

świata”. Starszaki wyposażone w rękawice i worki zbierały śmieci na placu i w okolicy 

przedszkola. Dbamy o nasze najbliższe środowisko naturalne oraz jego estetykę. 
Uczestniczymy również w akcjach ekologicznych zbierając baterie, oraz plastikowe 

nakrętki w „Domku dla Milenki” wspomagając charytatywnie akcję na rzecz chorej 

2-letniej dziewczynki, której potrzebna jest delfinoterpia. W październiku 

przedszkolaki sadziły żonkile wspierani przez wolontariuszkę z Fundacji „Pomóż im” 

wspierającej dzieci z białostockiego hospicjum, mając również nadzieję, że pokonają 
trudy zimy rozkwitając żółtą - słoneczną barwą niosąc radość, solidaryzując się w ten 

sposób z dziećmi chorymi. Przedszkolaki zdobyły odznaki małego wolontariusza. 

 W przedszkolu odbywały się również liczne uroczystości wewnątrz 

przedszkolne. W październiku grupa 6-latków z „Pszczółek” przygotowała uroczystą 
akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której pojawili się zaproszeni goście- 

emerytowani pracownicy przedszkola, a także Rada Rodziców z życzeniami w imieniu 

całej społeczności przedszkolnej. Taki dzień jest niezapomniany, a ciepłe słowa życzeń 
na długo pozostają w pamięci, dają siłę i motywację do dalszej pracy z wychowankami 

na etapie przedszkolnym. 

 W listopadzie – pluszowe misie i ich Właściciele obchodzili hucznie Święto 

Misia. Uroczystość zdominowały opowiadania o najsłynniejszych misiach 

pojawiających się w literaturze oraz w bajkach dla dzieci, a także quizy, zagadki i 

zabawy muzyczne, taneczne. Tablice grupowe zajęły portrety misiów, a posiłki i relaks 

poobiedni również odbywał się w towarzystwie ukochanych pluszaków -  

niezapomnianych przyjaciół dzieciństwa. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny 

„Mój pluszowy Miś”, wykonany przez dzieci i rodziców w domu, nagrody wręczono 

podczas uroczystości przedszkolnej. 

 Maluszki w listopadzie uczestniczyły w uroczystości „Pasowania 

na Przedszkolaka”, na którym licznie zgromadzeni goście – rodzice, rodzeństwo, 

ciocie, wujkowie, bacie i dziadkowie byli świadkami pierwszych występów dzieci  

oraz złożonego ślubowania i pasowania na Przedszkolaka „Rumiankowego 

Przedszkola”. To była piękna uroczystość, uwieńczona tortem- „rumiankiem” 

wykonanym przez mamę Olafa Fiłonowicza z grupy I oraz pysznymi ciastkami, 

ciastami wykonanych przez mamy i babcie „Motylków”. 

 W grudniu, dzieci wzięły udział w uroczystości, na której pojawił się w swoje 

imieniny Mikołaj, przynosząc niespodzianki - klocki do każdej z grup i słodkie 
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„Mikołaje” dla wszystkich przedszkolaków. Tego dnia dzieci wzięły udział 

w uroczystości mikołajkowej, z opowiadaniami, zagadkami, konkursami oraz 

mnóstwem tańców i zabaw ruchowych. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny 

„Mój Mikołaj”, podczas uroczystości wręczono nagrody laureatom ze wszystkich grup. 

 Przed świętami odbył się kiermasz świąteczny, z udziałem zaproszonych 

rodziców i gości na grupowych Jasełkach. Podczas kiermaszu zebrano kwotę 896 zł, 

którą Rada Rodziców przeznaczyła na zakup nowych huśtawek na plac zabaw. 

Dzieci wykonały pod kierunkiem wychowawczyń w grupach wiele wspaniałych ozdób 

choinkowych i stroików świątecznych, które ozdobiły Państwa domy. 

 W grupie II - „ Żabkach” odbyło się otwarte zajęcie z udziałem rodziny, 

podczas których dzieci zaprezentowały świąteczny program artystyczny, zatańczyli 

z rodzicami radosny pląs, a potem wspólnie z rodzicami, babciami i dziadkami 

wykonały ozdoby choinkowe. W grupie I - „Motylkach” odbyło się spotkanie 

„Opłatkowe”, podczas których było wiele wzruszających chwil przy składaniu życzeń, 
wspólnym śpiewaniu kolęd. To był czas zatrzymania się przedświątecznego, oderwania 

się od spraw dnia codziennego i wspólnie spędzenia czasu razem z dziećmi 

w przedszkolnej społeczności. W grupie  III - „Sowy” i w grupie IV- „Biedronek” 

odbyły się „Jasełka” z udziałem całych rodzin. Natomiast w grupie V „Pszczółek” 

rodzice zostali zaproszeni na bardzo nastrojową „wieczornicę wigilijną” w blasku 

latarenek, które wykonały samodzielnie dzieci podczas zajęć. 
 Jasełka przedszkolne przygotowane przez grupę III - „Sowy”, 6-latki 

zjednoczyły społeczność przedszkolną, zaproszonych gości - emerytowanych 

pracowników przedszkola, by wszyscy mogli złożyć sobie świąteczne życzenia i 

podzielić się opłatkiem. To piękny czas, kiedy na chwilę zatrzymujemy się, 
by w przedszkolnej rodzinie poczuć jedność, wyrazić swoją życzliwość, a czasem 

wysunąć wniosek z refleksji nad własnym postępowaniem. 

 Wzięliśmy też udział w przedświątecznej akcji charytatywnej na rzecz dzieci 

z sierocińca polskiego na Litwie. Zbieraliśmy produkty żywnościowe, artykuły 

papiernicze, zabawki i książki. Dziękuję Państwu serdecznie za dary, które przed 

świętami trafiły do właściwych adresatów. 

 Przed świętami nasze przedszkole zalśniło migającymi ozdobami, pachnącą, 
piękną choinką z lasu, którą podarowała nam Pani Halina Sacharczuk - babcia 

Ani Frankowskiej z IV grupy. W grupie I dzieci cieszyły się również z nowych 

dywanów w bajkowe wzory, które zmieniły wizerunek i komfort zabawy dzieci. 

 W przedszkolu w I półroczu w roku szkolnym 2013/2014 odbywały się również 
cykliczne warsztaty psychologiczno - pedagogiczne „Szkoła dla Rodziców”, które tym 

razem ze względu na małe zainteresowanie rodziców odbywają się w szkole 

Podstawowej Nr 44 w Białymstoku. Warsztaty prowadzone są przez specjalistów 

z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku. Uczęszczający rodzice 

na spotkania, wyrażali pozytywną opinię i zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniach, 

poszerzając i zdobywając wiedzę wychowawczą, wspomagającą rozwój dziecka 

w wieku przedszkolnym. Szkoda tylko, że 3 rodziców z przedszkola bierze w nich 

udział. Zorganizowane warsztaty psychologiczne na temat „Rozpoznawania cech 

dzieci z nadpobudliwością psychoruchową - ADHD” również nie zgromadziły 

rodziców. Tylko jeden rodzic znalazł czas, by posłuchać razem z nauczycielami bardzo 
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ciekawego wykładu połączonego z pokazem multimedialnym. Nie wiem jak tłumaczyć 
taki brak zainteresowań sprawami tak ważnymi w wychowaniu dziecka, 

które odbywają się w godzinach popołudniowych, prowadzone przez 

wykwalifikowanych specjalistów. Mam nadzieję, że wiedza pedagogiczna i 

psychologiczna Rodziców jest na tyle duża, by poradzić sobie z coraz to większa 

nadpobudliwością dzieci, agresją i innymi niepokojącymi symptomami, które wynikają 
głównie z braku czasu dla dziecka lub przestrzegania reguł i zasad wychowawczych. 

Będziemy organizować spotkania również w następnym półroczu, na które już teraz 

serdecznie zapraszamy. 

 W przedszkolu zostały utworzone 3 zespoły pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, wychowankom, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia i 

indywidualnej pracy specjalistów: logopedy , terapeutów pedagogicznych , nauczycieli 

z grup przy współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka. 

 Ponadto w każdym miesiącu dzieci uczestniczyły w muzycznych koncertach i 

przedstawieniach teatralnych organizowanych w placówce, dbamy o upowszechnianie 

kultury i sztuki i regularny udział naszych wychowanków, które są wyznacznikiem 

działań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

 Uczestniczyłam w zajęciach edukacyjnych diagnozujących wiedzę i 

umiejętności 5 i 6-latków w grupie III, IV i V zawartą w obszarach podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. Z całą odpowiedzialnością można 

stwierdzić, ze dzieci uzyskały wysoki i dobry stopień przygotowania w/w zakresie. 

Nauczyciele pracują systematycznie z dziećmi przejawiającymi wyższy poziom 

rozwoju, jak również potrzebującymi indywidualnego wsparcia. Widać to w arkuszach 

diagnoz, indywidualnych kartach pracy oraz pracach gromadzonych w teczkach dzieci. 

Dodam również, że wychowankowie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia 

w konkurach, przeglądach i festiwalach na form miejskim, rozwijając swoje 

predyspozycje i talenty , dostrzeżone przez wychowawczynie w grupach. 

 Dzieci również miały okazję uczestniczyć w zabawach „Podróżując w kosmos”, 

oglądając planety, gwiazdy, włożyć strój kosmonauty. To dzięki operatywności Pań 
z przedszkola, które zorganizowały wycieczki do Galerii na „Zielonych Wzgórzach”. 

 Przedszkolaki z III grupy brały udział również w spotkaniach edukacyjnych 

prowadzonych przez Pracowników Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku 

na terenie Książnicy Podlaskiej Filii Nr7 w Białymstoku. Nasze dzieci również 
zdobyły liczne nagrody w konkursie na najpiękniejsza ozdobę choinkową 
zorganizowaną również przez Pracowników Książnicy Podlaskiej, z którymi 

współpraca jest czystą przyjemnością. Mają zawsze czas dla dzieci, organizując 

spotkania literackie, obdarowując przedszkolaki książkami, które w obecnych czasach 

konkurują z Internetem i grami komputerowymi. 

 W styczniu 2014 roku odbędzie się wielki Bal Choinkowy w Restauracji 

Mozart, dzięki uprzejmości Właścicieli Państwa Krachel. Uroczystość karnawałową 
poprowadzą aktorzy z Teatru „Pod Orzełkiem” pod hasłem „Kolej na Mikołaja”. 

Tego dnia przedszkole będzie radosne, kolorowe dzięki wspaniałym Przebierańcom.  

Bal urozmaicą konkursy, tańce, ale przede wszystkim odwiedziny Mikołaja z bogatymi 

paczkami. Zakupione słodycze i książeczki finansowane są z Komitetu Rodzicielskiego 

oraz z funduszy przedszkola przy współpracy z Radą Rodziców. 
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 W przedszkolu przez 2 lata będzie realizowany projekt unijny z zakresu 

dokształcania nauczycieli przedszkola. Będziemy wspierani przez najlepszych 

specjalistów krajowych w realizacji potrzeb kształcenia zawodowego nauczycieli, 

którzy wskazują obszary i tematy szkoleń prowadzone przez najlepszych specjalistów  

w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015. Cieszymy się, że nasza placówka 

otrzymała szansę udziału w projekcie (z Białymstoku bierze udział w projekcie tylko 

13 placówek przedszkolnych), aby wzmocnić jakość edukacji przedszkolnej Państwa 

dzieci, które niebawem zasiądą w szkolnych ławkach. Będzie to atutem naszego 

przedszkola w realizacji koncepcji-misji i wizji przedszkola. 

 Bardzo się cieszę, że przedszkole również poprawia ciągle swój wizerunek 

i warunki bytowe. Bardzo dobrą wiadomością jest fakt, iż w 2014 roku przedszkole 

zyska nowe ogrodzenie, które będzie dopełnieniem do pięknego wizerunku 

po termomodernizacji budynku.  W budżecie Miasta Białegostoku na 2014 rok, 

w planach ujęto potrzebę modernizacji ogrodzenia przedszkolnego. Mam również 
nadzieję na modernizację wentylacji pomieszczeń kuchennych i zmywalni, która po 

25-latach użytkowania wymaga gruntownego remontu. To oczywiście plany 

wakacyjne, które należy już teraz planować. 
 Drodzy Rodzice chciałabym serdecznie podziękować za wspaniałą współpracę 
w tym półroczu, za okazywanie zainteresowania sprawami bieżącymi przedszkola: 

sponsorowanie nagród do konkursów, podarowanie zabawek i książek do grup, 

przygotowywanie słodkich poczęstunków na uroczystości grupowe, pomoc 

w przygotowaniu strojów i wielu innych przedsięwzięciach przedszkolnych. 

 Ale przede wszystkim dziękuję Państwu za życzliwość, uśmiech i dobre słowo, 

które są motorem do podejmowania dalszych wyzwań w tych  trudnych ekonomicznie  

czasach, gdzie trzeba dołożyć wielu starań, aby przedszkole zyskiwało na wyglądzie, 

estetyce ale również co najważniejsze by miało jak najlepszą opinię w środowisku 

lokalnym. Pracują na to nauczyciele i personel przedszkola, we współpracy z Radą 
Rodziców i najbliższym środowiskiem rodzinnym dzieci, spotykając się w dobrych 

relacjach ,podejmując z wielką troską wyzwania dnia codziennego, które służą 
wyłącznie dobru dziecka uczęszczającego do naszej placówki. 

 Zapraszam Rodziców do dalszej współpracy, liczę na pomoc w dalszym 

modernizowaniu placówki, ale przede wszystkim na okazanie zainteresowania 

sprawami edukacyjnymi i wychowawczymi realizowanymi w grupach przez 

nauczycieli oraz organizowanymi we współpracy ze specjalistami w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi życzę Państwu 

wszystkiego co najlepsze, aby zrealizowały się plany i marzenia, by dzieci były zdrowe 

i radosne, aby żyło się trochę wolniej, a czas wzbogacił nasze rodziny w pozytywne 

relacje i niezapomniane chwile wspólnie spędzonych, szczęśliwych dni. 

Pracownikom Przedszkola  życzę przede wszystkim dużo zdrowia, satysfakcji z 

wykonywanej pracy, spokoju , stabilności we wszystkich obszarach życia i życzliwości 

ludzi spotykanych na drodze swojego powołania. 

 Dyrektor Przedszkola 

 Bogusława Czyrska 
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Z najlepszymi życzeniami światecznymi dedykuję wszystkim Pracownikom, 

Rodzicom  i Przyjaciołom Przedszkola wiersz mojego autorstwa: 

 

 

„ Ziemskie Anioły” 
 

Istnieją wśród nas Anioły, 
 

 Nie mają wprawdzie skrzydeł, 
 

Lecz ich serce jest bezpiecznym portem, 
 

Dla wszystkich , którzy są w potrzebie. 
 

Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń. 
 

Prawdziwa przyjaźń to : 
 

Największa miłość, 
 

Największa uczynność, 
 

 Najszlachetniejsze odruchy, 
 

Najszczersza prawda, 
 

Najserdeczniejsza rola 
 

i największe zjednoczenie umysłów. 
 

 Ty i ja możemy pomagać słońcu, 
 

Wstawać każdego ranka, 
 

Przecierać chmury promiennym uśmiechem, 
 

Osuszać łzy  deszczu ciepłem słów,  
 

i nadziei zielonym powiewem. 

/Bogusława Czyrska/ 
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PRZEŹROCZA PRZYRODNICZE 
 W lutym do przedszkola zawitali pani Jolanta 

Kłuse wicz  i  p an  S ła wo mir  Kłuse wicz , 

którzy zaprezentowali przeźrocza przyrodnicze autorstwa 

pana Sławomira. Pani Jola opowiadała ciekawe historie 

na temat wykonywanych fotografii. Dzieci niezwykle 

zainspirowane obrazami wykonały na koniec spotkania ciekawe prace plastyczne 

zainspirowane prezentacją. 
 

POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU 
 21 marca 2014 roku w naszym przedszkolu odbyła się 
uroczystość związana z „Powitaniem Wiosny”. 

 Dzień ten uświetniły zajęcia edukacyjne z Panem 

Krzysztofem Jurczakiem - ornitologiem ze Stowarzyszenia 

Ptaki Polski podczas których, dzieci wysłuchały prelekcji o 

ptakach mieszkających w Polsce oraz o zwiastunach wiosny w 

otaczającej przyrodzie. Obejrzały również przygotowany 

pokaz slajdów przyrodniczych. 

 Wszystkie dzieci wzięły udział w spacerze 

ornitologicznym w okolicy przedszkola, obserwując ptaki 

przez lornetki z udziałem i komentarzem ornitologa. 

 Podejmowane działania z wychowankami dotyczyły realizacji innowacji 

programowej „Dlaczego w trawie piszczy ?” autorstwa Rady Pedagogicznej. 

 Dziękujemy serdecznie Panu Krzysztofowi Jurczakowi - ornitologowi 

ze Stowarzyszenia Ptaki Polski za przygotowanie profesjonalnych zajęć edukacyjnych 

z udziałem wychowanków z naszego przedszkola. 
 

ZNAJDĘ PRZYJACIELA - SPOTKANIA TEATRALNE 
 Po raz kolejny mieliśmy okazję gościć w naszych progach artystów 

Teatru Co Nieco, którzy w niezwykły sposób wprowadzili naszych wychowanków 

w świat bajek i baśni. Dzieci niezwykle wzruszone przedstawieniem długo dziękowały 

artystom za to wspaniałe doświadczenie wznosząc wiwaty na stojąco. 
 

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI 
 W dniach 9 - 11.04.2014 r. nauczyciele z naszego przedszkola wzięli udział 

w warsztatach prowadzonych przez znakomitego gościa Panią Ewę Zielińską. 
Zajęcia odbyły się w ramach projektu unijnego doskonalenia nauczycieli 

organizowanego przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. 
 

MAŻORETKI W SZKOLE 
 W dniu 11 kwietnia zespół mażoretek z naszego przedszkola pod kierunkiem 

pani Marii Gierasimiuk wystąpił na Festynie Wielkanocnym po raz kolejny 

organizowanym w Szkole Podstawowej nr44 im. Stanisława Moniuszko 

w Białymstoku. Dziewczynki po raz kolejny miały okazję zaprezentować swoje 

możliwości taneczne i zręcznościowe, które trenują podczas spotkań w przedszkolu.  

WYDARZENIA Z PRZEDSZKOLAWYDARZENIA Z PRZEDSZKOLAWYDARZENIA Z PRZEDSZKOLAWYDARZENIA Z PRZEDSZKOLA    
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GRUPA I 
 W grupie I w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia 

z następującymi wydarzeniami: 

Luty 

− badania prognostyczne prowadziła pani psycholog 

Grażyna Anczurowska - wszystkie dzieci są w normie 

rozwojowej dziecka trzyletniego. 

Marzec 

− „Wiosenne przebudzenie” - Międzynarodowy konkurs plastyczny PS nr.83, 

gratulujemy, Nagrodę otrzymała Małgorzata Walicka, 

− braliśmy udział w programie profilaktycznym: „Każdy Przedszkolak, mały, duży 

wie co zdrowiu służy”, 

− udział w konkursie plastycznym: „Las i jego mieszkańcy”, 

− udział w spektaklu teatralnym w wykonaniu aktorów Teatru Co Nieco, 

− spotkanie z panem ornitologiem: obserwacje z lornetkami, doświadczanie natury 

przy współudziale pana ornitologa 

 

Praca ciągła polegała na: 

− ćwiczeniu samodzielności podczas ubierania, samoobsługi w zabawie 

w czynnościach higienicznych, 

− zgodnej zabawie, 

− w utrzymywaniu ładu i porządku wokół siebie i najbliższym otoczeniu, 

− zabawach zręcznościowych na placu zabaw i na sali gimnastycznej, 

− rozwijaniu znajomości schematu ciała, 

− zabawie metoda Weroniki Sherborne, 

− niewątpliwie ciekawą przygodą było spotkanie z 

policjantem z Komendy Policji w Białymstoku, 

dzieci ćwiczyły przechodzenie przez ulicę, 
chodzenie parami, dowiedziały się o ważnej 

potrzebie zapinania pasów bezpieczeństwa w czasie 

jazdy samochodem i używaniu fotelików 

dziecięcych, a to wszystko w asyście 

umundurowanych policjantów i sympatycznej pani 

policjant. Dziękujemy za akcję profilaktyczną i 

pozdrawiamy wszystkich mundurowych, którym 

bliskie sercu jest bezpieczeństwo naszych dzieci. 

 

Wychowawczynie grupy 
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GRUPA II 
 Najważniejsze wydarzenia w grupie II przedstawiają się następująco: 

Styczeń 
− „Piekł dziadek babkę”. - uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, 

− „Bajki w zimowej szacie” - udział w konkursie plastycznym (Aleks Ch., Ignacy, 

Hania, Joachim - nagroda). 

Luty 

− Oglądanie prezentacji multimedialnej o tematyce przyrodniczej, prezentacja 

autorstwa Sławomira Kusewicza. 

Marzec 

− „Wiosenne przebudzenie” - udział w konkursie plastycznym (Amelia Z., Nikola K.), 

− „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy” - udział w konkursie plastycznym (Maja Ch.), 

− „Sport to zdrowie, każdy dzieciak ci to powie” - udział w konkursie plastycznym 

(Ola R. - wyróżnienie), 

− „Znajde przyjaciela” - oglądanie przedstawienia w wykonaniu artystów 

Teatru Co Nieco. 
 

Wychowawczynie grupy  

 

 

GRUPA III 
Wiadomości z grupy III: 

1. Systematycznie poznajemy litery. Poznaliśmy już 22 drukowane i pisane zostało 

jeszcze 3. W zakresie poznanych liter czytamy proste wyrazy, natomiast dużo 

dzieci czyta wyrazy z dwuznakami i zdania. 

2. W stopniu zadowalającym dzieci poznały cyfry oraz umiejętności z zakresu 

dodawania odejmowania i porównywania. 

3. Dzieci gościnnie wystąpiły z inscenizacją „Spotkanie biedronek” podczas 

uroczystej Gali wręczenia nagród i wyróżnień II edycji Konkursu literacko - 

plastycznego pamięci Simony Kossak skierowany do uczniów podlaskich szkół z 

klas 1-6 a zorganizowany przez Polskie Radio Białystok i Regionalną Dyrekcję 
Lasów Państwowych w Białymstoku. 

4. Współpraca z Książnicą Podlaską: 
− Udział w warsztatach „Kto ty jesteś” zorganizowanym przez pracowników 

Muzeum Wojska Polskiego 

− Spotkanie z autorką poezji dla dzieci Joanną Myślińską 
5. W programie PLAYDO – „Dbamy o środowisko przyrodnicze”  udział wzięli 

Amelia Redźko, Filip Obuchowski, Mikołaj Zajkowski, Kacper Hołownia. 

6. Wycieczka do sklepu nabiałowego w celu zakupienia i degustacji produktów 

mlecznych w ramach realizowanego cyklu zajęć „Podróż do mlecznej krainy”. 

Dzieci uczestniczyły w procesie produkcji twarogu, masła i innych 

pochodnych mleka. 

7. Udział w projekcie „Akademia zdrowego przedszkolaka” w ramach tego projektu 

poznały: 
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− jak dbać o higienę osobistą i higienę spożywania posiłków  

− jak prawidłowo odżywiać się,  
− jak kształtować świadomość co jest zdrowe a co nie. 

− w jaki sposób kształtować nawyki systematycznego mycia zębów 

8. Kontynuacja rozpoczętej jesienią akcji  „Pola nadziei” na rzecz dzieci z chorobami 

rozrostowymi. Opracowano i przeprowadzono szereg zajęć metodą projektu 

„Nasze kwiaty”: 

− doświadczenia przyrodnicze 

− wysiew, pielęgnacja i obserwacje zachowania się i wyglądu roślin w różnych 

warunkach 

− barwienie goździków 

− wycieczka do kwiaciarni. 

9. Podsumowaniem akcji „Pola nadziei” był udział Rodziców na zajęciu otwartym 

„Historia Żonkila” gdzie dzieci poznały cykl rozwojowy rośliny – od cebulki do 

kwiatu. Wspólnie z Rodzicami metodą papieroplastyki wykonały żonkile. 

10. Spotkanie z ornitologiem ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie. 

11. Dzieci poznały „Baśnie cygańskie” i wzięły udział w konkursie literackim 

w Przedszkolu Samorządowym 32. W konkursie brały udział Mikołaj Zajkowski, 

Sara Niczyporuk i Kacper Hołownia. Konkurencje były bardzo trudne. Wymagana 

była bardzo dokładna znajomość treści 5 bajek. Dziękuję Rodzicom, 

którzy włączyli się w przygotowanie dzieci. 

12. Dzieci brały udział, otrzymały szereg wyróżnień i nagród w konkursach 

plastycznych: 

− „Zdrowo jemy i zdrowo żyjemy” 

− „Bezpieczny przedszkolak” 

− „Każdy przedszkolak mały i duży - wie co zdrowiu służy” 

− „Wiosenne przebudzenie” 

 

Wychowawczynie grupy  

 

 

GRUPA IV 
Najważniejsze wydarzenia z naszej grupy to: 

Styczeń: 
− „Moja rodzina” - konkurs plastyczny - wyróżnienia zdobyli Magdalena K., Adaś G. 

− bal karnawałowy w restauracji Mozart, 

− udział dzieci w uroczystości z okazji dnia babci i dziadka, w tym udział mażoretek, 

− spotkanie integracyjne grup: Motylki, 

Żabki, Biedronki, 

− Ogólnopolski Konkurs plastyczny: 

„Zwierzątka, o których pisał Jan 

Brzechwa” - udział wzięli Milla, Oliwia, 

Natalia Z. 
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Luty: 

− „Bajki w zimowej szacie” - konkurs plastyczny - udział wzięły Weronika, 

Gabriela Mieleszko, 

− wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 44 w ramach Dni Otwartych Szkoły, 

− „Zimo baw się z nami” - konkurs plastyczny - Weronika. 

Marzec: 

− „Bezpieczna droga do przedszkola” - konkurs plastyczny, udział wzięły: Iza, Magda, 

Natalia L., Milla, Nikola, Gabriela Morchal, 

− wycieczka do Filii Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego przy ulicy 

Zielonogórskiej, 

− „Znajdę przyjaciela” - udział w przedstawieniu Teatru Co Nieco, 

− integracja z grupą dzieci „Pszczółki” - oglądanie własnoręcznie przygotowanych 

przez dzieci dekoracji stołów. 

Wychowawczynie grupy 

 

 
 

GRUPA V 
Najważniejsze wydarzenia w naszej grupie w ostatnim czasie to: 

Styczeń: 
− bal karnawałowy w restauracji Mozart, 

− udział dzieci w uroczystości z okazji dnia babci i dziadka, 

− Ogólnopolski Konkurs plastyczny: „Zwierzątka, o których pisał Jan Brzechwa”. 

Luty: 

− „Bajki w zimowej szacie” - konkurs plastyczny - udział Kamila - wyróżnienie, 

− wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 44 w ramach Dni Otwartych Szkoły, 

− „Zimo baw się z nami” - konkurs plastyczny - Kamila. 

Marzec: 

− powitaliśmy z przedszkolu nowa wychowawczynię - Panią Kamilę, 
− przygotowanie zabaw związanych z powitaniem wiosny, 

− integracja z grupą dzieci „Biedronki” - prezentacja własnoręcznie przygotowanych 

przez dzieci dekoracji stołów, 

− diagnoza gotowości szkolnej dzieci i sporządzanie informacji zwrotnej do rodziców 

wychowanków, 

− „Znajdę przyjaciela” - udział w przedstawieniu Teatru Co Nieco. 
 

Wychowawczynie grupy 
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Logopeda PolecaLogopeda PolecaLogopeda PolecaLogopeda Poleca    
 

Droga Mamo, Drogi Tato! 

  

 Jeżeli Wasze dziecko ma kłopoty logopedyczne, pamiętajcie, że nie wystarczą 
same ćwiczenia u logopedy. Bez waszego zaangażowania każda terapia skazana jest 
na porażkę. Wystarczy chęć i dziesięć minut dziennie. 
 Ustawienie aparatu artykulacyjnego odbywa się do 13 r.ż. i w tym okresie 

korygowanie wad wymowy przebiega bez większych stresów i problemów. 

Później w terapię logopedyczną trzeba włożyć dużo wysiłku. Pierwsze lata życia 

są najistotniejsze dla późniejszych okresów. 

 Im wcześniej zaburzenia mowy zostaną wykryte i ustalony tok postępowania, 

tym terapia będzie skuteczniejsza. 

 Niestety mowa w dużej mierze wpływa na całokształt rozwoju dziecka, 

a szczególnie na jego powodzenia w szkole. 

 Starajcie się, aby ćwiczenia były atrakcyjne i angażowały wiele zmysłów 

dziecka. Bądźcie kreatywni. Na pewno znajdziecie mnóstwo pomysłów 

na gry i zabawy logopedyczne. Niech ćwiczenia podawane przez logopedę będą 
tylko punktem wyjścia. 

 Bądźcie cierpliwi i opanowani. Terapia logopedyczna musi potrwać. 
Na efekty trzeba będzie poczekać, ale na pewno przyjdą. 
 Dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka i cieszcie się razem z nim. 

Pozytywne motywowanie wzmacnia terapię, ale daje też dziecku poczucie pewności 

i wiary we własne możliwości. 

 Bądźcie czujni na wymowę dziecka wszędzie, nie tylko podczas terapii.  

 Nie korygujcie wymowy dziecka przy kimś. 
 Ćwiczyć można wszędzie: w domu, samochodzie, na spacerze i podczas każdej 

okazji: mycie, układanie zabawek… 

 Nie zmuszajcie dzieci do ćwiczeń podczas choroby czy złego samopoczucia. 

 Sprawcie, aby ćwiczenia logopedyczne nie tylko korygowały wymowę 
ale również rozwijały jego słownictwo, wyobraźnię jasność wyrażania myśli i emocji. 

Sięgnijcie do swojej wyobraźni a na pewno sprawicie, że ćwiczenia staną się mniej 

nudne i żmudne, a efekty bardziej i szybciej widoczne. 
 

logopeda: Anna Sosnowska 
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TERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECATERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECATERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECATERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECA    
 

Wartość dziecka 
 „Są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć własne dzieci: pierwszą są 
korzenie, a rugą – skrzydła”. 
 

 Im bardziej przejrzyste są zasady, stanowiące o stylu życia rodziców i 

nauczycieli oraz im jaśniejsze są ustalone przez nich reguły i wyraźne granice tego, 

co wolno robić, tym bardziej wzrasta poczucie własnej wartości u dzieci. 

Im więcej swobody ma dziecko, tym bardziej czuje się zagubione i niższa staje się jego 

samoocena. Tak twierdzi S. Coopersmith, psycholog z Uniwersytetu Kalifornijskiego 

w Davis.  
 

 Zdanie powyższe potwierdza intuicję o dobroczynnym wpływie dyscypliny 

wewnętrznej rodziców i nauczycieli na poczucie własnej wartości wychowywanych 

dzieci. W refleksji o wychowaniu jednak przesadnie zaczęto wiązać poczucie własnej 

wartości z dobrym samopoczuciem. 
 

 Oczywiste jest, że każdemu człowiekowi do pełni zdrowia potrzebna jest wiara 

w swoją sprawność przeżywania (akceptacja pojawiających się uczuć), w swoją 
umiejętność myślenia oraz radzenia sobie z podstawowymi wyzwaniami, jakie stawia 

przed nami życie. Poczucie bycia osobą wartościową, to ważny element 

dobrego samopoczucia.  
 

 Pokonywanie własnych ograniczeń, frustracji, znużenia, zwyciężanie samego 

siebie, trwanie w obliczu targających i niewygodnych uczuć - to jedyny i wspaniały 

budulec głębokiego poczucia własnej wartości. Ono nigdy nie będzie prawdziwe, 

dopóki nie "zderzy się" z powszechnie obowiązującymi zasadami. Z Dekalogiem, 

którego ważnym sformułowaniem jest: „Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego”. 
 

 Jesteśmy skazani na pracę. Cudowne byłoby, gdyby była ona znakiem miłości. 

Według Arystotelesa szczęście nie jest emocją, którą można oddzielić od tego, 

co robimy. Szczęście jest niczym gracja w tańcu. Nie jest ono czymś, co czuje tancerz 

po zakończeniu dobrze wykonanego tańca, ale nieodłącznym elementem dobrego 

wykonywania tańca. Szczęście jest stanem, który można osiągnąć podczas dobrego 

wykonywania zadania. 
 

 Tak więc jeżeli jako rodzice i nauczyciele będziemy potrafili urzeczywistniać 
własną postawą, skuteczne i z miłością wykonywanie zadań, poprawimy własne 

samopoczucie i tym samym, samopoczucie wychowywanych przez nas dzieci. 

Tego, czego dzieci i my potrzebujemy najbardziej, to budowanie wytrwałości, 

gotowości do nieustannego uczenia się dobrej roboty. Uczmy się, jak się uczyć i róbmy 

to z gracją! 
 

 Społeczeństwo uznające za najwyższą wartość dobre samopoczucie napotyka na 

podstawową trudność, jaką jest znalezienie sensu życia. Im większa jest wartość 
nadrzędna, z którą łączymy swoje życie, tym większy ma ono dla nas sens.  
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Prowadząca konsumpcyjny styl życia, pozbawiona wyższych wartości jednostka ma 

marne szanse na znalezienie sensu swej egzystencji - pisze Martin E. P. Seligman 

w książce pt. Optymistyczne dziecko. 
 

 We współczesnej psychologii funkcjonuje termin „uskrzydlenie”. 

Doświadczamy uskrzydlenia, kiedy podejmujemy wyzwanie, któremu z trudem 

możemy sprostać. Jeśli zadanie jest zbyt łatwe, wywołuje nudę. Jeśli jest zbyt trudne 

albo jeśli nasze umiejętności są zbyt małe, abyśmy mogli je wykonać, 
ogarnia nas bezradność i depresja. Nie można jednak doznać uskrzydlenia 

bez frustracji, zawodu i rozczarowania. 
 

 Co możemy zrobić, aby otaczającym nas ludziom pomóc pogodnie trwać 
w niedosycie, rozczarowaniu, niepokoju, ze smutkiem, niekiedy ze złością? To boli. 

Nikt nie może mieć złudzeń. I paradoksalnie, właśnie ten ból, przyjęty i głęboko 

przeżyty, może stać się zaczynem pracy nad wewnętrzną dyscypliną, która uskrzydla, 

zwiększając szansę rozwiązywania problemów, które zawsze będą. 
 

Zadanie dla Rodziców: 
 Staram się nie wyręczać dziecka przy czynnościach samoobsługowych, 

jeżeli wiem, że potrafi je wykonać samodzielnie. 
 

terapeuta: Urszula Czykwin 

Co słychać we wsi?,  
W. Chotomska 

 
 Co słychać? Zależy gdzie 

 Na łące słychać: Kle – kle ! 

 Na stawie: Kwa – kwa! 

 Na polu: kraaa! 

 Przed kurnikiem: - kukuryku! 

 - ko – ko – ko – ko – ko w kurniku 

 Koło budy słychać: - hau! 

 A na progu – miau… 

 A co słychać w domu 

 Nie powiem nikomu 
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Grupa II Aleksandra Romaniuk - 4. 02 

Adam Sienkiewicz - 5. 03 

Amelia Zadykowicz - 11. 03 

Magdalena Warwińska - 31. 03 

Aleks Chomicz - 10. 04 

Bartosz Arciszewski - 4. 05 

Karol Kurstak - 8. 05 

Ignacy Lewicki - 13. 05 

Patryk Ostrowski - 22. 05 

Grupa IV Gabriela Morchal - 1. 03 

Magdalena Kowalska - 4. 03 

Milla Halicka - 18. 03 

Jan Wojciech Czerniawski - 30. 03 

Weronika Janucik - 19. 04 

Natalia Talarska - 25. 04 

Mateusz Kalinowski - 28. 04 

Seweryn Rogowski - 29. 04 

Gabriela Mieleszko - 4. 05 

Natalia Lisowska - 22. 05 

Grupa V 

Anastazja Czykwin - 18. 02 

Kamila Jarosz - 25. 02 

Szymon Molski - 4. 03 

Patrycja Malinowska - 12. 03 

MAciej Zaniewski - 21. 04 

Amelia Poluch - 27. 04 

Jakub Grabowiecki - 15. 05 

Dominik Kulesza - 15. 05 

Grupa III 

Amelia Redźko - 24. 02 

Adrian Kolesiński - 27. 02 

Bartosz Dzierżek - 9. 03 

Filip Obuchowski - 6. 04 

Norbert Bernacki - 19. 04 

Kacper Hołownia - 27. 04 

Mateusz Pierzchało - 26. 05 

Grupa I 
Emilia Sochoń - 1. 03 

Zuzanna Ziółkowska - 2. 03 

Gabriel Łapiński - 11. 03 

Lena Pierzchało - 13. 03 

Iga Gołaszewska - 30. 03 

Antoni zarzecki - 31. 03 

Piotr Kowalski - 12. 04 

Jakub Barżykowski - 23. 04 

Wiktoria Chodak - 24. 04 

Arkadiusz Socha - 10. 05 

Amelia Newel - Fiedorowicz - 11. 05 

Daria Słucka- 25. 05 

URODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILI    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Wszystkim jubilatom życzymy samych sukcesów,  

zdrowia i dużo zapału w dążeniu do spełniania marzeń. 
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Popracuj ze mną mamo, tato…. 
 

Pokoloruj rysunek. 
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Wiosną wracają do nas ptaki. Przejdź przez plątaninę, a dowiesz się do kogo 

należy każde gniazdo. 
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Co było najpierw, potem, a co na końcu? 

Ponumeruj obrazki w odpowiedniej kolejności. 
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Policz owady i zapisz odpowiedzi. 
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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. 

OGŁOSZENIA 
 Już niebawem ogłoszona zostanie kolejna edycja konkursu plastycznego: 

„Dzieciaki kochają przyrodę”. Zapraszamy wszystkie przedszkolaki do wzięcia 

udziału w konkursie. 

Kolorowe bazie,  
J. Ficowski 

 

 W Wielkanocny dzień do domu 

 przyszły białe bazie w gości, 

 by pisankom po kryjomu 

 kolorów zazdrościć. 

 Ubarwiła każdą baźkę 
 mała tęcza uśmiechnięta! 

 I dopiero wtedy właśnie 

 zaczęły się Święta. 

 Aż z lusterka przyfrunęła 

 malusieńka, śmieszna tęcza. 

 Zaraz wzięła się do dzieła, 

 by je poupiększać. 

 Nie chcą się już dłużej bielić, 
 chcą w zieleni żyć, w purpurze! 

 Czyż są gorsze aniżeli 

 zwykłe jajko kurze? 

 Bo ich nie pomalowano, 

 nikt o baziach nie pamiętał, 

 choć tez pragną na Wielkanoc 

 przywdziać strój od święta. 


