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Życzenia z okazji  

Dnia Edukacji Narodowej 
 

 

W Imieniu Rodziców Dzieci z przedszkola 

Z wyrazami szacunku 

Rada Rodziców 

Przedszkola Samorządowego Nr 77 

w Białymstoku 

 S e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y  P a n i o m  

z Przedszkola Samorządowego Nr 77 w Białymstoku 

za trud kształcenia i wychowania naszych dzieci: 

za radosne dni spędzone na beztroskich zabawach, 

za wszystkie poznane wierszyki, tańce i piosenki 

o r a z  z a  w s z e l k i e  w yr a z y  s ym p a t i i , 

którymi Panie obdarowywały nas - Rodziców. 

 

 Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności 

oraz  wielu sukcesów w pracy pedagogicznej. 
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KADRA PRZEDSZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 
W roku szkolnym 2014/ 2015 w poszczególnych grupach pracują: 
 

 Grupa I „Motylki” 
wychowawczynie:  mgr Ewelina Ostrowska, mgr Iwonna Zaborowska, 

 mgr Bogusława Czyrska 

pomoc techniczna:  Marzenna Pieczyńska 
 

 Grupa II „Żabki” 
wychowawczynie:  mgr Alicja Szczepańska, mgr Dorota Śliwoń 
pomoc techniczna:  Iwona Sieczko 
 

 Grupa III „Biedronki” 
wychowawczynie:  mgr Grażyna Korobkiewicz, mgr Anna Sosnowska 

pomoc techniczna:  Irena Tałuć 
 

 Grupa IV „Pszczółki” 
wychowawczynie:  mgr Ewa Wróblewska, mgr Beata Filipczuk 

pomoc techniczna:  Halina Wałkuska 
 

 Grupa V „Sowy” 
wychowawczynie:  mgr Urszula Czykwin, mgr Jolanta Kłusewicz 

pomoc techniczna:  Halina Borowska 

WYDARZENIA Z PRZEDSZKOLAWYDARZENIA Z PRZEDSZKOLAWYDARZENIA Z PRZEDSZKOLAWYDARZENIA Z PRZEDSZKOLA    
Sprzątanie Świata Polska 2014  pod hasłem:  

„Turysto szanuj środowisko!” 
 Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło 

się do akcji „Sprzątanie świata” organizowanej 

pod patronatem Departamentu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 

w Białymstoku. 

 Inicjatorem akcji na terenie przedszkola była Pani Ewa Wróblewska. 

 Celem tej ogólnopolskiej kampanii jest budowanie świadomości 

proekologicznej oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. 

 Dnia 19 września we wszystkich grupach przedszkolnych prowadzono 

rozmowy dotyczące problemu zaśmiecania naszej Ziemi. Następnie przedszkolaki 

wyposażone w rękawice ochronne oraz kolorowe worki na 

śmieci ruszyły do pracy. Maluszki sprzątały teren ogrodu 

przedszkolnego, starsze grupy ulice osiedla Zielone 

Wzgórze. Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w akcję, 
starały się uprzątnąć jak najwięcej śmieci,  posegregować je 

do odpowiednich worków by  jak najdokładniej 

wykonać zadanie. 

Ewa Wróblewska 



4444    Echo PrzedszkolaEcho PrzedszkolaEcho PrzedszkolaEcho Przedszkola    

Nowa karuzela w ogrodzie przedszkolnym 
 W naszym ogrodzie przedszkolnym od niedawna znajduje się karuzela. 

Jest ona darem z okazji ślubowania maluszków od Pana Jerzego Cywoniuka 

i Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok. 

Za ten niezwykły prezent bardzo serdecznie dziękujemy !!! 
 

Wycieczka do Galerii Zielone Wzgórza - Akcja Focus pobudza neurony 
 Kino sferyczne, fantomy organów człowieka, interaktywny 

szkielet ludzki, strefa DNA, laboratorium medyczne, warsztaty 

pierwszej pomocy - to tylko niektóre atrakcje przygotowane w ramach 

„Focus Pobudza Neurony – Było sobie życie”.  

 W ramach akcji najstarsze przedszkolaki postanowiły wybrać 
się do interaktywnego centrum nauki. Dzieci wybrały się razem z 

bohaterami filmu „Było sobie życie” na fascynującą wyprawę do 

wnętrza ludzkiego organizmu. Na terenie interaktywnego centrum 

„Focus Pobudza Neurony” dzieci w formie zabawy mogły zapoznać 
się  z zagadnieniami współczesnej medycyny, biologii, anatomii 

człowieka i genetyki. Zajęcia były dostosowane programowo dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. Uczestnikami zaopiekowali się animatorzy, którzy szczegółowo 

zaprezentowali kolejne strefy. Dzieci były zapraszane również do zabaw i konkursów z 

nagrodami. 

Inicjatorką akcji była Pani Urszula Czykwin. 
 

Spotkanie ze strażnikiem miejskim 
 Odbył się już pierwsze spotkanie z serii spotkań ze strażą miejską. 
Pierwsze spotkanie poświęcone było tematyce „Obcy - niebezpieczny”, na którym 

dzieci poznały zasady zachowania w stosunku do obcej osoby. 

 

Spotkanie ze strażakiem 
 Najstarsze grupy przedszkolaków wzięły udział w spotkaniu z Panem 

Zbigniewem Szymkiewiczem - pracownikiem straży pożarnej w Białymstoku. 

Spotkanie poświęcone było udzielaniu pierwszej pomocy. 

Inicjatorką akcji była Pani Jolanta Kłusewicz 
 

Zajęcia otwarte z udziałem nauczycieli z miasta Białegostoku 
 Dzieci z grupy V - Sowy miały możliwość uczestniczenia w zajęciach 

prowadzonych przez panią metodyk - Iwonnę Zaborowską, w trakcie których 

nauczyciele z miasta Białystok mieli okazję zaobserwować ich umiejętności 

matematyczne i logicznego myślenia wraz z umiejętnością odtwarzania 

zaobserwowanej rzeczywistości. 
 

Slajdy o tematyce przyrodniczej 
 W naszym przedszkolu miało miejsce wyświetlanie przeźroczy przyrodniczych 

autorstwa Pana Sławomira Kłusewicza. 

Inicjatorką przedsięwzięcia była Pani Jolanta Kłusewicz 
 



Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola Echo Przedszkola     5555    

Zajęcia otwarte z udziałem nauczycieli  

z miasta Białegostoku po raz kolejny 
 Dzieci z grupy V - Sowy uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez 

wychowawczynię Urszulę Czykwin. W trakcie zajęć obecni byli nauczyciele z naszego 

przedszkola, a także nauczyciele z miasta Białegostoku. 

 Zajęcia poświęcone były innowacji metodyczno - pedagogicznej „Dlaczego 

w trawie piszczy”. W trakcie zajęć dzieci badały właściwości powietrza. W wyniku 

własnej aktywności stawiały hipotezy i wyciągały stosowne wnioski. 

 

Ogólnopolska Akcja Aquafresh - bicie Rekordu Guinessa !!! 
 30 września nasze przedszkolaki uczestniczyły 

w ogólnopolskiej akcji mycia zębów. Ten szczególny dzień 
był poprzedzony spotkaniami na temat prowadzenia higieny jamy 

ustnej. Bicie Rekordu Guinessa na długo zapadnie w naszej pamięci, 

a tym samym podnosi prestiż naszej placówki. 

Inicjatorką akcji w przedszkolu była pani Urszula Czykwin. 

 

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
 Tegoroczną uroczystość przygotowały dzieci z najstarszej grupy: „Sowy”. 

Mali artyści przedstawili się z jak najlepszej strony recytując stosowne wiersze, 

śpiewając piosenki i tańcząc. 

 Naszą uroczystość zaszczycili emerytowani pracownicy, co bardzo nas cieszy.  

Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali laurkami własnoręcznie wykonanymi 

przez dzieci. 

 

Spotkanie z akwarystą 
 W naszej placówce najstarsze przedszkolaki wzięły udział w 

spotkaniu z Panem Andrzejem Czykwin - akwarystą z Podlaskiego 

Forum Akwarystów. Dzieci zapoznały się z nazwami roślin i ryb 

akwariowych, a także poznały sposoby pielęgnacji zbiornika 

akwariowego będącego wizytówką naszej placówki. 

Inicjatorką spotkania była Pani Urszula Czykwin. 

 

Audycje teatralne w naszym przedszkolu 
 Do tej pory odbyły się już dwie audycje teatralne: „Rzepka” z udziałem Teatru 

Co Nieco i „Złoty kurczak” z udziałem Teatru Fraszka. 

 

Badania logopedyczne i psychologiczne specjalistów 

z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku. 
 W naszej placówce odbyły się badania przesiewowe najstarszych 

przedszkolaków. Miały miejsce również pierwsze konsultacje logopedyczne dla dzieci, 

których rodzice zgłosili potrzebę takiej konsultacji. 
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Turniej Sowy Mądre Głowy 
 Przedstawiciele najstarszych grup przedszkolaków wzięły udział w turnieju 

wiedzy na temat jesieni. Nasi przedstawiciele zaprezentowali się bardzo dobrze 

na tle innych uczestników konkursu. 

 

Udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej 
 Przedszkolaki z najstarszych grup utworzyły chór, który wziął udział 

w przeglądzie przedszkolnym pieśni patriotycznej. Nasi wychowankowie stanęli 
na wysokości zadania i w sposób godny uwagi wykonani utwór: „Wojenko, wojenko”. 

Uczestnicy przeglądu wspaniale zaprezentowali się na deskach Młodzieżowego Domu 

Kultury. W przeglądzie udział wzięli przedstawiciele grup: „Pszczółki” i „Sowy”.  

 

Przegląd Recytatorski: „Dlaczego w trawie piszczy?” 
 Odbyła się już kolejna edycja Przeglądu Recytatorskiego - w tym roku pod 

hasłem Dlaczego w trawie piszczy? - żywioł ziemia. Na razie był to etap wewnętrzny. 

Nasze przedszkolaki wspaniale zaprezentowały się na scenie. Do kolejnego etapu - 

wojewódzkiego zakwalifikowali się przedstawiciele z każdej z grup przedszkolnych. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłych 

występach na scenach, kto wie może teatru... 

Grupa I - „Motylki” 
Witajcie!!! 

To My - dzielne maluchy :) 

 Kochani i dla nas nadszedł czas, aby poznać 
to magiczne miejsce, jakim jest przedszkole. Jesteśmy jedną 
z  wóch najmłodszych grup w przedszkolu i mimo to dzielnie 

stawiamy pierwsze kroki wśród starszych dzieci. 

 Wrzesień minął pod hasłem adaptacji, październik zaś mija pod hasłem 

wzmożonej pracy, ponieważ prężnie przygotowujemy się do Uroczystości Pasowania 

na Przedszkolaka. Codziennie uczestniczymy w zajęciach ruchowych, plastycznych 

i innych rozwijających nasze umiejętności skupiania uwagi, koordynacji ruchowej,  

rozwijamy mowę. Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu, spacerujemy 

w okolicy przedszkola aby poznać najbliższą okolicę i przyjrzeć się 
zmieniającej przyrodzie. 

 Nasi wychowankowie mieli już okazję uczestniczyć w spektaklach teatralnych 

i audycjach muzycznych. Braliśmy również udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania 

Świata, której celem było zaznajomienie dzieci z zasadami segregacji odpadów. 

 Tak wygląda świat nasz mały, świat magiczny - doskonały! 

Wszystkich szczerze pozdrawiamy - My maluchy się kłaniamy! 
 

wychowawczynie: Ewelina Ostrowska, Bogusława Czyrska, Iwonna Zaborowska 
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Grupa II - „Żabki” 
 W dniach 28 sierpnia - 30 sierpnia 2014 roku odbyły się dni adaptacyjne nowo 

przybyłych dzieci. Z dnia na dzień poznawaliśmy Panie, kolegów, koleżanki 

i pomieszczenia przedszkolne. 

 Integracja najmłodszej grupy następuje w wyniku licznych doświadczeń. 
Aby lepiej poznać dzieci i rodziców z inicjatywy Pani Ostrowskiej w dniu 27 września 

odbyło się spotkanie integracyjne w „Krainie Smyka”. Było wiele uśmiechów, 

wspaniałej zabawy, z przerwą na słodki poczęstunek. 

 Maluszki na co dzień uczą się współpracy, samodzielności, cieszy ich nawet 

najdrobniejszy sukces. Chętnie biorą udział w zajęciach ruchowych, plastycznych, 

muzycznych. Układają puzzle, malują, lepią plasteliną, chętnie słuchają czytanych 

bajek. Jeśli tylko sprzyja aura wychodzimy na plac zabaw. 

 Chcieliśmy Serdecznie Podziękować wszystkim Rodzicom, którzy wspierają 
działania wychowawcze, edukacyjne Naszej Grupy. 

 Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Ostrowskiej za dostarczenie 

puzzli, zabawek, a także Rodzicom, którzy wspierają nasz kącik przyrody. 

Za dostarczenie owoców i warzyw, darów lasów i parku. 

wychowawczynie: Alicja Szczepańska, Dorota Śliwoń 

Grupa III - „Biedronki” 
 Nasza grupa w nieco innym już składzie dotarła do starszaków, 

jeszcze leżakujemy, ale nie jesteśmy już najmłodsi. A oto co udało nam się już przeżyć 
od początku roku szkolnego: 

1. Wycieczka do Interaktywnego centrum Nauki „Focus pobudza Neurony - 

Było sobie życie”. 

2. Spektakl teatralny „Rzepka” w wykonaniu artystów teatru CoNieco, aktorami 

były również niektóre dzieci. 

3. Spotkanie z rodzicami i dziećmi w ramach współpracy z rodzicami - doświadczenia 

ruchowe prowadzone Metodą Weroniki Sherborne. 

4. Sprzątanie placu przedszkolnego w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. 

5. Ustanowienie Rekordu Guinessa w największej ilości dzieci myjących zęby. 

6. Udział w konkursie plastycznym: „Czary Pani Jesieni” - nagroda Natalii Danilczuk. 

7. Spektakl teatralny „Złoty kurczak” w wykonaniu artystów 

teatru Fraszka. 

8. Uczestnictwo w spektaklu „Pan Brzuchatek”  

w Teatrze Lalek. 

9. Udział w realizacji programu Akademia Zdrowego 

Przedszkolaka - poznanie zasad prawidłowego żywienia, poznanie 

produktów zdrowych i szkodliwych dla zdrowia, 

dbanie o higienę, rozwijanie aktywności fizycznej). 
 

wychowawczynie: Ewa Wróblewska, 

Beata Filipczuk 
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Grupa IV - „Pszczółki” 
 Nasza grupa w tym roku liczy sobie 25 osób, w tym są to dzieci 4 i 5 letnie. 

Jest nam na co dzień bardzo wesoło, bawimy się i pracujemy. 

Dzielnie przygotowujemy się do podjęcia obowiązku szkolnego, który czeka znaczną 
część naszej grupy w przyszłym roku szkolnym. 

 Najważniejsze wydarzenia grupowe, w których wzięliśmy udział od początku 

roku szkolnego: 

− „Było sobie życie” - wycieczka do Interaktywnego Centrum Nauki - 9.09.2014 

− „Sprzątanie Świata” - 19.09.2014 

− Spotkanie ze strażnikiem miejskim - temat spotkania: „Uwaga na obcych” 

− „Pożegnanie lata”, „Jesień w lesie” - pokaz slajdów - fotografii autorstwa 

Sławomira Kłusewicza 

− Bicie rekordu Guinessa w myciu zębów - 30.09.2014 

− Spotkanie ze strażakiem - 2.10.2014 - temat: udzielanie pierwszej pomocy 

− „Złoty kurczak”, „Rzepka” - teatr w przedszkolu 

− spotkanie z pracownikiem fundacji „Pomóż im” - Białostockie Hospicjum 

dla dzieci - 21.10.2014 

− ud z ia ł  w we wnę t r znym e tap ie  p rzeg ląd u  r ecyta to r sk iego : 

Dlaczego w trawie piszczy? 

− 30.10.2014 - udział w Turnieju Sowy Mądre Głowy 

− 6.11.2014 - udział w Przeglądzie Przedszkolnym Pieśni Patriotycznej 

− 6.11.2014 - udział w festiwalu piosenki jesiennej 

− obchodziliśmy urodziny: Aleksa Budlewskiego, Joachima Czykwin, 

Olafa Fiłonowicza, Martyny Ostapczuk 

wychowawczynie: Ewa Wróblewska, Beata Filipczuk 

Grupa V- „Sowy” 
 Nasza grupa jest bardzo aktywna. W tym roku wzięliśmy udział w wielu 

akcjach, spacerach, a także przygotowywaliśmy prace plastyczne na liczne konkursy. 

 Nasza grupę w tym roku tworzą dzieci pięcio - i sześcioletnie. 

 Realizujemy program wychowania przedszkolnego autorstwa Żaby - Żabińskiej, 

a także Treści Innowacji programowo - metodycznej „Dlaczego w trawie piszczy” 

autorstwa Rady Pedagogicznej przedszkola pod kierunkiem Iwonny Zaborowskiej. 

 Dodatkowo realizowany jest autorski program Urszuli Czykwin 

„Bezpieczne dziecko w bezpiecznym świecie”. 

Oto najważniejsze wydarzenia grupowe: 

09.09 - Focus pobudza neurony, zajęcia w Galerii Zielone Wzgórza 

18.09 - zajęcia otwarte prowadzone przez panią metodyk Iwonnę Zaborowską 
19.09 - udział w akacji sprzątanie świata 

25.09 - udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez Urszulę Czykwin 

26.09 - spotkanie z Panem strażnikiem miejskim 

12.09 - spotkanie z akwarystą 
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29.09 - udział w pokazie slajdów 

30.09 - bicie rekordu Guinessa w myciu zębów 

02.10 - spotkanie ze strażakiem 

14.09 - występowanie w roli gospodarzy w uroczystości z okazji Dnia Edukacji      

  Narodowej 

wrzesień/październik - udział w badaniach przesiewowych logopedycznych i             

  psychologicznych 

28.10. - udział w wewnętrznym etapie przeglądu recytatorskiego:    

  Dlaczego w trawie piszczy? 

30.10 - udział w Turnieju Sowy Mądre Głowy 

06.11 - udział w Przeglądzie Przedszkolnym Pieśni Patriotycznej 

 

 Serdecznie dziękujemy tym wszystkim z Państwa, którzy wspieracie działalność 
naszej grupy. Dziękujemy szczególnie za przygotowywanie się systematyczne dzieci 

do zajęć, za wzbogacanie kącika przyrody w nowe, interesujące okazy. Dziękujemy za 

miły uśmiech i wskazówki dotyczące pracy z Państwa dziećmi. szczególnie 

dziękujemy za chęć współpracy, za cierpliwość w wysłuchiwaniu uwag na temat 

Państwa dzieci i konsekwentne dążenie do rozwoju w oparciu o systematyczną 
współpracę domu rodzinnego i naszej placówki. 

 Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Tomasza i Małgorzaty 

Dobrzyńskich za podarowanie na rzecz przedszkola licznych publikacji książkowych, 

w tym albumów przyrodniczych, kalendarzy. 

 Serdecznie dziękujemy Państwu Andrzejowi Kondzior i Krystynie Gryka 

za podarowanie na rzecz placówki materiałów papierniczych. 

 Serdecznie dziękujemy Państwu Małgorzacie i Adamowi Fiłonowicz 

za podarowanie zabawek na rzecz grupy. 

wychowawczynie: Urszula Czykwin, Jolanta Kłusewicz 

Opowiadanie:   „Przygoda Pana z Parasolem”,  

   autorzy dzieci z grupy „Sowy” rozdział I  
 

 Był sobie Pan z Parasolem. Wyszedł z domu. Poszedł do sklepu. To była duża 

galeria. Kiedy już wyszedł ze sklepu zobaczył marchewkę. To nie była zwykła 

marchewka. Ona była zaczarowana. Spełniała tylko 3 życzenia.  

 Obok marchewki siedział królik i chciał ją zabrać, a potem zjeść. Królik porwał 

marchewkę i zaniósł do swojej norki. Pan z Parasolem zauważył, że marchewka 

zniknęła. Pan z Parasolem wziął do ręki lupę i tropami królika 

trafił do jego nory. Pan z Parasolem zobaczył, że w norze jest dużo 

tuneli. Zostawił parasol na zewnątrz nory, żeby nie padał do nory 

deszcz, a sam wszedł do nory. Nie zmieścił się.  
 Obok przechodził czarownik. Zobaczył parasol, wziął 
magnes na króliki i wyciągnął królika i marchewkę. A Pan z 

Parasolem wziął marchewkę i zobaczył, że deszcz przestał padać. 
Złożył parasol i poszedł do domu. 
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URODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILIURODZINY OBCHODZILI    
    

 

Grupa V: 
Julia Andrejuk 

Wit Leon Perkowski 

Zofia Przastek 

Hanna Stocka 

Amelia Żabińska 

Grupa I: 
Krzysztof Kuba  

Tymoteusz Pogorzelski 

Szymon Zawadzki 

Piotr Letko 

Zofia Uszyńska 

Damian Węcławski 

Wszystkim jubilatom życzymy samych sukcesów,  

zdrowia i dużo zapału w dążeniu do spełniania marzeń. 

Grupa II: 
Aleksandra Sadowska 

Hubert Sadowski 

Adam Filipowicz 

Filip Gołębiewski 

Oliwia Rogowska 

Dominik Urbanowicz 

Grupa III: 
Bartosz Girejko 

Blanka Kiryluk 

Aleksander Zubko 
Grupa IV: 
Aleks Budlewski 

Joachim Czykwin 

Olaf Fiłonowicz 

Martyna Ostapczuk 

Weronika Rege 

Nikola Rozwadowska 
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TERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECATERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECATERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECATERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECA    
 

 Szanowni Państwo, każdy z Was na pewno w swoim najbliższym otoczeniu 

ma osobę, która zna panaceum na każdą bolączkę, szczególnie w kwestii wychowania 

dziecka. A może to my często zapominamy o swoich słabościach i jesteśmy taką osobą. 
Czy zastanawialiście się kiedyś jak to jest być „małym” w świecie „dużych”? A może 

warto czasem cofnąć się w czasie i przypomnieć sobie jak to było kiedy my byliśmy 

„mali” w świecie „dużych”. Zapraszam do wspólnej przygody w przeszłość 
i odtworzenie w pamięci pewnych jakże oczywistych, a niekiedy zapominanych prawd. 

Być może po tej podróży inaczej spojrzymy na świat... 
 

„Czym dziecko żyje, tego się nauczy”. 
 Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać. 
 Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć. 
 Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości. 

 Jeśli dziecko jest zawstydzone, uczy się poczucia winy. 

 Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się  być cierpliwym. 

 Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności 

 Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych. 

 Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości. 

 Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności. 

 Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie. 

 Jeśli dziecko żyje w klimacie akceptacji i przyjaźni, uczy się tego, jak znaleźć 
 miłość w świecie. 
 

 

„Dekalog rodziców i wychowawców”. 
1. Nie upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności. 

2. Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś. 
3. Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz. 

4. Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz się. 
Nie bój się utraty autorytetu - dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy. 

5. Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób. 

6. Nie mów „zrobisz to, bo tak chcę” - jeśli musisz czegoś zabronić, 
zawsze to uzasadnij. 

7. Jeśli wydajesz polecenia dziecku staraj się nie stać nad nim i mówić z góry 

swego autorytetu. 

8. Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innymi 

dorosłymi przeciw dziecku, jeżeli wiesz, że oni nie mieli racji.  

9. Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się będąc dzieckiem. 

10. Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka. 
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„Charakterystyczne zachowania dziecka zdolnego”  

− Jest bystrym obserwatorem, przytomnym szybko podchwytującym nowe rzeczy. 

− Potrafi wykonywać zadania umysłowe z przyjemnością. 
− Potrafi uczyć się szybko i dobrze. 

− Używa poprawnie wielu słów. 

− Zadaje bardzo dużo pytań. 
− Ma oryginalne pomysły. 

− Skupia swoją uwagę na tym, co mu się pokazuje nowego. 

− Ma dobrą pamięć. 
− Lubi czytać. 
− Przewodzi w grach z innymi dziećmi w tym samym prawie wieku. 

− Ma pomysły na zabawę, gdy bawi się z innymi. 

− Ma obowiązki do wypełnienia przekazane przez nauczycieli w przedszkolu lub 

w grupie zabawowej. 

− Spędza dużo czasu na malowaniu i rzeźbieniu. 

− Ma dobre wyczucie perspektywy i szczegółu, gdy rysuje. 

− Rysuje oryginalne rysunki, które nie przypominają prób innych dzieci. 

− Lubi oglądać obrazy i komentować je. 

−  Ma dobre poczucie rytmu i lubi poruszać się w takt melodii. 

− Posługuje się ekspresywnymi ruchami ciała dla okazania nastroju emocji. 

− Ma dobrą koordynację ruchów. 

− Lubi wystukiwać rytm, gdy gra muzyka. 

− Jasno wyraża koncepcje w mowie. 

− Nie zraża się łatwo, gdy rzeczy nie idą po jego myśli. 
− Wcześnie zaczyna czytać. 
− Lubi rozwiązywać zadania liczbowe. 

− Pragnie poznać przyczynę zjawisk. 

− Jest manualnie zręczne i potrafi manipulować niewielkimi przedmiotami. 

− Bardzo pochłaniają je rzeczy, wobec których wykazuje zainteresowanie. 

− Bez przerwy eksperymentuje z nowymi rzeczami. 

− Woli samodzielnie rozwiązywać problemy. 

− Jest pomysłowe w znajdywaniu odpowiedzi i nowych sposobów robienia czegoś. 
− Ma bujną wyobraźnię i tworzy świat fantazji. 

− Jest ożywione, gdy rozwiązuje problem bądź dokonuje jakiegoś odkrycia. 

− Samo podaj pomysły nowych zadań, nie polega na innych przez cały czas. 

− Przejawia radość życia. 

− Jest pewne siebie, jeśli chodzi o jego umiejętności rozwiązywania problemu. 

− Ma bardzo wielu przyjaciół i kolegów. 

− Jest zawsze skore do odkrywania nowego otoczenia. 

− Inni traktują je jako przywódcę. 
− Wymyśla pomysłowe opowiadania i lubi je opowiadać. 
Przejawia bardzo niezależną postawę wobec życia. :) 

terapeuta pedagogiczny: Urszula Czykwin 
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Logopeda PolecaLogopeda PolecaLogopeda PolecaLogopeda Poleca    
 

KĄCIK LOGOPEDY 

 Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja ją sobie 

od  ajbliższego otoczenia, a głównie od matki - drogą naśladownictwa. 

 Od stanu mowy dziecka zależy w znacznej mierze powodzenie w nauce, 

a w szczególności ma ona wpływ na początkową naukę czytania i pisania. 

Rozwój mowy nie u wszystkich dzieci przebiega tak samo. Jedne dzieci szybciej 

zaczynają mówić, a u innych początki mowy są późniejsze i wolniej przyswajają sobie 

trudniejsze głoski. Rozwój mowy możliwy jest jedynie w kontakcie z innymi ludźmi 

i zależy od wielu czynników : wpływu środowiska, w którym wychowuje się dziecko, 

postawy rodziców  ( i ewentualnego podejścia do problemu wady wymowy), 

od psychofizycznego rozwoju dziecka, a więc decydują tu zarówno czynniki 

biologiczne jak i społeczne. 

 My, rodzice często się zastanawiamy czy nasze dziecko rozwija się prawidłowo, 

często też porównujemy – „rówieśnicy mojej córki mówią zrozumiałym językiem, 

mają bogaty zasób słownictwa. Czy z moim dzieckiem jest coś nie tak?” Dlatego też 
tak ważna jest znajomość etapów rozwoju mowy. 
 

Etapy rozwoju mowy. 
TRZYLATKI 

 Dziecko trzyletnie rozumie, co do niego mówimy pod warunkiem, że treści 

do niego kierowane nie wybiegają poza jego wcześniejsze doświadczenia. 

Trzylatek używa już zdań kilkuwyrazowych, w których wciąż występują błędy 

gramatyczne („nie mam zabawków, spodniów”). Opowiada o tym co widzi, 

„myśli głośno”, mówiąc także do siebie. Zaczyna zadawać wiele pytań, gdyż ciekawi 

go otaczający świat oraz bawi je formułowanie samych pytań.  
 Trzyletnie dziecko powinno wymawiać prawidłowo następujące dźwięki: a, o, 

e, y, i, ą, ę, p, m, pi, mi, f, w, fi, wi, t, d, n, ń, l. li, ś, ź, ć, dź, k, g, ki, gi, ch, j, ł. 

U niektórych dzieci trzyletnich zdarza się wymawianie konsekwentne głosek (t, d) 

zamiast (k, g) oraz mylenie głoski (ch) i (f) co nie stanowi jeszcze problemu. 

Jeżeli w mowie dziecka czteroletniego pojawia się brak tych dźwięków, to wówczas 

taki stan wymaga interwencji logopedycznej.  

 Dla mowy dziecka trzyletniego charakterystyczne jest też opuszczanie, 

zastępowanie lub przestawianie dźwięków. Wiąże się to zwłaszcza w trudnych 

wyrazach z występowaniem obok siebie grup spółgłoskowych oraz z samą długością 
wyrazów. 

 Głoski (s, z, c, dz) zaczynają być wymawiane prawidłowo, chociaż bywają 
jeszcze (do 4 roku życia) artykułowane jako (ś, ź, ć, dź). 
 Sz, ż, cz, dż może jeszcze zastępować ś, ź, ć, dź ale również może być 
zastępowane przez s, z, c, dz. W miejscu (r) coraz częściej pojawia się (l) a nie jak 

dotychczas (j). 
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CZTEROLATKI 

 Czterolatek rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela. Rozumie dłuższe 

wypowiedzi, w których występują przyimki: pod, na, do, w, przed, obok, za. Potrafi 

mówić o przeszłości, przyszłości a nie tylko teraźniejszości. Rozpoznaje kolory. 

Wypowiedzi dziecka mogą być nadal agramatyczne, chociaż dziecko przejawia 

zaciekawienie poprawnością językową. Dziecko zadaje dużo pytań o znacznym stopniu 

trudności. W wypowiedziach dziecka czteroletniego dostrzec można neologizmy 

językowe, formy nie używane przez dorosłych („Tata to duży czytacz”, bo często 

czyta gazetę). 
 Wymowa czterolatka staje się bardziej precyzyjna dzięki dalszemu 

usprawnianiu się narządów artykulacyjnych i pionizacji przedniej części języka. 

Głoski s, z, c, dz, powinny już brzmieć twardo i podobnie jak ś, ź, ć, dź powinny być 
wymówione z „zamkniętymi” zębami. Język nie może wsuwać się między zęby. 

Wymowa międzyzębowa musi zostać skorygowana przez logopedę, nie ustąpi 

samoistnie. U niektórych dzieci obserwujemy artykulację głoski (l), przechodzącą w 

dźwięk drżący (r) lub nawet pełne wymówienie głoski (r). Niekiedy pojawiają się też 
głoski (sz, ż, cz, dż), ale ich wymawianie jako s, z, c, dz a także (r ) jako (l) jeszcze w 

tym okresie jest prawidłowością rozwojową. Nieprawidłowe będzie natomiast 

zastępowanie głoski (r) przez (ł). W momencie gdy dziecko zamiast „ rakieta” powie 

„łakieta” to taka wymowa już nie mieści się w normach dla wieku. 

Grozi to przekształceniem (ł) w zdeformowane(r ) wymawiane w tylnej części jamy 

ustnej, co będzie wymagało oddziaływania logopedycznego.  

 

PIĘCIOLATKI 

 Wypowiedzi dziecka są już wielozdaniowe. Jest już kolejność zdarzeń 
i zależności przyczynowo – skutkowe. Pięciolatek chętnie opowiada o tym, 

co się działo w przedszkolu, o filmie, który oglądał, lub o bajce, którą przeczytała 

mama. Potrafi wyjaśnić znaczenie wielu słów, Wypowiedzi dziecka są już prawidłowe 

pod względem gramatycznym. Dziecko chętnie poprawia siebie i innych, np. młodsze 

rodzeństwo. Wymowa doskonali się. Głoska (r ) często jest już wymawiana 

prawidłowo, co można obserwować jako zjawisko hiperpoprawności. np. „rarka” 

zamiast „lalka”, która to samoistnie zaniknie po kilku tygodniach lub miesiącach. 

Dziecko wymawia też sz, ż, cz, dż. Wszystkie głoski dźwięczne brzmią dźwięcznie. 

 

SZEŚCIOLATKI 

 U dziecka sześcioletniego proces rozwoju wymowy jest ukończony, ale proces 

rozwoju języka nadal trwa, bo dziecko przez cały czas uczy się nowych wyrazów. 

Brzmienie wszystkich głosek powinno być 
prawidłowe. Błędy gramatyczne całkowicie 

zanikają, zaś wypowiedzi powinny być 
wielozdaniowe, sensowne i poprawne 

pod każdym względem. 

logopeda: Anna Sosnowska 
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CCCCOOOO        DZIECIDZIECIDZIECIDZIECI        ROBIĄROBIĄROBIĄROBIĄ        KIEDYKIEDYKIEDYKIEDY        NUDZĄNUDZĄNUDZĄNUDZĄ        SIĘSIĘSIĘSIĘ.... (piszą wiersze i opowiadania) 

 

 Moi Drodzy, pisać każdy może, jeden lepiej, a drugi jeszcze lepiej, 

ale najważniejsze, że próbuje. I cóż z tego próbowania wyszło... Dzieci z najstarszej 

grupy: „Sowy” podjęły trud napisania wierszy. Niektóre we współpracy z rodzicami. 

I oto właśnie chodzi w tym wszystkim. Oceńcie sami. Gratuluję! 

„Wiersz o jesieni” Amelia Kolada 
Jesień, kolorowe liście 

niesie żółte i czerwone 

pomarańczowe i brązowe. 

Jesień obfituje w grzyby: 

borowiki i maślaki, 

kurki i podgrzybki. 

Jesień daje nam owoce z drzew: jabłka i gruszki, 

węgierki i mirabelki. 

Jarzębina czerwona 

na drzewach się rumieni 

i wpada w liście kolorowe. 

Żołędzie nakładają swe czapeczki 

i tańczą z kasztanami. 

Lubię jesień, bo jest tyle fajnych rzeczy. 

 

Spadły z drzewa kolorowe liście 

i zrobiły dywany złociste. 

„Jesienią” Amelia Kruk 
Jesienią liście się czerwienią, 
żółknął i brązowieją. 
Na ziemię spadają 
i jak dywan się układają. 
Żołędzie i kasztany z rodzicami zbieramy, 

 i piękne ludziki z nich wytwarzamy. 

Z jarzębiny korale robimy 

i potem na szyi pięknie nosimy. 

Cieszymy się z naszej złotej jesieni, 

bo już za chwilę 
wszystko się śniegiem zabieli. 

„Czary jesieni” Adaś Gierasimiuk 
Złocista jesień kasztany niesie, 

A każdy w brązowym kubraczku. 

 W lesie w mchu chustce, na jednej nóżce, 

 Grzybek wychyla swą buźkę. 
W sadzie jabłuszko, śliwka czy gruszka 

Chwyta jesienne promienie. 

 Jeżyk z wiewiórką zgraną są spółką, 
 Zapasy gromadzą pod ziemią. 
Pajączek mały na nitce ospały, 

Leci i szuka schronienia. 

 Liście spadają, świat przykrywają. 
 Takie są czary jesieni. 
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„Jesień” Izabela Dobrzyńska & mama 

Lubię naszą Panią Jesień, 

bo kosz liści mi przyniesie. 

Kosz żołędzi, kosz kasztanów 

zrobię z nich ludziki z mamą. 

Jesień grzyby też nam daje 

borowików w lesie urodzaje. 

W sadach owoce dojrzewają, 

a w warzywnikach jarzyny wzrastają. 

Pyszne jabłka, śliwki, gruszki, 

aż się u
śmiechają buźki. 

Piękne astry, chryzantemy 

stroją działki, domy, groby. 

Zwierzęta szybko się krzątają 

i zapasy na zimę zbierają. 

Wiewiórka biegnie z orzeszkiem, 

a jeżyk czerwone jabłuszko niesie. 

Chomik zbiera w norce zboże, 

niedźwiedź śpiący już niebożę. 

Coraz chłodniej, wiatr zawiewa 

i czasami jest ulewa. 

Często też sło
neczko świeci, 

ku uciesze wszystkich dzieci. 

Jesień mnóstwo ma uroku 

i bardzo lubię tę porę roku.  

„Jesienią” Amelia Kruk 

Jesienią liście się czerwienią, 

żółknął i brązowieją. 
Na ziemię spadają 

i jak dywan się układają. 
Żołędzie i kasztany z rodzicami zbieramy, 

 i piękne ludziki z nich wytwarzamy. 

Z jarzębiny korale robimy 

i potem na szyi pięknie nosimy. 

Cieszymy się z naszej złotej jesieni, 

bo już za chwilę wszystko się śniegiem zabieli. 

„Kolory jesieni” Marianna Fiłonowicz 

Jesień ma listki kolorowe 
żółte i czerwone, brązowe i pomarańczowe 

trochę deszczu nam przyniesie 

ale i tak lubię jesień. 
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„Króliczek, niedżw
iadek, dzik i 

wiewiórka oraz pszczółki.”  

Kacper Szymkiewicz 

Liście opadają z drzew, 

kwiatki chowają si
ę w liśc

iach, 

króliczek skacze, kica po polanie, 

Dzik chodzi sz
uka żołędzi, 

wiewiórka odkopuje pod liść
mi orzeszki. 

Miś niedźw
iadek szuka miodu, 

a kują go pszczółki. 

I niedźw
iadek buduje z drzew 

mostek do przejścia przez rzekę. 

„Mała Jesień” Mania i m
ama 

Mała Jesień 
idzie dróżk

ą 

przytupując sobie nóżką
 

listk
i róż

nokolorowe 

pokrywają małą głowę. 

A na nóżkach ma kaloszki 

fioletowe w żółte groszki. 

Skacze sobie po kałużach, 

prawie cała sie zanurza, 

cały koszyk grzybów niesie, 

taka mała śmieszna jesień.
 

„Kochamy naszą jesień”  

Oliwia Kondzior 
Kochamy naszą jesień 

Lubimy bawić się z liśćmi 

Zbieramy zawsze żołędzie i kasztany 

I nie wiemy co z nimi będzie 

Może zrobimy ludziki 
Lub do karteczki guziki. 

Gdy w ziemię głęboko wsadzimy 

i wodę mocno skropimy 

gdy wiosna do nas przybędzie 

duże drzewko z kasztanów będzie. 

Idzie złocistą ścieżyna jesień 

i tysiąc liści w fartuszku niesie. 

Każdemu z nas listek podaruje 

a potem deszczem i chłodem 

i wiatrem osnuje. 
Pani jesień jest kochana 

chociaż codzień zimno z rana. 

„Pani Jesień” Ania Frankowska 

Odleciały już bociany, 
przyszła Pani Jesień. 

Kolorowe listki w swym fartuszku niesie. 

Rozsypuje je dokoła, 
 na miasta, lasy, łąki i pola. 

Tworzy piękne dywany, 
które służą dzieciom do zabawy. 

Są też szyszki i kasztany, 

z których ludzik jest wykonywany.. 

Deszczyk pada coraz częściej, 

 z każdym dniem jest coraz wietrzniej. 

Z szafy wyciągamy czapki, kalosze i parasole, 

gdyż chronią nas w jesienną słotę. 

Wciąż to wszystko to zapowiedź zimy, 

Panią Jesień też lubimy. 
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Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…Popracuj ze mną Mamo, Tato…    
    

Połącz drzewa z jego owocami, czy wiesz jak się nazywają te drzewa?  

Pokoloruj drzewa w jesienną barwy. 
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W każdym rzędzie jeden element nie pasuje do pozostałych.  

Odszukaj go i pokoloruj.  
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Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi:  

papier ksero, tusz do drukarki, toner ksero, itp. 

OGŁOSZENIA 
 

Audycje muzyczne i spektakle teatralne przewidziane na rok szkolny 2014/2015 
19.09  „Rzepka” Teatr CoNieco 

02.10  „Złoty kurczak” Teatr Fraszka 

30.10  „Czarne i białe” Teatr Mariusza Orzełka Pod Orzełkiem 

05.12  „Kolędnicy” Teatr Mariusza Orzełka Pod Orzełkiem 

14.01  „Bal choinkowy u stracha na wróble” Teatr CoNieco 

26.02  „Wyspa pacynek” Teatr Mariusza Orzełka Pod Orzełkiem 

03.06  „Tak jest dobrze” Teatr CoNieco 

 Warsztaty muzyczno - ruchowe dla wychowanków grupy V prowadzone 

metodą Carla Orffa w wykonaniu Jacka Tarczyńskiego. 

 Wszystkich rodziców dzieci z grupy V serdecznie zapraszamy do udziału 

w zajęciach otwartych, z udziałem ich dzieci. Zajęcia poprowadzi światowej sławy, 

znakomity pedagog muzyczny Pan Jacek Tarczyński.  Zajęcia odbędą się 29 listopada 

w naszej placówce. Serdecznie zapraszamy. Zachęcamy do udziału również rodziców 

z innych grup, którzy są zainteresowani poznaniem aktywnych metod zabaw z muzyką.  


