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„Kolejny rok szkolny już za nami” 
 Koniec roku szkolnego  to radość z długo oczekiwanych kolejnych wakacji, 

ale również czas do refleksji, dokonania podsumowań podejmowanych działań 
wynikających z przepisów prawa  oświatowego i statutu przedszkola. 

 Realizowaliśmy we wszystkich grupach wiekowych innowację pedagogiczną 
„Dlaczego w trawie piszczy?”- autorstwa Rady Pedagogicznej opartej na gawędach 

przyrodniczych  Simony Kossak oraz zabawach badawczych. Tablice tematyczne grup 

informowały o realizowanym projekcie, a wystawa prac plastycznych i wytworów 

dziecięcych zmieniała się wraz z porą roku i realizowaną tematyką tygodnia przez 

nauczycieli w grupach. 

 Dzieci poznały pracę i działania wolontariusza uczestnicząc w akcji 

„Pola nadziei”  podczas jesiennego sadzenia żonkili na rzecz dzieci z białostockiego 

hospicjum. Finał akcji żonkilowej odbył się wiosną w przedszkolu, a przeprowadzona 

kwesta wśród rodziców wychowanków pozwoliła osiągnąć zamierzony cel. 

Zapraszaliśmy również do akcji „Nakrętki dla Marlenki” prowadzonej przez cały rok 

w placówce, by wspomóc zbiórkę funduszy na terapię chorej dziewczynki. 

Przeprowadzaliśmy akcje ekologiczne: zbierania makulatury, baterii, „sprzątania 

świata”. Uczyliśmy się postaw proekologicznych, które wpisane są w działania 

programu wychowawczego naszego przedszkola. 

 Warto również podkreślić bardzo owocną współprace naszymi parterami 

ze środowiska lokalnego. Zespół Mażoretek „ Rumianki” oraz dzieci z grupy III- Sowy  

reprezentowali placówkę w obchodach 10 jubileuszu RDOŚ, gali konkursu literackiego 

i plastycznego o Simonie Kossak organizowanego przez Radio Białystok, 

Święta Narodowego na forum miejskim, podczas Festynu Wielkanocnego w Szkole 

Podstawowej Nr 44 w Białymstoku oraz podczas Święta Patrona w naszej placówce. 

 Dbaliśmy o wizerunek Patrona w środowisku lokalnym utrzymując stały 

kontakt z Panią Joanną Kossak (siostrzenicą Simony Kossak) oraz z Panem Lechem 

Wilczkiem. Niejednokrotnie zaszczycali swoją obecnością organizowane przedszkolne 

uroczystości. 

 W tym roku szkolnym przedszkolu odbyły się dwie duże imprezy o zasięgu 

miejskim i wojewódzkim z udziałem dzieci ze wszystkich placówek przedszkolnych, 

które były objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku oraz 

Marszałka Województwa Podlaskiego przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Stowarzyszenia Ptaki 

Polskie, Książnicy Podlaskiej Filii Nr 7 w Białymstoku. Zorganizowano IV edycja 

Przeglądu Recytatorskiego „Co w trawie piszczy?” (listopad 2013r.) oraz IV edycja 

konkursu edukacyjno-plastycznego „Przedszkolaki kochają przyrodę” (maj 2014r.). 

Reportaże z wydarzeń przedszkolnych znalazły się na naszej stronie Internetowej, 

uzyskały pozytywny rozgłos wśród białostockich przedszkoli oraz placówek z terenów  

województwa podlaskiego. 

 Wychowankowie z naszego przedszkola brali bardzo czynny udział w wielu 

konkursach, przeglądach, festiwalach na forum miejskim zdobywając liczne nagrody 

i wyróżnienia. Prawie wszystkie dzieci miały okazję w nich uczestniczyć, by 

zaprezentować swój talent i zainteresowania, które z wielką pasją i zaangażowaniem 

były kierowane przez nauczycieli w poszczególnych grupach.. Można by było wyliczać 
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mnóstwo zasług w dziedzinie sztuki, które w naszej placówce kultywuje się od lat. 

 Dzieci z przedszkola oraz rodzice mięli dużo okazji do integracji , uczestnicząc 

w licznych uroczystościach grupowych - Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka, 

Dzień Babci i Dziadka oraz ogólnoprzedszkolnych- Dzień Pluszowego Misia, 

Mikołajki, Bal Choinkowy, Opłatek Przedszkolny, Kiermasz przedświąteczny, 

Powitanie Wiosny, Święto Patrona połączone z Festynem Rodzinnym. Nauczyciele ze 

wszystkich grup zapraszali rodziców na zajęcia otwarte i zebrania organizowane w 

grupach, których tematyka dotyczyła wprowadzanych treści zawartych w programie 

wychowawczym przedszkola. Bardzo dziękuję Rodzicom i wszystkim ludziom dobrej 

woli, którzy wykazywali zainteresowanie naszymi małymi uroczystościami, 

angażowali się w przygotowanie słodkich poczęstunków dla dzieci, pomoc 

w wykonaniu strojów, aranżacje muzyczne dla dzieci uczestniczących w festiwalach 

i przeglądach piosenek na forum miejskim i przedszkolnym, uświetniali codzienny 

pobyt w przedszkolu podarowanymi słodyczami i zabawkami. Nie sposób wszystkich 

wymienić, ale nasz „Kącik dla rodziców” nigdy nie był pusty i zawsze obfitował 

w podziękowania skierowane do Państwa. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, że w tak 

trudnych czasach nie zapominacie Państwo o dzieciach z naszej placówki. 

 Bardzo aktywnie działała w tym roku szkolnym Rada Rodziców, która 

interesowała się potrzebami przedszkola. Dzięki zorganizowanemu kiermaszowi 

świątecznemu i środkom finansowym zakupiliśmy nowe szafki do szatni dziecięcej, 

nowe zabawki, klocki i książki do biblioteczek grupowych. 

 Wszystkie sale zabaw wyposażone są w nowe dywany i meble .Potrzeba jeszcze 

dużo zachodu, by wszystko funkcjonowało jak najlepiej, by warunki lokalowe 

i wyposażenie spełniały wymagane standardy, aby nasze dzieci miały najpiękniej, 

najlepiej, by czuły się dobrze i bezpiecznie. Dlatego liczę na tak owocną współpracę z 

Państwem w dalszych działaniach. Z wszystkiego się cieszymy- z farb, klejów, 

zabawek , książek, słodyczy…, bo to trafia bezpośrednio do dzieci i robi się wyłącznie 

z myślą o ich dobrym funkcjonowaniu i samopoczuciu w przedszkolu. Spełniany naszą 
misję zawartą w koncepcji pracy placówki, której najważniejszym punktem 

i odniesieniem jest DOBRO DZIECKA. 

 Dziękuję Państwu w imieniu swoim oraz wszystkich Pracowników przedszkola 

za wspaniałą postawę- wsparcia i zrozumienia w tak trudnych ekonomicznie 

dla wszystkich czasach. 

 Życzę Państwu oraz Dzieciom udanych, pogodnych i rodzinnych wakacji. Niech 

ten czas wypoczynku przyniesie oczekiwany relaks, w otoczeniu pięknej przyrody 

i najbliższych osób. 

 Pragnę również podziękować wszystkim Pracownikom Przedszkola za rok 

wytężonej bardzo dobrej współpracy. Oby wakacyjny czas przyniósł to, o czym każdy 

marzy, by zregenerować swoje siły na tyle, by po wakacjach z pogodą w sercu 

i motywacją wrócić do pracy z naszymi Milusińskimi. 

 

 Bogusława Czyrska 

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 77  

 w Białymstoku 
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Dzieciom z Przedszkola życzymy słonecznych, pełnych przygód, bajecznych wakacji spędzonych z 
Rodzicami , rodzeństwem i przyjaciółmi  w wymarzonym miejscu ,  
w otoczeniu pięknej przyrody. Dzieciom 5 i 6- letnim żegnającym nasze przedszkole dedykujemy 
wiersz. 

 

„Dedykacja dla Przedszkolaka”  
Kiedy już będziesz dorosłym człowiekiem,  
sięgniesz pamięcią w dzieciństwa świat,  

to fotografia niech Ci przypomni  
niejedno imię z przedszkolnych lat.  
Gdy będziesz sobie tak wspominać  

to pomyśl, proszę chwilę dwie  
o Paniach, które nauczyły pierwsze 

tego co dobre, a co złe.  
Nie wstydź się, proszę Przyjacielu,  

gdy w Twoim oku błyśnie łza.  
Uśmiechnij się do swoich wspomnień 
przyjaciół zabaw z dziecięcych lat… 
Choć dziwnym może się wydawać  

to co powiedzieć teraz chcę:  
- Życzę by chwil takich było wiele  

nie jedna tylko i nie dwie!  
Niech każdy dzień Twojego życia  

wciąż nową radość niesie Ci,  
ale niech nigdy nie zabraknie  

cudownych wspomnień z przedszkolnych dni. 
 /Bogusława Czyrska/ 
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Podziękowanie  
„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy 

trzymać się razem” 

 Maria Konopnicka 
Słowa serdecznego podziękowania kierujemy do: 
 

Pani Anny Jarosz z grupy V- „Pszczółek” 

Pani Agnieszki Wierzchowskiej z grupy III- „Sowy” 
 

Aktywnie działających przez kilka lat w Radzie Rodziców Przedszkola 

Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serce na potrzeby dzieci uczęszczających do 

placówki, duże zaangażowanie w sprawy przedszkola oraz codzienny optymizm 

i tworzenie miłej atmosfery podczas ważnych wydarzeń przedszkolnych. 
 

 Bogusława Czyrska, 

 Dyrektor przedszkola 

 Rada Pedagogiczna 

 oraz Pracownicy i Wychowankowie 

 Przedszkola 

Z wakacyjnymi pozdrowieniamiZ wakacyjnymi pozdrowieniamiZ wakacyjnymi pozdrowieniamiZ wakacyjnymi pozdrowieniami---- Panie z przedszkola Panie z przedszkola Panie z przedszkola Panie z przedszkola    
 

"Wakacje" J. HockubaWakacje" J. HockubaWakacje" J. HockubaWakacje" J. Hockuba    
 

Już czerwiec otwiera lata bramy,  
a tam czeka na nas las:  

w chłodnym mroku lśnią słońca polany  
i strumyk na kamykach gra.  
Już czeka piaszczysta plaża  

i morskiej wody smak.  
Czekają nas dalekie drogi  

i bujna zieleń łąki,  
po prostu - cały świat!  

Tam będzie czas posłuchać,  
jak szumią trawy,  

zobaczyć, gdzie śpi ptak.  
I odkryć nie znane dotąd sprawy -  
milczenie stawu, zapachy ziemi,  

tańczący, wolny wiatr... 
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POŻEGANANIE NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA 
 

 Bardzo ważnym wydarzeniem przedszkolnym są zmiany kadrowe dotyczące  

nauczycieli przedszkola. Będziemy z żalem żegnać dwie wspaniałe nauczycielki 

przedszkola Panią Ninę Dowgier i Panią Ewę Pieczyńską, które zasłużenie doczekały 

przejścia na emeryturę. Prawdziwy pedagog zawsze ma swoje miejsce w sercach 

wychowanków i wspomnieniach ich czynów, postaw, ludzkich gestach, które czas 

zatrzyma w najwspanialszych wspomnieniach i księgach naszej kroniki przedszkolnej. 

Będziemy pamiętać i wspominać tylko najpiękniejsze chwile.  Dziękuję za wspólną 
drogę, w której pokonywałyśmy trudy i znoje przedszkolnej edukacji, ale również 
dzieliłyśmy duże radości i małe szczęście naszych wychowanków, rodziców i całego 

personelu przedszkola. Mam nadzieję, ze drogie koleżanki zachowają tylko 

te najpiękniejsze i najlepsze wspomnienia z „Rumiankowego Przedszkola”. 

 Żadne słowa nie wyrażą wszystkich słów podziękowań, ale po części niech 

się spełnią w dedykowanym autorskim wierszu : 

 

„Letnia etiuda szumiących traw” 
Powiew letniego wiatru, 

Wplótł rumianki w Twoje włosy 

I zamknął zieleń łąki  

W zwierciadłach Twoich oczu. 

 Byś mogła zatańczyć w rytm porannej etiudy, 

Budzących się dzwonków i szumnego preludium traw, 

Połączonych w uścisku z czerwienią maków… 

A TY, wystrojona w naszyjnik z kropel rosy, 

I suknię z chabrów i niezapominajek 

Wabisz mgiełką zapachu, 

ze wszystkich  wonnych kwiatów  

Pięknego motyla… 

Który delikatnie siadł na Twym ramieniu, 

By szeptać zaklęte strofy wiersza, 

Nigdzie nie wypowiedziane, 

I wyczarować z kropel deszczu, 

Schody tęczy prowadzące do złotych bram słońca, 

 Zanurzonych w błękicie nieba. 

 A wszystko po to, by przywołać uśmiech na Twojej twarzy 

I podarować czterolistną koniczynę, 
Ukrytą w przyjaznych dłoniach Kogoś…. 

O kim śnisz i marzysz srebrną, letnią nocą, 
By połączyć się w tańcu obłoków i szumiących traw, 

Zakochanych w zieleni Twoich oczu. 

Bogusława Czyrska 
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WYDARZENIA Z PRZEDSZKOLAWYDARZENIA Z PRZEDSZKOLAWYDARZENIA Z PRZEDSZKOLAWYDARZENIA Z PRZEDSZKOLA    
Konkurs plastyczny: 

„Przedszkolaki kochają przyrodę” 
 

 Po raz kolejny odbyła się edycja konkursu 

plastycznego: „Przedszkolaki kochają przyrodę”. Prace 

konkursowe zostały nadesłane spośród różnych 

miejscowości na terenie naszego województwa. 

Jury konkursu miało trudny wybór, ponieważ prace przygotowane przez dzieci z roku 

na rok są wykonywane w sposób bardziej ciekawy niż w latach ubiegłych i też 
wykorzystywane są przeróżne techniki plastyczne. Wszystkim 

uczestnikom tym nagrodzonym i nie tylko gratulujemy i 

trzymamy kciuki, żeby w przyszłym roku poziom konkursu był 

jeszcze wyższy. 

 Organizatorkami konkursu były Panie Nina Dowgier i 

Ewelina Ostrowska. W Jury gościnnie zasiedli także Pani Jolant 

Kłusewicz - nauczycielka naszego przedszkola, Pani Joanna 

Kossak - malarka i Pan Krzysztof Jurczak - ornitologa. 

 

Wycieczka do Komendy Straży Pożarnej 
 Dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Szymkiewicza 

wszystkie przedszkolaki miały okazję uczestniczyć we 

wspaniałej wycieczce do Komendy Straży Pożarnej 

w Białymstoku przy ulicy Towarowej. Pan Szymkiewicz we 

współpracy z kolegami ze straży zorganizował nam spotkanie, w 

którym dzieci miały okazję bliżej poznać prace strażaka. Dzieci 

oglądały stroje strażackie, siedziały w samochodzie strażackim, widziały też fragment 

akcji, w której uczestniczą strażacy. 

 Wycieczka była elementem wprowadzającym dzieci w świat bezpieczeństwa, 

ale również motywującym do odpowiedzialności za siebie i innych. Po wycieczce 

wielu spośród naszych wychowanków postanowiło, że w przyszłości będzie 

strażakami. 

 Panu Zbigniewowi serdecznie dziękujemy. 

 

Spektakl teatralny: „Bajka o Wiśle” 
 Cały rok szkolny obfitował w wiele okazji do spotkań ze sztuką., w tym także 

teatralną. W ostatnim czasie mieliśmy okazję oglądać spektakl teatralny pod tytułem; 

„Bajka o Wiśle”, w czasie którego dzieci poznawały mapę Polski, a także związane z 

historią naszego narodu legendy.  

 

Audycja muzyczna: „Żabi koncert” 
 Dzieci przez cały rok szkolny bawiły się muzyka, jeśli nie podczas zabaw w 

sali, to na zajęciach z rytmiki, jak również w trakcie koncertów organizowanych przez 

filharmoników białostockich. Ostatnio miały okazję zaobserwować bajkę muzyczną, 
która bardzo im się spodobała. 
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Konkurs Plastyczny: „Portret Simony Kossak” 
 W tym roku po raz pierwszy w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy konkurs 

plastyczny, którego tematem był portret Pani profesor Simony Kossak. wszyscy 

wychowankowie samodzielnie przygotowali prace. W skład jury konkursu weszli 

rodzice z rady rodziców przedszkola. Nagrodzono i wyróżniono po trzy prace z każdej 

grupy. Laureaci konkursu otrzymali wspaniałe nagrody. Organizatorem konkursu była 

Pani Marlena Nieścieruk. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy pomyślności 

w przyszłych edycjach konkursu. 

 

Zajęcia muzyczne integrujące grupę przedszkolaków 
 Wychowawczynie grup Motylki, Pszczółki, Biedronki i Żabki oraz 

wychowankowie tych grup wzięli udział w szeregu spotkaniach integracyjnych, 

które przebiegały w atmosferze zabaw muzyczno - ruchowych. Dzieci poznały nowe 

zabawy i tym samym zintegrowały się z pozostałymi wychowankami przedszkola. 

 

Święto Patrona 
 W tym Roku święto Patrona połączone było ze 

Świętem Dnia Dziecka i Rodziny. Co prawda 

wszystko wyglądało na to, że impreza odbędzie się na 

świeżym powietrzu, ale tuż przed rozpoczęciem aura 

nieco zepsuła się i spadł deszcz. Większość 
uczestników festynu zgromadziła się w sali teatralnej, 

gdzie pomimo tłumu odbyło się rozdanie nagród w 

konkursie plastycznym dotyczącym patronki Simony Kossak. Miał miejsce występ 

mażoretek, a także poszczególnych grup przedszkolnych. Pomimo niezbyt przyjemnej 

aury impreza odbyła się. Zwieńczeniem uroczystości był wspólny posiłek 

przygotowany przez panie z kuchni, a na koniec można było delektować się pyszną 
wata cukrową, którą ufundowali Państwo Adam i Małgorzata Fiłonowicz. 

 Serdecznie dziękujemy Państwu Fiłonowiczom za wielki gest z ich strony i 

sprawienie wszystkim dzieciom w tym dniu tak wiele radości. 

 

„Parauszek i przyjaciele” - spotkanie integracyjne grup Żabki i Biedronki 
 Z okazji Dnia Dziecka grupy Biedronek i Żabek spotkały się na wspólnym 

oglądaniu bajki animowanej o Parauszku. Ku zaskoczeniu pań wychowawczyń dzieci 

świetnie znają tę bajkę i potrafią doskonale zaśpiewać czołówkę z bajki. 

 

Koncert wychowanków ze szkoły muzycznej 
 W czerwcu mieliśmy okazje gościć w naszych murach 

wychowanków szkoły muzycznej w Białymstoku. Tym 

przyjemniej oglądaliśmy występ dzieci, że wśród młodych 

artystów byli absolwenci naszego przedszkola. Wszystkim 

artystom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w 

dalszej karierze muzycznej. 
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Zajęcia otwarte - spotkania z rodzicami 
 We wszystkich grupach przedszkolnych w tym roku szkolnym odbywały 

się zajęcia otwarte. Większość tych zajęć odbyło się na przełomie maja i czerwca. 

W grupach starszych zajęcia miały charakter diagnozujący gotowość szkolną, a także 

obrazujący umiejętności z zakresu języka angielskiego. W grupach młodszych zajęcia 

obrazowały metody pracy, których celem było wprowadzanie treści z zakresu 

innowacji pedagogicznej. Rodzice uczestniczyli w zajęciach mniej lub bardziej 

tłumnie. Dzieci były bardzo dumne z obecności rodziców w trakcie zajęć. 
Zajęcia pokazały, że nasi wychowankowie prezentują wysoki poziom z zakresu 

omawianej wiedzy. 

 

Międzynarodowy Turniej Mażoretek, Tumbermajorej i Cheerleaderek -  

POM -PA 2014 !!! 
 1 czerwca wychowanki Pani Marii Gierasimiuk miały okazję 
zaprezentować się na Międzynarodowym Turnieju Mażoretek 

Tumbermajorek i Cheerleaderek. Impreza miała miejsce na Rynku 

Kościuszki. W samo południe dziewczynki wraz z innymi 

uczestniczkami brały udział w paradzie otwierającej imprezę. 
Następnie prezentowały się na scenie. dzięki ciężkiej całorocznej 

pracy dziewczynki wywalczyły II miejsce w swojej kategorii 

wiekowej. Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że przyszłe 

pokolenia naszych wychowanek będą miały okazje stanąć na tak 

wspaniałej scenie. 

 Bardzo dziękujemy Pani Marii Gierasimuik za wieloletnią współpracę i 

życzymy dalszych sukcesów w prowadzeniu naszego zespołu. 

 

Wyjazd do Majątku Howieny w Pomigaczach 
 Majątek Howieny w Pomigaczach to perła podlaskiej Agroturystyki kusząca 

niezwykłą ciszą. 
 W tym niepowtarzalnym klimacie podziwiać mogliśmy uroki dawnej polskiej 

wsi. Wspaniały wypoczynek zagwarantowała nam rozległa przestrzeń malowniczej 

polany, a w klimat sprzed kilkuset lat wprowadziły nas obiekty o zabytkowym 

charakterze. 

 Ukojenie przyniósł widok stawu i spacer po Majątku. 

Mogliśmy przyjrzeć się: starej kuźni „Dziadka Piotra”, ponad 

dwustuletniej „Chatce pod mchem”, wiatrakowi „Koźlak”, 

Strażackiej wieży, starej chatce „Państwa Wysockich” lub 

„Wędzarni z piecem chlebowym”. Można też było zajrzeć do 

chatki noclegowej „Dziupla” i do piwniczki ze starej cegły. 

Dopełnieniem tego pięknego, swojskiego obrazu były wiekowe 

sprzęty: kufry, skrzynie, sagany, kołowrotki, kosy i sierpy. Sielskości majątkowi 

dodają oswojone zwierzęta - małpki, kangury, kucyki, daniele, lamy, osiołki oraz inne, 

które szczególnie przypadły do gustu naszym wychowankom. Zabawy, ognisko z 

kiełbaskami to wszystko w czym uczestniczyli nasi wychowankowie. Świetnie 

bawiliśmy się. Nie możemy doczekać się już następnej wycieczki… 
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KOCHANI NAJSTARSI PRZEDSZKOLACY  

− JUŻ ZA CHWILĘ SZKOŁA… 
 

 Już za chwilę nasi najstarsi wychowankowie opuszczą mury naszego 

przedszkola aby kroczyć dalej ścieżkami swej edukacji, tym razem szkolnej. Ale zanim 

pożegnamy się i powiemy sobie „Do zobaczenia” warto przypomnieć jak to było kiedy 

wkroczyli do naszego przedszkola.  

 Wszystko zaczęło się nie tak dawno, bo zaledwie 4 lata temu kiedy jako 

maluchy przekroczyły próg pierwszej grupy. Ile było płaczu, narzekań i sposobów 

ewakuacji w ramiona mamy, taty i babci. A wszystko po to by na chwilę jeszcze 

tęsknić za domem rodzinnym i w obawie przed nieznanym.  

Czas mijał, a nasi wychowankowie poznawali się nawzajem, zawierali nowe 

przyjaźnie, które być może przetrwają na długie lata, chociaż czas dziecięcych 

przedszkolnych chwil dobiegnie końca. I tak mijały dnie. Czas upływał na zabawie w 

sali, w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci poznawały wiele piosenek, wierszy. Bawiły się 
w swoje ulubione zabawy setki, tysiące razy, odgrywały role w zabawach, które same 

inspirowały. To był wspaniały czas. A uroczystości? Wiele zmagań, prób, treningi 

kończyły się wspaniałymi owacjami i brawami na stojąco - szczególnie te z udziałem 

babć i dziadków najbardziej pozostały w sercach naszych przedszkolaków. Wycieczki, 

pokazy przeźroczy przyrodniczych, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin, 

wycieczki do ciekawych miejsc, koncerty muzyczne, spektakle teatralne to te punkty 

naszej przedszkolnej przygody, które na długo jeszcze pozostaną w umysłach naszych 

wychowanków. 

 No i cóż. Czas zacząć pakować plecak i szkolny piórnik. Już niebawem nasi 

najstarsi wychowankowie będą nosić zaszczytne miano naszych absolwentów, 

z których już jesteśmy bardzo dumni. Każdy z Was jest wyjątkowy, każdy ma talent, 

być może jeszcze nie odkryty, ale z wielkim potencjałem na przyszłość. 
 Będzie nam Was bardzo brakować, odwiedźcie nas czasem. Nie zapominajcie, 

że tu w tym Rumiankowym Przedszkolu zawsze czekają na Was Wasze ukochane 

panie, które kiedy trzeba troskliwie zganią, częściej jednak pocieszą i poratują w 

potrzebie, a jeśli trzeba będzie wezmą na kolana i przytulą do serca.  
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Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć,  
nauczyłem się w przedszkolu 

 

 „Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się 
w przedszkolu  - o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, 
odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...„ 

/Robert Fulghum/ 

Oto rzeczy, których się nauczyłem: 

 

� Dziel się wszystkim. 

� Graj fair. 

� Nie bij ludzi. 

� Odkładaj rzeczy na miejsce.  

� Sprzątaj po sobie. 

� Nie bierz rzeczy, które nie są twoje. 

� Jeśli kogoś skrzywdzisz - przeproś. 
� Myj ręce przed jedzeniem. 

� Spuszczaj wodę. 
� Gorące ciasteczka i zimne mleko są zdrowe. 

� Prowadź zrównoważone życie - ucz się, myśl, rysuj, maluj, śpiewaj, tańcz i 

baw się po trochu każdego dnia. 

� Każdego popołudnia utnij sobie drzemkę. 
� Kiedy wychodzi się w świat trzeba uważać na samochody, trzymać się za 

ręce i nie oddalać się. 
� Bądź świadomy, że istnieją rzeczy niewyjaśnione. Pomyśl o małym ziarenku 

w styropianowym kubku: korzenie rosną w dół, liście rosną w górę i nikt 

naprawdę nie wie dlaczego. Tak dzieje się ze wszystkim. 

� Złote rybki, chomiki, białe myszki i nawet małe ziarenka w styropianowym 

kubku - wszystko przemija. My też. 
� Pamiętaj o „Elementarzu” i pamiętaj pierwsze słowo, którego się nauczyłeś - 

najważniejsze ze wszystkich. 

 

Źródło: Robert Fulghum „All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten”, 

Villard Books, New York 1988 
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„NIEZWYKŁE PORTRETY” „NIEZWYKŁE PORTRETY” „NIEZWYKŁE PORTRETY” „NIEZWYKŁE PORTRETY” –––– NINA DOWGIER NINA DOWGIER NINA DOWGIER NINA DOWGIER    
 

 Pani Nina Dowgier jest nauczycielem 

dyplomowanym, w przedszkolu pracuje od 1. 09. 

1988 roku do czerwca 2014. Wraz z końcem roku 

szkolnego Pani Nina odchodzi na w pełni zasłużoną 
emeryturę. 
 

Zawodowo: 35 lat  

Motyw podjęcia zawodu: zawód nauczyciela 

wybrała, ponieważ lubi obcować z dziećmi, chciała 

pomagać  w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, służąc zawsze radą i fachowością 
w dziedzinie pedagogiki i psychologii, zdobyte 

doświadczenia pedagogiczne pozwoliły jej na 

właściwe ustosunkowanie się do codziennych trosk i radości dzieci i ich rodziców, 

codzienny kontakt z dziećmi to dla niej wspaniałe chwile i wiecznie stojące wezwanie 

pedagogiczne. 

Mąż: Tadeusz 

Dzieci: Katarzyna, Elżbieta, wnuki: Gabriela, Martyna, Zofia, Szymon 

Hobby: jej pasją jest uprawianie ogrodów kwiatowych i projektowanie ogrodów 

skalnych, lubi czytać książki obyczajowe 

Ulubiony film, serial lub program telewizyjny: programy informacyjne, obyczajowe, 

filmy dokumentalne 

Sposób spędzania czasu wolnego: dużo czyta, lubi aktywnie spędzać czas 

na spacerach i wycieczkach rowerowych, a także na pracy w ogrodzie 

Znak zodiaku: strzelec 

Ulubiony kolor: żółty i odcienie brązu 

Ulubiona książka z dzieciństwa: „Królewicz i żebrak” 

Marzenia: poznać różne zakątki świata, a szczególnym marzeniem jest poznanie 

kultury i historii Egiptu. 

Najbardziej niepokoi ją: gdy, ktoś z kręgu znajomych traci, bądź nie ma pracy. 

Jest szczęśliwa, gdy: odwiedzają  ją znajomi i przyjaciele. 

Czego życzy ludziom: zdrowia i wielu pomysłów na życie. 
 

 Pani Nina Dowgier to w rzeczy samej intelektualistka. Świetny dydaktyk, 

nauczyciel - mentor. Pani Nina to znakomity pedagog, która każdą swoją działalność  
edukacyjną opiera o głębokie pokłady fachowej wiedzy przedmiotu. Znakomicie czuje 

się wykładając pojęcia matematyczno - techniczne, jak również nauczając elementy 

mowy ojczystej. 

 Jest świetnie zorganizowana, poukładana, każde jej zajęcia są przemyślane, 

a działania poukładane w harmonogram. 

 Niestraszne jej żadne przedsięwzięcie. Pełna zapału i wigoru nie boi się nigdy 

stawiania przed nią trudnych wymagań. Jej dewizą na życie jest myśl, że należy robić 
swoje, nie zważając na trudności i to co mówią inni.
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Zawsze walczyła w słusznej sprawie. Osoba, z której zdaniem liczy się grono 

pedagogiczne. Głowę ma zawsze nabitą atrakcyjnymi pomysłami. Od swoich 

wychowanków wymaga dużo, ale sama sobie również wysoko stawia poprzeczkę. 
 Ciągle aktywna, nie pozwala sobie na chwile zwątpienia. Jest dla nas 

nauczycieli młodego pokolenia - wzorem do naśladowania zarówno w życiu 

zawodowym, jak również osobistym. Nigdy nie odmówiła pomocy, zawsze służy 

dobrym słowem, radą, jak również dzieli się własnymi doświadczeniami zawodowymi. 

 Na pierwszym miejscu zawsze stawia sprawiedliwość, dobro drugiego 

człowieka. W słusznej sprawie umie walczyć jak lwica.  Jest typem człowieka, 

dla którego rodzina i przyjaciele tworzą integralną część powodzenia życiowego, 

harmonii w zgodzie z własną naturą. 
 Wielka patriotka. Przywiązana do ziemi ojczystej, do tradycji polskich. Potrafi 

zasiać ziarno polskości w każdym młodym człowieku, który ma okazję przebywać w 

jej towarzystwie. 

 Zawsze wierna swoim ideałom, poglądom, szanuje również poglądy 

innych ludzi. 

 Osoba ciepła, o wielkiej wrażliwości, potrafi wzruszyć się szczęściem innych. 

Sama często występuje w roli organizatora miłych, niezapomnianych chwil. 

 Pani Nina to urodzona optymistka, poszukiwaczka przygód. Nie potrafi 

usiedzieć w miejscu, wciąż jest w podróży. Ciekawa świata, ma ogromny pociąg 

do zdobywania wiedzy. Wiedza i wykształcenie to jej domena. Poszukuje wciąż 
wiedzy, by rozwiązać odwieczne dylematy sensu życia, celu człowieczeństwa. 

Jest osobą, która uwielbia rozprawiać o przekonaniach i poglądach. Ma swój własny, 

silny system przekonań. Jest zafascynowana przygodami intelektualnymi, wszystkim 

tym co nieznane. Jest odwieczną poszukiwaczką wartości uniwersalnych. 

 Pani Nina jest osobą bardzo tolerancyjną, która krzewi wiarę w wolność i 

niezależność, potrafi dawać ją innym. Jest pełna życia i energii, wierzy w dobro, widzi 

je w ludziach. Szczególnie w pracy z dziećmi potrafi umiejętnie wydobyć 
co w nich najlepsze. W swoim działaniu jest mentorem, który inspiruje, pobudza 

do intensywnego myślenia. Wartości społeczne i ogólnoludzkie są dla niej 

ważniejsze od potrzeb osobistych. Otacza się ludźmi otwartymi i światłymi. 

Doskonale porusza się w świecie myślenia abstrakcyjnego, matematycznego. 

 

Pani Nino, 

 Dziękujemy za Twą dobroduszność, przyjaźń, za Twój zawsze pogodny nastrój. 

Dziękujemy Tobie, że potrafisz być szczera aż do bólu, kiedy potrzebujemy rady 

jak żyć i postępować w trudach dnia codziennego. Twoja odwaga i upór pokazały nam 

jak należy żyć, żeby zawsze być w zgodzie z samym sobą, a Twój światły umysł 

i miłość do nauki motywuje nas do sukcesywnej pracy nad sobą. Dziękujemy Pani 

za każdą mądrą myśl, za każdy gest dobrej woli, za mądre przygotowywanie nas 

do życia, za każdą radę, która ubogacała nasze doświadczenia i fachowość 
w wyjaśnianiu wielu zawiłych sytuacji życiowych. Życzymy, aby czas, który przed 

Panią tworzyły chwile w zdrowiu, szczęściu,  wśród rodziny i przyjaciół, wypełniony 

był spełnianiem marzeń. Wszelkiej pomyślności, uśmiechu na co dzień. 
Pracownicy „Rumiankowego Przedszkola” wychowankowie i rodzice.  
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    Grupa IGrupa IGrupa IGrupa I    
 Ten rok szkolny już niebawem dobiegnie końca. 

Był to wyjątkowy rok szczególnie dla dzieci z najmłodszej 

grupy, ale również dla ich rodziców. Wszyscy pełni obaw 

spotkaliśmy się we wrześniu w przedszkolu. Mieliśmy wiele 

pytań, zagadek dotyczących sytuacji dzieci, czy powiedzie im 

się w przedszkolu, czy będą potrafiły sprostać wymaganiom 

wychowawczyni, innych dzieci, jak zaadoptują się w grupie rówieśniczej, czy będą 
potrafiły samodzielnie jeść, jak poradzą sobie w codziennych higienicznych sytuacjach. 

te i wiele innych pytań były bardzo naturalne szczególnie w pierwszych dniach pobytu 

naszych maluchów w przedszkolu. Teraz w czerwcu już wszyscy wiemy, że wszelkie 

obawy mijają z każdym dniem, kiedy oglądamy jak wzrastają i dojrzewają nasze 

dzieci. Po przepracowaniu roku szkolnego widzimy ile dały z siebie dzieci, ażeby 

osiągnąć wszelkie umiejętności, których nabyły w placówce, a trenowane w domu 

wchodzą w nawyk. Widzimy jak wiele nauczyły się przez ostatni rok, ile poznały 

wierszy, zabaw, piosenek, jak bardzo dojrzały przebywając na co dzień wśród 

rówieśników. 

 Życzymy wszystkim naszym wychowankom i ich rodzicom wiele pomyślności 

w czasie letnich przygód i żebyście po wakacjach wrócili do przedszkola wypoczęci. 
 

wychowawczynie: Grażyna Korobkiewicz, Iwonna Zaborowska, Bogusława Czyrska 
 

 

Grupa IIGrupa IIGrupa IIGrupa II 

 Okres od kwietnia do czerwca był w grupie II czasem wytężonej pracy, 

ale również zabawy. Wszyscy świetnie się bawiliśmy i staraliśmy się nie tracić 
niepotrzebnie czasu. A oto jak przedstawiał się nasz harmonogram: 

kwiecień: 
- „Wielkanocne obyczaje” - udział w konkursie plastycznym - Joachim Czykwin 

- „Wielkanocna pisanka” - udział w konkursie plastycznym - Joachim Czykwin 

- „Bajka o Wiśle” - spektakl teatralny Teatru pod Orzełkiem 

- „Cała Polska czyta dzieciom” - spotkanie z prozą pomysłu Pani Warwińskiej 

maj: 
- wycieczka do pobliskiej Komendy Straży Pożarnej 

- audycja muzyczna: „Żabi koncert” 

- „Przedszkolaki kochają przyrodę” - udział w IV edycji konkursu plastycznego -  

Karol Kurstak, Lena Konikowska, Amela Zadykowicz, Joachim Czykwin, 

Bartek Małachowski - nagroda, Martyna Ostapczuk - wyróżnienie, 

- Festyn Rodzinny - prezentacje umiejętności artystycznych dzieci przy współudziale 

rodziców, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Portret Simony Kossak” - 

Nikola Kowalko, Magdalena Warwińska, Amelia Zadykowicz, Ignacy Lewicki, 

Hanna Stocka, Martyna Ostapczuk. 
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czerwiec: 
- „Żaby” - zajęcia otwarte z udziałem rodziców, wywołanie zaciekawienia światem 

przyrody dostępnym w wyniku obserwacji dziecka, integracja podczas wspólnej 

zabawy 

- „Parauszek i  przyjaciele” - oglądanie fragmentu bajki animowanej - spotkanie 

integracyjne z grupą Biedronek z okazji Dnia Dziecka 

- wycieczka do majątku Howieny 
 

 Wszystkim rodzicom bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę w tym roku 

szkolnym. Życzymy dzieciomi rodzicom udanych wakacji i szczęśliwego powrotu 

do przedszkola w nowym nadchodzącym roku szkolnym. Do zobaczenia 

po wakacjach! 
 

wychowawczynie: Ewa Wróblewska, Marlena Nieścieruk 
 
 

Grupa IIIGrupa IIIGrupa IIIGrupa III    
 Grupa III SOWY to 21 dzieci. 17 sześciolatków i 4 pięciolatków. 

Pięciolatki zostają jeszcze w przedszkolu natomiast dla 17 wychowanków naszej grupy 

jest to ostatni rok edukacji i pobytu w naszej placówce. 

 Głównym celem naszej pracy to wspomaganie, ukierunkowywanie rozwoju 

dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach 

ze środowiskiem społecznym, kulturowym, przyrodniczym, z jednoczesnym 

przygotowaniem dzieci do podjęcia nauki w szkole. Działania edukacyjne obejmowały 

różne obszary. Było to uczenie się panowania nad własnymi emocjami, nabywanie 

określonych umiejętności, współżycie w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, 

rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie 

umownych symboli i znaków. 

 Na pierwszym spotkaniu mówiłyśmy o tym co to znaczy dojrzałość szkolna 

i co należy robić by ją osiągnąć by móc rozpocząć naukę w szkole. Po upływie roku 

z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że wszystkie dzieci, które idą 
do pierwszej klasy taką gotowość osiągnęły. Tu podkreślić należy wielkie Państwa 

zaangażowanie, wspólną pracę z dzieckiem w domu. Wiadomym jest, że każdy 

człowiek ma swoje tempo pracy i swoje indywidualne predyspozycje do przyswajania 

nowych wiadomości. Dlatego nasze wspólne działania przyniosły dobre wyniki. 

Wszystkie dzieci znają litery, dużo dzieci czyta tekst i rozumie jej treść, dobrze radzi 

sobie z analizą i syntezą wyrazów, rozwiązuje krzyżówki i rebusy, układa zdania 

do ilustracji, podpisuje obrazki. Rada dla Rodziców wykorzystać zainteresowanie 

dzieci literami i czytaniem i systematycznie w wakacje podejmować próby utrwalania 

i doskonalenia techniki czytania. Uważamy, że wpoiłyśmy chęć sięgania do książki, 

przezwyciężyłyśmy strach przed literami. Zabawy literami zaowocowały powstaniem 

pięknych książeczek do bajek cygańskich oraz książeczek o tematyce przyrodniczej. 

 Duży nacisk kładłyśmy również na ćwiczenia doskonalące pisanie. 

Tu przed dziećmi jest jeszcze dużo pracy, ponieważ ręka dziecka nabiera dopiero 

sprawności, a pisanie w liniaturze wymaga precyzji. Dlatego nasze działania 

skierowane były na ćwiczenia manualne poprzez tworzenie prac plastycznych, 
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a te z kolei dawały nie tylko szansę podniesienie owej sprawności, ale także szansę 
wzięcia udziału w wielu konkursach plastycznych na terenie Białegostoku. 

Ta forma pracy podniosła bardzo samoocenę dzieci. Dzieci zrozumiały, że stać je na 

bardzo wiele, a jednocześnie uświadomiłyśmy, że tylko dzięki wysiłkowi i pracy 

można coś osiągnąć. 
 Pracując z sześciolatkiem nie można zaniedbać 
żadnej sfery rozwoju. Możemy stwierdzić, że dzieci 

świetnie sobie radzą w rozwiązywaniu problemów 

matematycznych. Doskonale liczą, dodają, odejmują, 
rozwiązują zadania z treścią z zastosowaniem znaków 

matematycznych <,>,+,-,=, przy tym doskonale się bawią 
i nigdy się nie nudzą. 
 Marzeniem każdego rodzica jest, aby jego dziecko 

miało szansę rozwijania swoich zainteresowań, talentów 

oraz mieć okazję by móc się zaprezentować na szerszym 

forum. Taką okazję dzieciom stworzyłyśmy. Dzieci wystąpiły: 

1. W Urzędzie Wojewódzkim prezentując inscenizację „Spotkanie biedronek” 

na konferencji zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. 

2. W Urzędzie Wojewódzkim 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. 

3. Podczas rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Przedszkolaki kochają przyrodę” 

o zasięgu wojewódzkim w PS 77. 

4. Podczas uroczystości „Opłatek Bożonarodzeniowy” zorganizowanej 

dla pracowników naszego przedszkola. 

5. Na spotkaniu z Rodzicami w przedszkolu – Jasełka Bożonarodzeniowe, 

Święto Babci i Dziadka, Święto Rodziny i Pożegnanie sześciolatków. 

 Nie ma innego lepszego sposobu poznania jak tylko stanie się jej uczestnikiem. 

Dlatego jak co roku dbamy o to, aby nasze przedszkolaki brały udział w różnych 

wyjazdach, wycieczkach i wyjściach. Dzieci wzięły udział w wielu wycieczkach: 

1. W Książnicy Podlaskiej. 

2. W Szkole Podstawowej 44 

3. W sklepie nabiałowym. 

4. W kwiaciarni. 

5. W piekarni. 

6. W Straży Pożarnej. 

7. W Pomigaczach „W Majątku Howieny” 

 Duży nacisk położyłyśmy na rozwój treści przyrodniczych. W dalszym ciągu 

oglądaliśmy i słuchaliśmy legendy Simony Kossak „Co w trawie piszczy”. 

Przeprowadziliśmy szereg doświadczeń w ramach realizacji innowacji programowej 

„Co w trawie piszczy”. Aktywnie uczestniczyliśmy w „sprzątaniu świata”. 

Podglądaliśmy ptaki naszego osiedla z ornitologiem ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie 

panem Krzysztofem Jancewiczem. 
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 Mieliśmy również lekcję tolerancji. Spotkaliśmy się z rodziną uchodźców 

Czeczeńskich – poznaliśmy ich odmienność kulturową, religijną i narodową. 
W ramach przyswajania tolerancji czytaliśmy szereg baśni cygańskich. 

Wzięliśmy udział w konkursie zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe 32 

w Białymstoku o życiu, zwyczajach i tradycjach ludności cygańskiej. 

 Nasza grupa nawiązała również współpracę z 

Fundacją „Pomóż Im” prowadzoną przez Białostockie 

Hospicjum dla Dzieci. W ramach tej współpracy cała 

społeczność przedszkolna włączyła się w akcję „Pola 

Nadziei” pod hasłem „Odkryjmy radość z dzielenia się”. 

Zorganizowałyśmy: 

 Spotkaliśmy się z koordynatorem wolontariatu 

(rozmowa, prezentacja filmów) Zasadziliśmy żonkile 

na terenie ogrodu przedszkolnego. 

 Przeprowadziliśmy kwestę na rzecz dzieci chorych – 

malowanie twarzy, rozdawanie kwiatów balonowych. 

W ramach tej kwesty zostało zebranych i odprowadzonych 

dzieciom do Hospicjum Domowego 260 złotych. 

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy. 

 Ten mijający rok szkolny był czasem owocnym zarówno na gruncie 

dydaktycznym, jak i wychowawczo – społecznym. Dzieci wiele już się nauczyły, 

poznały swoje nowe możliwości, odkryły nowe doświadczenia. Mamy nadzieję, 
że nadchodzący rok szkolny wniesie w życie naszych wychowanków jeszcze więcej 

pozytywnych doświadczeń i pozwoli im cieszyć się z każdej nowej chwili spędzanej 

w naszym przedszkolu. 

 Na koniec naszej wspólnej pracy po raz ostatni z całego serca dziękujemy 

wszystkim Rodzicom za dobre słowa, za zaangażowanie w to co robiłyśmy, 

za aktywną postawę za stu procentową frekwencję na spotkaniach i uroczystościach. 

Życzymy, aby przekroczenie progu szkolnego odbyło się bez łez, a szkoła 

była przyjazna dzieciom i dla Państwa. 
 

 Życzymy Wam wszystkim drogie dzieci wszystkiego co najlepsze w życiu, 

wielu sukcesów w szkole, żebyście potrafiły dążyć do wyznaczonych celów, spełniać 
swoje marzenia. 
 

wychowawczynie: Nina Dowgier, Ewelina Ostrowska 
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Grupa IVGrupa IVGrupa IVGrupa IV    
 Czas roku szkolnego dobiega juz końca. Niebawem część z nas wyjedzie 

na zasłużone wakacje, być może niektórzy z Was będą je spędzać w domu, ale jedno 

jest pewne - lato zapuka do naszych drzwi. Ostatni rok pełen był niesamowitych 

wydarzeń. Zmieniliśmy salę przedszkolną, nazwę z Żabek na Biedronki. 

Przez ostatni rok szkolny mieliśmy wiele okazji do ciekawych zabaw, prac, wyjść 
do ciekawych miejsc. Mieliśmy kontakt ze sztuką zarówno w wyniku oglądania 

audycji teatralnych, jak i muzycznych. Sami tworzyliśmy sztukę, szczególnie 

plastyczną przygotowując się do licznych konkursów plastycznych. 

Odwiedziliśmy kosmos, bibliotekę, Komendę Straży Pożarnej. Mieliśmy okazję 
spotkać się z wieloma ekspertami - ornitologami, autorami książek dla dzieci, 

artystami, muzykami. Zrobiliśmy coś dobrego dla innych potrzebujących: dla chorej 

Oliwki przygotowaliśmy kartki urodzinowe, dla dzieci z hospicjum wykonaliśmy 

kartki z żonkilami. nauczyliśmy się szanować siebie nawzajem, codziennie uczyliśmy 

się jak współżyć w grupie rówieśniczej, i też jak przestrzegać zasad ustalonych 

w społeczeństwie. Dorastaliśmy z dnia na dzień. I pora już pożegnać się z niektórymi 

z nas. Niektórzy powrócą po wakacjach do przedszkola, większość jednak zawita 

w murach szkolnych. Mamy jednak nadzieję, że pomimo rozpoczęcia nauki szkolnej 

przedszkolne przyjaźnie trwać będą nadal, a nasi koledzy i koleżanki odwiedza 

nas czasem, być może przy okazji przedszkolnych uroczystości. 

 Nasi kochani wychowankowie, którzy odejdziecie już do szkoły, serdecznie 

dziękujemy Wam za wytrwałość w przemierzaniu przedszkolnych korytarzy, za każdy 

uśmiech i radość z przebywania w przedszkolu. Dziękujemy Wam za to, że byliście 

z nami, i że mieliśmy zaszczyt z Wami współpracować. Życzymy Wam samych 

sukcesów na nowej ścieżce edukacji, i życzymy Wam żeby codzienny trud, 

który podejmiecie spełniał Wasze wszystkie marzenia. Rodzicom zaś dziękujemy za 

wszelkie gesty wsparcia nas w tym trudnym dziele wychowania i nauczania dzieci i za 

wszelką okazaną życzliwość. Życzymy Państwu, abyście byli dumni ze swoich 

pociech. 
 

wychowawczynie: Anna Sosnowska, Urszula Czykwin, Jolanta Kłusewicz 

 
 

Grupa VGrupa VGrupa VGrupa V    
 Rok szkolny zbliża się nieubłaganie. Jeszcze chwila, a już wakacje, a zaraz 

potem rok szkolny i zawitacie w murach szkoły. Wiele lat mieliśmy okazję 
współpracować. Początkowo grupę prowadziła Pani Beatka Gudalewska, 

potem zmieniła nazwisko na Filipczuk. Współtowarzyszyły jej Pani Iwonna 

Zaborowska i Pani Dyrektor Bogusława Czyrska. Następnie do grupy dotarła 

Pani Helena Karłuk, Pani Dorota Wiśniewska następnie Śliwoń, a na koniec 

Pani Kamila Gensicka. 

 Dostałyście nasze kochane dzieci porcję różności charakterów wszystkich Pań, 
które każda od siebie próbowały wyposażyć Was w wiedzę potrzebną do dalszego 

życia. Uczyłyście się śpiewać, deklamować wiersze, tańczyć, a czasem po prostu 

spełniać swoje marzenia, przebywać z sobą, wspierać w poznawaniu świata i zdobywać 
umiejętności potrzebne do życia. 
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 Każdy/ Każda z Was jest wyjątkowym człowiekiem, z ogromnym potencjałem 

możliwości. Każdy/ Każda z Was ma w sobie ukryty talent. Jesteśmy przekonane, 

że być może niektórzy z Was jeszcze o tym nie wiedzą, ale mamy nadzieję, że zrobicie 

wszystko aby to w sobie odkryć. 
 Życzymy Wam abyście dojrzewali tak jak do tej pory, abyście nasiąkali 

miłością do ludzi, szanowali się wzajemnie, abyście w każdym człowieku odnajdywali 

ziarno prawdy. Życzymy Wam abyście wzrastali w mądrości do świata i ludzi i aby 

spełniały się Wasze najskrytsze marzenia. Życzymy Wam aby otaczali Was dobrzy 

ludzie, a żebyście dzięki tym złym uczyli się pokory i miłości do wszystkiego co inne, 

żebyście byli tolerancyjni i otwarci na to co nowe i nieznane. Z całego serca życzymy 

Wam odwagi w poznawaniu świata i determinacji w trudach codziennego życia. 
 

wychowawczynie: Dorota Śliwoń, Kamila Gensicka 

LOGOPEDA POLECA 
 Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne 
 

 Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek jest sprawne działanie narządów 

mowy. Wymawianie każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i 

określonej pracy mięśni. Dlatego narządy mowy w młodszym wieku szkolnym należy 

ćwiczyć, jak pianiści ćwiczą sprawność palców. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych 

mają na celu wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia 

miękkiego. 

 Oto przykładowe ćwiczenia artykulacyjne, które pełnią funkcję rozwojową 
i profilaktyczną oraz korekcyjną: 
− Wdech nosem przy zamkniętych ustach i wydech ustami ułożonymi jak przy 

wymowie głoski „u”. 

− Dmuchanie ustami na piórka, piłeczkę pingpongową, waciki, kawałki papieru. 

− Dmuchanie wacików ustawionych w szeregu – wyścigi samochodów. 

− Dmuchanie na watki obiema dziurkami nosa, a następnie przytykanie na przemian 

jednej z dziurek nosa. 

− Chuchanie na „zmarznięte ręce” oraz na „gorącą zupę”. 

− Wąchanie kwiatków, napojów itp. 

− Dmuchanie na wiszące na sznurkach waciki, piórka, kokardki. 

− Dmuchanie na wiatraczek. 

− Dmuchanie na zapaloną świeczkę tak, aby płomień nie zgasił się tylko wyginał. 

− Pompowanie baloników. 

− Zabawa w „dźwig” przy użyciu rureczki - przenosimy leżące waciki przez przyssanie 

ich do rurki / konieczny jest głęboki wdech i zatrzymanie powietrza w płucach. 

− Puszczanie baniek mydlanych. 
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− Dmuchanie do naczynia z wodą przez rurkę. 
− Zakładanie wargi dolnej na górną oraz górnej na dolną. 
− Dolną wargę nakrywamy zębami i głośno wydychamy powietrze tak, aby wypchnąć 

dolną wargę / słyszymy wtedy dźwięk FF/. 

− Rozciągamy usta jak do dźwięku "e", a następnie ustawiamy w kółeczko jak do 

dźwięku „u”. 

− Rozciągamy wargi jak do dźwięku „i”. 

− Naciągamy kąciki warg w prawo, a potem w lewo. 

− Wargi ściągamy do przodu w „dzióbek” i wykonujemy nimi ruch okrężny. 

− Wargi wkładamy do ust między zęby i naciągamy. 

− Wyciskamy powietrze przez zaciśnięte wargi tak, aby powstał dźwięk „p”. 

− Ssanie górnej wargi, a następnie dolnej. 

− Nabieranie powietrza pod wargę górną, a następnie dolną. 
− Utrzymywanie ołówka między nosem, a górną wargą. 
− Wydymanie policzków przy zamkniętych wargach. 

− Wydymanie powietrzem lewego policzka i przeniesienie go do prawego. 

− Wydymanie policzków, a następnie uwolnienie ich przez silne dmuchnięcie celem 

rozwarcia warg / głoska „p”/ 

− Wciąganie policzków do środka jamy ustnej. 

− „Liczenie zębów” – dotykanie czubkiem języka każdego zęba po kolei zaczynając od 

tyłu przez przód do tyłu od góry potem od dołu. 

− Ziewanie – szczęka jest nisko opuszczona. 
 

 Nauka prawidłowego trzymania języka 

1. Nauka unoszenia języka za górne zęby (kilkanaście razy dziennie, przed lustrem). 

− Dotykamy palcem lub zimną łyżeczką podniebienia tuż za górnymi zębami, 

nazywając je „zaczarowanym miejscem”, „parkingiem” itp.. w którym język 

(krasnoludek, samochód) powinien przebywać, gdy mamy zamkniętą buzię. 
− Przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu rodzynek, pastylek 

pudrowych, cukierków halls (z wgłębieniem w środku) itp. 

− Zlizywanie nutelli, mleka w proszku itp. z podniebienia przy szeroko otwartych 

ustach. 

− Konik jedzie na przejażdżkę - naśladuj konika stukając czubkiem języka 

o podniebienie, wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania. 

− Winda - otwórz szeroko buzię, poruszaj językiem tak, jakby był windą - raz do 

góry, raz do dołu. 

− Karuzela - dzieci bardzo lubią kręcić się w koło, twój język także. Włóż język 

między wargi a dziąsła i zakręć nim raz w prawą, raz w lewą stronę. 
− Chomik - wypycha policzki jedzeniem, a ty pokaż jak można wypchnąć policzki 

językiem, raz z prawej raz z lewej strony. 

− Malarz - maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj pędzlem (językiem) swoje 

podniebienie, zaczynając od zębów w stronę gardła. 

− Młotek - wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj 

o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. 
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− Żyrafa - ma długą szyję, wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko usta i 

spróbuj wyciągnąć język do góry, najdalej jak potrafisz. 

− Słoń - ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć. Ciekawe czy potrafisz 

dosięgnąć językiem do ostatniego zęba na górze i na dole, z prawej i lewej strony. 

2. Połykanie śliny. 

 Mówimy do dziecka: „Połóż język w zaczarowanym miejscu, zaparkuj w garażu 

(za górnymi zębami). Trzymaj go tam przez cały czas, zamknij zęby, uśmiechnij się 
szeroko i połknij ślinę”. 

 Połykaniu nie może towarzyszyć napięcie warg, które nie powinny stawiać 
oporu przy ich rozchyleniu. 

3. Połykanie płynów. 

 Ćwiczenia stosujemy kilkakrotnie w ciągu dnia (w sumie przez 20 - 30 minut). 

Picie płynów odbywa się porcjami. Dziecko bierze do ust niewielki łyk. 

Wcześniej prosimy, żeby poczekało na hasło "połykamy". Polecamy, aby uniosło język 

do góry, zamknęło zęby, rozchyliło wargi i dopiero teraz połknęło płyn. 
 

logopeda: Anna Sosnowska 

Humor z przedszkola 
„Choroba siostry” 
Pani: Adasiu na co choruje Twoja siostra? 

Adaś: Na wszystko bolenie i marudzenie. 

 

„W czasie wyjazdu do Majątku Howieny” 
Pani: Dzieci proszę abyście nie zbliżali się  do 

zwierząt bez pozwolenia gospodarza. 

Dziecko: Proszę pani, a czy będziemy mogli 

dotykać osioła? 

 

„Gdzie mieszka babcia” 
Dziecko: Proszę Pani, wie Pani gdzie mieszka moja babcia? 

Pani: Gdzie? 

Dziecko: Obok sąsiadki. 

Pani: A sąsiadka gdzie? 

Dziecko: Niedaleko mojej babci. 
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TERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECA 
 

Rozwijanie pojęcia czasu  
 

 Kształtowanie się u dziecka umiejętności oceniania zmian zachodzących 

w czasie jest procesem bardzo złożonym, trwającym długo, zależnym od wielu 

czynników (min. od poziomu intelektualnego dziecka, doświadczeń jego codziennego 

życia). Dodatkowo nabycie tej umiejętności utrudnia fakt, że poczucie przemijania 

czasu jest różne, w zależności od stanu emocji – czas płynie bardzo szybko, 

gdy coś silnie przeżywamy, albo bardzo wolno, gdy na coś czekamy. Dzieciom nie jest 

łatwo zrozumieć, że istnieje nie tylko czas teraźniejszy, ale również przeszły i przyszły. 

 Ponadto nie mają w pełni ukształtowanego pojęcia liczby, niezbędnego 

do sprawnego orientowania się w czasie. 

 Przyjmuje się, że pełne kompetencje intelektualne w zakresie oceny zmian 

w czasie pojawiają się u dziecka stosunkowo późno – ok. 12 roku życia. Jednak już 
od okresu przedszkolnego należy wdrażać dzieci do różnicowania i określania zmian 

w czasie, rozwijać umiejętność pomiaru czasu. 

 Dla trzylatka określenia związane z czasem (krótko, długo, dziś, jutru itp.) są 
zwykle całkowicie niezrozumiałe. W czwartym roku życia niektóre dzieci zaczynają 
zwracać na nie uwagę, stosować w swoim słowniku, ale zwykle robią to w sposób 

nieadekwatny do rzeczywistego upływu czasu (np. z przejęciem tłumaczą, że były 

gdzieś jutro, pójdą do babci wczoraj). 

 Dziecko pięcioletnie zaczyna „zbierać” informacje o czasie, powoli przyswajać 
określenia „teraz”, „wczoraj”, „jutro” – jest to moment w którym warto w formie 

zabawy stymulować rozwój poczucia czasu. 

 Warto prowadzić z dzieckiem rysunkowy kalendarz bieżących wydarzeń, 
obejmujący siedem dni – długi pas papieru dzieli się na siedem „okienek”, u góry 

każdego z nich zapisuje drukowanymi literami nazwę dnia tygodnia, a pod spodem 

codziennie przypina wykonywane przez dziecko rysunki (co ważnego wydarzyło 

się dziś, co planujemy w przyszłości); przypinając kolejne rysunki należy rozmawiać 
z dzieckiem, używać określeń związanych z czasem np. „co było dzisiaj”, „co robiłeś 
wczoraj”, „gdzie pójdziesz za dwa dni”. Prowadzenie kalendarza ułatwia dziecku 

zapamiętywanie nazw dni tygodnia, miesięcy w roku, pomaga ćwiczyć umiejętność 
analizowania kolejności wydarzeń. 
 Można również bawić się w oglądanie lub robienie kalendarza, w którym 

wyszczególnione są poszczególne miesiące, zaznaczać 
ważne daty (urodziny, wyjazd na wakacje), obliczać za 

ile miesięcy coś nastąpi. 

 Z sześciolatkami powinno się podejmować 
pierwsze ćwiczenia służące rozpoznawaniu upływu 

czasu na zegarze, wykorzystując do tego pomoce 

edukacyjne np. zegary – zabawki z ruchomymi 

wskazówkami, klepsydry. 

 

terapeuta: Urszula Czykwin 
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URODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILI    
    

Grupa I: 
Paweł Biały - 9. 06 

Lena Redźko - 11. 06 

Nikola Rozwadowska - 11. 06 

Miłosz Zajkowski - 25. 06 

Michał Lorenc - 1. 07 

Alicja Sapoćko - 18. 07 

Natalia Danilczuk - 19. 07 

Blanka Zerka - 24. 08  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa V: 
Jakub Zawadzki - 17. 06 

Bartosz Walesieniuk - 20. 06 

Patryk Czyrski - 9. 07 

Nikola Banachowska - 19. 07 

Agata Kurzawska - 25. 07 

Damian Surowiec - 8. 08 

 

Wszystkim jubilatom życzymy samych sukcesów,  

zdrowia i dużo zapału w dążeniu do spełniania marzeń. 

Grupa IV: 
Hubert Łowczyk - 1. 06 

Jan Wojciech Czerniawski - 2. 06 

Natalia Zakrzewska - 19. 06 

Kornelia Staszyńska - 20. 06 

Marianna Fiłonowicz - 11. 07 

Adam Gierasimiuk - 16. 07 

Nikola Budlewska - 30. 07 

Grupa II: 
Maja Miastkowska - 22. 06 

Nikola Kowalko - 29. 06 

Julia Karwowska - 31. 07 

Mateusz Karwowski - 8. 07 

Maksymilian Zając - 18. 07 

Natalia Szypulska - 25. 07 

Aleksandra Burak - 14. 08 

Wiktoria Mielech - 27. 08 

Lena Konikowska - 29. 08 

Grupa III: 
Dominika Dąbrowska - 9. 07 

Sara Niczyporuk - 14. 07 

Maja Wierzchowska - 21. 06 

Maja Klepacka - 8. 06  



24242424    Echo PrzedszkolaEcho PrzedszkolaEcho PrzedszkolaEcho Przedszkola    

Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…    
    

Znajdź 5 szczegółów, którymi różnią się obrazki. Pokoloruj obrazki. 
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Pokoloruj rysunek. 
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Czy domyślasz się gdzie spędzą wakacje dzieci? 
Połącz dzieci z odpowiednimi miejscami. 
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Kto kryje się na rysunku? 
Jeżeli chcesz się dowiedzieć połącz kropki, a następnie pokoloruj. 
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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 
 

Przerwa wakacyjna 
 W tym roku przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu odbywa się w miesiącu 

lipcu. Dzieci, które potrzebują opieki w tym czasie będą mogły uczęszczać 
do przedszkola przy ulicy Różanej. 

 W sierpniu w  będą funkcjonowały grupy łączone. Dzieci nie uczęszczające 

do przedszkola w miesiącach wakacyjnych nie wnoszą opłat za przedszkole.  
 

Spotkanie organizacyjne  
 Spotkanie organizacyjne Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola 

(3-4 latków) na rok szkolny 2014/2015 z wychowawczyniami grup oraz z Panią 
Małgorzatą Jaroszewicz - psychologiem z PPP Nr 1 w Białymstoku odbędzie się: 
17 czerwca 2014 roku o godz. 16.00 w sali grupy I. Prosimy Rodziców o obecność 
na zebraniu bez udziału dzieci. 

Motyle znad letniej łąki 

Ach, co to, 

ach, co to za balet? 

Ach kto to 

tak tańczy wspaniale? 

To tańczą 
motyle znad łąki,  

a każdy 

ma skrzydła z koronki. Wirują nad nami 

z bosymi nóżkami, 

a łąka się śmieje 

wszystkimi kwiatami! 

Wirują nad nami 

jak chmura tęczowa 

i słońce 

za chmurę motyli się chowa! 


