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WIOSENNE WYDARZENIA W „RUMIANKOWYM PRZEDSZKOLU” 
 W „Rumiankowym Przedszkolu” realizujemy założenia zawarte w planie 

nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015, w tym również diagnozujemy 
w ramach ewaluacji wewnętrznej wymaganie 5 MEN „Respektowane są normy 

społeczne”: dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu, dzieci wiedzą jakich zachowań 

się od nich oczekuje. Zwracaliśmy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, 

która była dostępna w grupach. Wyniki ewaluacji będą opracowane przez zespół 

zadaniowy nauczycieli na koniec czerwca 2015 roku, o których poinformujemy. 

 Nauczyciele grupy IV „Pszczółek” i grupy V „Sowy” dzieci 5-6-letnich 

prowadzili w roku szkolnym diagnozę dotyczącą gotowości szkolnej z wykorzystaniem 

arkusza diagnozy zawierającego zakres wiedzy i umiejętności kluczowych zawartych 

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Informacje o uzyskanym 

stopniu gotowości szkolnej przez dzieci w/w grupach będą wydawane Państwu 

w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Dzieci z tych grup razem z Paniami 
uczestniczyli również w „dniach otwartych” Szkoły Podstawowej Nr.44 

w Białymstoku, podczas których zwiedzali szkołę: sale lekcyjne, bibliotekę, świetlicę, 

uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli. Taka wizyta jest ważna, 

aby zmniejszyć obawy dzieci przed szkołą, wywołać pozytywne nastawienie 

i oczekiwanie. Dzieci też uczestniczyły w kiermaszu wielkanocnym, podczas którego 

zespół Mażoretek „Rumianki” pod kierunkiem Pani Marii Gierasimiuk, zaprezentował 

układy taneczne podczas części artystycznej na otwarciu kiermaszu z udziałem 

zaproszonych gości ze środowiska lokalnego. 

 Rozpoczęliśmy okres rekrutacji na nowy rok szkolny. Organizowaliśmy 

w przedszkolu „Dni otwarte” podczas których rodzice i przyszli wychowankowie 

mogli zapoznać się z zasadami i organizacją pobytu w placówce, warunkami 

oferowanymi przez placówkę oraz nawiązać w zabawie pierwsze relacje 
z nauczycielami przedszkola. Chętnych wybierających naszą placówkę nie brakowało 

z czego się bardzo cieszymy, a co również zostało potwierdzone dużym 

zainteresowaniem z zewnątrz podczas trwającej rekrutacji. Wyniki rekrutacji będą 

znane w późniejszym terminie wg. obowiązujących procedur i harmonogramu 

ustalonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku. 

 W okresie świątecznym wielkanocnym organizowaliśmy w przedszkolu akcję 

charytatywną na rzecz dzieci z białostockiego hospicjum będących pod opieką 

Fundacji „Pomóż Im”. Dzięki Państwa zaangażowaniu i okazaniu „wielkiego serca” 

zebraliśmy kwotę 400 zł. Serdecznie dziękuję w imieniu całej Rady pedagogicznej za 

piękny gest dzielenia się z innymi w potrzebie oraz kształtowanie empatii w postawach 

naszych wychowanków szczególnie w okresie świątecznym. 
 W tym roku szkolnym postawiliśmy również na rozwój kulturowy naszych 

wychowanków, dlatego organizowaliśmy kilka wyjazdów na spektakle do Opery 

Podlaskiej, Teatru Lalek i innych instytucji kulturowych. Dzieci też obcowały 

ze sztuką podczas licznie organizowanych przedstawień teatralnych przez aktorów- 

Teatrów „Fraszka” z Warszawy, „Co Nieco”, „Pod Orzełkiem” , którzy prezentowali 

spektakle wielokrotnie nagrodzone na Festiwalach Teatralnych Międzynarodowych. 

Wychowankowie uczestniczyli też w audycjach muzycznych prezentowanych przez 

muzyków Filharmonii Białystok. 
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 Przed nami bardzo krótki termin do zakończenia roku szkolnego, który będzie 

bardzo obfity w uroczystości i wydarzenia organizowane na terenie placówki. 

W maju w naszej placówce będzie organizowana V edycja konkursu plastyczno-

edukacyjnego „Przedszkolaki kochają przyrodę” o zasięgu międzynarodowym. 

Zaprosiliśmy do udziału dzieci uczęszczające do polskich przedszkoli na Litwie. 
Nawiązaliśmy współpracę z Przedszkolem „Rumianek” na Litwie ,naszym bliźniaczym 

imiennikiem. Mamy nadzieję, ze ta współpraca będzie kontynuowana w przyszłości 

szerszym zakresie. 

 Mamy w planach wyjazd autokarowy na wycieczkę przyrodniczą do Poczopka, 

który odbędzie się na Dzień Dziecka w dniu 1 czerwca. Mamy też nadzieję na 

wycieczkę do Lipowego Mostu połączonego z nauką gry w golfa, która zaplanowana 

jest na dzień: 15 czerwca. Dzięki uprzejmości i współpracy z Panią Ewą Popławską- 

rodzicem z grupy I- „Motylków” zgłosiliśmy nasz projekt do konkursu wolontariatu 

organizowanego przez Fundację BGK. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 

kwietnia w Warszawie, mamy nadzieję, ze nam się uda. Wówczas koszty wycieczki 

wszystkich dzieci z przedszkola będą pokryte z funduszy Fundacji, przy małej cegiełce 

kosztów poniesionych przez przedszkole. 
 Inny projekt grantowy pochodzący z Urzędu Miejskiego, na który otrzymaliśmy 

również fundusze, posłuży do organizacji przedstawienia teatralnego dla dzieci 

w wykonaniu Rady Rodziców i chętnych rodziców z przedszkola. Warsztaty teatralne 

poprowadzi profesjonalista w tym zakresie. Przedstawienie będzie wystawione 

w czerwcu podczas Święta Patrona lub na zakończenie roku szkolnego, w zależności 

od przebiegu i czasu przygotowań. 

 Czeka nas również Festyn Rodzinny połączony ze Świętem Patrona, 

który wstępnie planowany jest w terminie: 29 maja. W tym dniu odbędą się obchody 

Dnia Mamy i Dnia Taty, które będą okraszone krótkimi występami artystycznymi 

poszczególnych grup. Mam nadzieje, że tym razem pogoda nam nie zepsuje imprezy. 

 Przed nami bardzo intensywne dni poświęcone przygotowaniom 
tych wszystkich wydarzeń, ale również codziennej pracy edukacyjnej i wychowawczej 

prowadzonej na bieżąco w grupach. Dlatego proszę wszystkich Rodziców 

o podejmowanie współpracy z nauczycielami i personelem przedszkola, zapoznawanie 

się na bieżąco z zamieszczanymi ogłoszeniami na tablicach grupowych 

i przedszkolnych, aby zaplanowane imprezy i wydarzenia przebiegły planowo 

i przyniosły dużo radości dla naszych przedszkolaków. To wszystko organizujemy 

z myślą o nich, aby poczuli się w naszej placówce „jak w domu”, by wzbogacić ich 

dzieciństwo w najpiękniejsze doznania, a później w przedszkolne wspomnienia.  

 W imieniu Rady Rodziców, zwracam się z prośbą do Państwa o uregulowaniu 

wpłat na Radę Rodziców, z których pokryty będzie koszt wynajmu autokarów na 

wycieczkę przyrodniczą do Poczopka. zakupimy również pamiątkowe książki i 

dyplomy absolwentom przedszkola oraz nowe zabawki do grup i do piaskownicy. 

Życzę pogodnych, wiosennych i rodzinnych dni spędzonych na spacerach, 

wycieczkach, aktywności ruchowej spędzonych w bliskim kontakcie z przyrodą. 

z wyrazami szacunku 

Bogusława Czyrska 

Dyrektor „Rumiankowego Przedszkola” 
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WYDARZENIA Z PRZEDSZKOLA 

Spektakle Teatralne i Audycje muzyczne 
 Regularnie w naszej placówce odbywają 

się audycje teatralne i Spektakle Teatralne. 

Nasi wychowankowie bardzo lubią takie spotkania, 

które dostarczają im wiele pozytywnych emocji. 

Również i tym razem świetnie bawiliśmy  

się i nie możemy doczekać się kolejnych audycji. 

 

 

Kiermasz Wielkanocny 
 W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy Kiermasz Wielkanocny, 

z którego dochód przeznaczony został na wsparcie podopiecznym Fundacji 

„Pomóż im”, dzieci i rodzin zmagających się z problemami nowotworowymi. 

Dzieci z wielkim zapałem przygotowały ozdoby na kiermasz. 

Dzięki wsparciu rodziców udało nam się zebrać kwotę 400 zł, którą w całości 

przeznaczymy na pomoc fundacji. 
 
 

Wiosenne przeźrocza 
 Nasze przedszkolaki bardzo lubią kiedy w przedszkolu „coś 

się dzieje”. Ich szczególną uwagę zwracają wydarzenia, które 
angażują zmysł wzroku, zmysł słuchu, a także pobudzają 

wyobraźnię. I tym razem mieliśmy do czynienia z pokazem slajdów, 

które zorganizowała Pani Jolanta Kłusewicz. Autor zdjęć jest 

Pan Sławomir Kłusewicz. Dzieci z wielką chęcią obejrzały 

przeźrocza dotyczące wiosny. 

 

 

Emisja filmu przyrodniczego 
 W tym roku szkolnym, na przełomie marca i kwietnia Pani Jolanta Kłusewicz 

zorganizowała emisję filmu przyrodniczego, na który zaprosiła wszystkie 

w przedszkolaki z przedszkola. Dzieciom bardzo spodobał się film, a jednocześnie 

był on motywem do wykonania wielu ciekawych prac o tematyce wiosennej. 

 

 

Wycieczka ze szkoły podstawowej nr 44 w Białymstoku 
 W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym Pani Jolanta Kłusewicz 

zorganizowała wizytę wychowanków szkoły podstawowej nr 44 w Białymstoku. 

Uczniowie zaprzyjaźnionej szkoły zwiedzali sale naszej placówki, obejrzeli również 

pokaz slajdów o tematyce wiosennej połączonym  z opowiadaniem Pani Joli.  
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Zdrowy uśmiech. 
 Nasi najmłodsi wychowankowie wzięli udział w spotkaniu dotyczącym 

profilaktyki i higieny jamy ustnej. Nasze dzieci nauczyły się na tym spotkaniu 

dlaczego należy dbać o zęby, w jaki sposób należy je szczotkować. „Żabki” i 

„Motylki” obejrzały prezentację multimedialną poświęconą prawidłowej higienie jamy 

ustnej, a także budowy zęba. Po skończonych zajęciach dzieci wykonały prace 

plastyczne zainspirowane zajęciami. 

 
 

Wycieczka do teatru. 
 Dzieci z grup: „Biedronki”, „Pszczółki” i „Sowy” miały okazję uczestniczyć 
w spektaklu teatralnym organizowanym przez Wrocławski Teatr. Spektakl był o tyle 

ciekawy, że wystąpiły w nim aż trzy formy teatralne: Wielkie maski, kukły i gra 

aktorów. Dzieci były pod wielkim wrażeniem Bajek Andersena w niezwykłym 

wydaniu. W przyszłości pewnie jeszcze nieraz udamy się na podobne wydarzenia. 

 
 

Wyjazd do opery. 
 Wychowankowie grup: „Pszczółki” i „Sowy” wybrali się na spektakl muzyczny 

organizowany przez Operę Podlaską. Przedstawienie „Adonis ma gościa” wywarło 

niezwykłe wrażenie na uczestnikach wyprawy. Nasi wychowankowie po raz kolejny 

mieli okazję spotkać się z dobrej jakości sztuką.  Już nie możemy doczekać się kolejnej 

wyprawy do opery. 

 

Spotkania z ornitologami 
 Dwukrotnie w ostatnim okresie mieliśmy okazję 

uczestniczyć w spotkaniach z ornitologami, 

w trakcie ,których dowiedzieliśmy się nowych informacji 

o ptakach, bądź utrwaliliśmy te, które już znaliśmy. 
Takie wydarzenia wnoszą w nasze doświadczenia wiele 

pozytywnych emocji i zawsze z chęcią oczekujemy 

na następne takie spotkania. 

 

 

Pierwsze wiosenne zabawy badawcze. 

 Wiosna w pełni. I choć jest jeszcze trochę chłodno, a aura wiosenna trochę z nas 
drwi, to i tak nie poddajemy się i dzielnie uczestniczymy w przedpołudniowych 

i popołudniowych zabawach na świeżym powietrzu. Bardzo lubimy oglądać pierwsze 

wiosenne kwiaty w naszym ogrodzie przedszkolnym: przebiśniegi, żonkile, krokusy, 

hiacynty. Odkrywamy budzące się dożycia owady. Przyglądamy się pąkom kwiatów 

i drzew. Z wypraw po ogrodzie przedszkolnym przynosimy wiele ciekawych 

wiadomości, a także pomysłów na prace plastyczne. 
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Grupa I „Motylki”  
Nasi wychowankowie już bardziej dojrzali poznają 

świat. Dzieci świetnie czują się w swojej sali, są odważne, 

coraz bardziej samodzielne. Bardzo lubią zabawy na świeżym 

powietrzu, chociaż wiosenna aura jest jeszcze niezbyt 
sprzyjająca do dłuższego penetrowania  

placu przedszkolnego. Pomimo to dzieci 

rozwijają się na bieżąco uczestnicząc w 

przeróżnych akcjach i wydarzeniach organizowanych na  terenie 

przedszkola: 

 kiermasz świąteczny wielkanocny 

 audycje  teatralne i muzyczne 

 udział w konkursach plastycznych na terenie i poza 

placówką 

 spotkanie w sprawie profilaktyki i higieny jamy ustnej 

 spotkania z ornitologami 

 oglądanie wiosennych przeźroczy i emisja filmu 

przyrodniczego. 

Wychowawczynie grupy: 

Ewelina Ostrowska, Iwonna Zaborowska, Bogusława Czyrska. 

 

 
 

Grupa II „Żabki”  
 Nasi mali wychowankowie wraz z wiosną nabyli nowe umiejętności i trenują te, 

które już nabyli. Dzieci na co dzień poznają swoje możliwości w trakcie zabaw, 

samodzielnie wykonywanych czynności. Nasi wychowankowie chętnie tańczą, 

śpiewają, biorą udział w różnorodnych zajęciach 

plastycznych. Integrują się z pozostałymi 
wychowankami przedszkola w trakcie wydarzeń na 

terenie placówki,  a także w czasie zabaw w ogrodzie 

przedszkolnym. Dzieci uczestniczą w wydarzeniach i 

akcjach na terenie placówki: 

 kiermasz świąteczny wielkanocny 

 audycje teatralne i muzyczne 

 spotkania z ornitologami 

 udział w konkursach plastycznych na terenie i poza placówką 

 spotkanie w sprawie profilaktyki i higieny jamy ustnej 

 oglądanie wiosennych przeźroczy i emisja filmu przyrodniczego. 

Wychowawczynie grupy: Dorota Śliwoń, Alicja Szczepańska. 
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Grupa III „Biedronki”  
 Nasza grupa to najstarsze spośród najmłodszych grup. Już nie maluchy, 

ale jeszcze nie starszaki, nasze dzieci starają się ze wszystkich sił rozwijać swoje 

talenty na miarę swoich możliwości. Chętnie zatem uczestniczą we wszystkich 

wydarzeniach organizowanych na terenie naszej placówki. Bardzo lubią wyprawy 
do Ogrodu Przedszkolnego, spacery poza terenem przedszkola, spotkania z ciekawymi 

ludźmi – ekspertami w swojej dziedzinie. A oto jak w skrócie przestawiają 

się najważniejsze wydarzenia minionego okresu w naszej grupie: 

 kiermasz świąteczny wielkanocny 

 audycje  teatralne i muzyczne 

 spotkania z ornitologami 

 udział w konkursach plastycznych na terenie i poza placówką 

 wyprawa do Teatru na spektakl Teatru Wrocławskiego 

 oglądanie wiosennych przeźroczy i emisja filmu przyrodniczego. 

Wychowawczynie grupy: Grażyna Korobkiewicz, Anna Sosnowska. 

 
 

 

Grupa IV ,,Pszczółki”  
 Nasi wychowankowie już coraz bliżej opuszczenia przedszkolnych progów. 

Z wielką ochotą i zaangażowaniem  na co dzień uczestniczą w wielu rozmaitych 

akcjach i wydarzeniach. Dzieci na co dzień trenują swoje umiejętności rozwijające 

ich gotowość szkolną, uczą się liczyć, czytać, głoskować, trenują umiejętności 

grafomotoryczne, a także samodzielność w sytuacjach życiowych. Ponadto nasi 

wychowankowie biorą udział w Projekcie Podlaska Akademia Przyrody, z czym wiąże 

się wiele dodatkowych zajęć. Nasi wychowankowie uczestniczą w życiu przedszkola, 
angażują się również we współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

Wydarzenia, w których uczestniczyły nasze dzieci w okresie marzec – kwiecień to: 

 kiermasz świąteczny wielkanocny 

 audycje  teatralne i muzyczne 

 udział w konkursach plastycznych na terenie i poza placówką 

 oglądanie wiosennych przeźroczy i emisja filmu przyrodniczego. 

 wyjazd do Opery Podlaskiej 

 spotkania z ornitologami 

 wyprawa do Teatru na spektakl Teatru Wrocławskiego 

 udział w dniach otwartych szkoły Podstawowej nr 44 w Białymstoku 

 udział w Festynie Wielkanocnym w Szkole 

Podstawowej nr 44 w Białymstoku  

 udział w kolejnych spotkaniach studentów wydziału 

Pedagogiki poświęconych ochronie wilka, bobra i żubra 

 udział w kolejnych zadaniach związanych z Akademią 

Przyrody, np.: nagrywanie filmu przyrodniczego z udziałem 

wychowanków. 

Wychowawczynie grupy: Ewa Wróblewska, Beata Filipczuk. 
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Grupa V „Sowy”  
 Wychowankowie grupy „Sowy” to 

najstarsi wychowankowie przedszkola. 

W związku z tym gro czasu przeznacza się w 

tej grupie na przygotowanie dzieci 
do obowiązku szkolnego. W związku z tym 

nasze dzieci liczą, tworzą zbiory, trenują 

głoskowanie, czytanie, a także wykonują 

wiele ćwiczeń grafomotorycznych 

i manualnych. A wszystko po to by jak 

najlepiej rozpocząć czekającą je od września 

naukę w szkole podstawowej. Wiele uwagi 

przykłada się szczególnie do treningu 

samodzielności, ale również wzmacnianiu i 

rozwijaniu własnej osobowości dzieci. 

Ponadto nie zapominamy o dobrej zabawie, 

śpiewaniu, tańcu, grach zespołowych 
i rozwijaniu pasji naszych podopiecznych. 

Wydarzenia, w których uczestniczyły nasze dzieci w okresie marzec – kwiecień to: 

 udział we wszystkich wydarzeniach na terenie placówki, które odbyły się 

w okresie marzec - kwiecień 

 udział w dniach otwartych szkoły połączone ze spektaklem teatralnym w 

wykonaniu uczniów, a także zwiedzaniem szkoły 

 udział w Wielkanocnym Festynie w Szkole nr 44, w tym występ 

Zespołu Mażoretek 

 udział w konkursach plastycznych 

 spotkania z ornitologami 

 wyprawa do biblioteki 

 wyprawa do teatru i opery 

 spotkanie w szkole, udział w lekcji w ramach współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, trenowaniem dojrzałości szkolnej do podjęcia nauki w szkole 

Wychowawczynie grupy: Jolanta Kłusewicz, Urszula Czykwin. 
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TERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECA 
 

 Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam 

na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, 

pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają nam, dorosłym, 

do powiedzenia. Poniżej wyszukane i zebrane prośby dzieci, które, mam nadzieję, 

skłonią nas wszystkich, dorosłych, do refleksji. 
 

„Prośba dziecka” Janusz Korczak  

1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się 

domagam. To tylko próba sił z mojej strony. 

2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję - poczucia bezpieczeństwa. 

3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, 

póki jest to jeszcze w ogóle możliwe. 
4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę 

głupio dorosłą. 

5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. 

O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy. 

6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy 

bolesnych i nieprzyjemnych. 

7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu 

poczuciu wartości. 

8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim 

wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga! 

9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, 

by przyciągnąć twoją uwagę. 
10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy. 

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic 

z tego wszystkiego nie wychodzi. 

12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego 

nie zawsze się rozumiemy. 

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie 

do kłamstwa. 

14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę 

w ciebie. 

15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast 

prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej. 
16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są. 

17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości 

nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. 

Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło. 

18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój 

sposób na życie, więc przymknij na to oczy. 

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku 

w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.  

20. Nie bój się miłości. Nigdy. 
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Mamo, tato - abym czuł się bezpiecznie:  

Kochaj mnie za to, że jestem, a nie za to, co robię.  

Mów często, że mnie kochasz.  

Przytulaj mnie.  

Poświęcaj mi trochę czasu każdego dnia - baw się ze mną w to, co lubię.  
Opiekuj się mną i dbaj o moje potrzeby.  

Dotrzymuj obietnic.  

Rozmawiaj ze mną, słuchaj uważnie tego, co mówię.  

Pozwól mi mieć własne zdanie, podejmować proste decyzje.  

Bądź cierpliwy, gdy ucząc się czegoś popełniam błędy.  

Szanuj moje sekrety i tajemnice.  

Okaż zrozumienie dla moich lęków.  

Traktuj poważnie moje marzenia. 

 

Mamo, tato - abym się dobrze zachowywał:  

Ucz mnie zasad, których muszę przestrzegać.   

Nie pozwalaj mi na wszystko - bądź wobec mnie konsekwentny. 
Stwórz „system” konsekwencji, które wobec mnie wyciągasz, gdy zachowuję się 

niezgodnie z umową.  Gdy jestem niegrzeczny - nie krzycz, nie strasz mnie, 

nie krytykuj przy innych ludziach - wyciągnij ustalone wcześniej 

konsekwencje.   

Nie oceniaj mnie, a tylko moje zachowanie, wyjaśniaj mi, co robię źle. 

Wybaczaj mi szybko.   

Przepraszaj mnie, gdy sam zachowasz się niewłaściwie.   

Staraj się mówić mi prawdę.   

Zachęcaj mnie do działań, które są dla mnie trudne, nie chroń mnie przed nimi.   

Pomagaj mi, ale pozwalaj na moją samodzielność.   

Pamiętaj, że ucząc się mam prawo popełniać błędy - daj mi szansę na ich 
naprawienie. 

Chwal mnie często, nawet za małe sukcesy i nagradzaj za duże osiągnięcia. 

 

Terapeuta Pedagogiczny: Urszula Czykwin 

Logopeda Poleca 

 

 Ćwiczenie logopedyczne wplecione w treść bajki powodują, że dzieci nie od-

czuwają znudzenia i zmęczenia. Słuchając bajki czytanej przez dorosłego o wiele chęt-

niej wykonuje ćwiczenia usprawniające narządy mowy. W ten sposób wykorzystując 
zabawę możemy skutecznie pomagać w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej 

poprawnego funkcjonowania aspektów, takich jak: sprawność narządów mowy, prawi-

dłowy tor oddechowy, dojrzały sposób połykania, poprawą artykulację. 
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INDIANIE 
 Indianie wyruszają ze swojej wioski na polowanie. Żegnają się ze swoimi dzieć-

mi (cmokając całujemy palce prawej ręki) i żonami (cmokając całujemy palce lewej 

ręki). 

 Wsiadają na swoje konie i jadą (naśladujemy językiem tętent koński, zmieniając 

brzmienie przez inny układ warg) przez most (usta jak do ,,u"  i kląskanie), a potem 

przez prerię (usta jak do „i" i kląskanie). 

 Konie zmęczyły się (parskanie) i dają znak, że chcą pić: ihaha, ihaha, ihaha. 

Indianie zatrzymują swoje konie: prrr.....prrr.....prrr.... 

Konie piją (ruchy języka z dołu do góry, naśladujące picie zwierzęcia). 

 Nagle Indianie ujrzeli zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżała się noc, więc musieli 

rozpalić ognisko. Nie mieli zapałek. Zaczęli od małej iskierki i musieli mocno dmu-
chać, żeby ognisko się rozpaliło(dmuchanie w złączone ręce). 

 Upiekli na ogniu zwierzynę i zrobili sobie ucztę (mlaskanie i oblizywanie szero-

ko otwartych ust). 

 Po jedzeniu zapalili fajkę pokoju (między wargi wkładamy szpatułkę lub ołówek 

i mocno trzymamy). 

 Po pewnym czasie zachciało im się spać (ziewanie) i zasnęli (chrapanie). 

Rano Indianie zwołali rozbiegane konie: a-e-o, y-u-i (przeciągamy samogłoski). 

 Wsiedli na nie i pojechali przez prerię (usta jak do „i", kląskanie), a potem przez 

most (usta jak do „ u " i kląskanie). 

 Wrócili do wioski i witają się ze swoimi dziećmi (cmokając całujemy palce pra-

wej ręki) i żonami (cmokając całujemy palce lewej ręki). 
 
 

OSIOŁEK 
 Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek (chrapanie). Gdy nastał ranek, 

osiołek się zbudził, bardzo szeroko otworzył swoją buzię i ziewał (ziewamy). 

Nagle poczuł się głodny. Nabrał więc sporo trawy do pyska (otwieranie i zamykanie 

ust) i dokładnie zaczął ją żuć (żucie). 

Po swoim śniadaniu osiołek oblizuje ząbki, żeby były czyste -każdy ząbek po kolei 

(przesuwamy językiem po zębach). 

Jedno źdźbło przykleiło się do podniebienia, trzeba je koniecznie oderwać 

(przesuwamy językiem po podniebieniu). 

Osiołek po swoim jedzeniu biega po polance 

(kląskanie), a ruchy te naśladuje język - raz w górę 
(język do nosa), raz w dół (język na brodę, buzia sze-

roko otwarta). 

Zmęczony osiołek podchodzi do strumyka i pije wodę 

(język zwinięty w rurkę). 

Przed nocnym spaniem osiołek dokładnie myje każdy 

ząbek (ję-zyk przesuwamy po wewnętrznej i po ze-

wnętrznej ścianie zębów) oraz policzki (językiem 

przesuwamy po wewnętrznej strome policz-ków). 

 Logopeda:  Anna Sosnowska 
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Grupa I: 

Wiktoria Perkowska 

Kuba Uszyński 

URODZINY OBCHODZILI 
 

 

Grupa V: 

Bartosz Arciszewski 

Aleks Chomicz 

Wszystkim jubilatom życzymy samych sukcesów,  

zdrowia i dużo zapału w dążeniu do spełniania marzeń. 

Grupa II: 

Wiktoria Godlewska 

Gabriela Kruk 

Antoni Sierzputowski 

Urszula Róża Wysocka 
Grupa III: 

Jakub Barżykowski 

Piotr Kowalski 

Amelia Newel – Fiedorowicz 

Daria Słucka 

Grupa IV: 

Karol Kurstak 

Ignacy Lewicki 

Patryk Ostrowski 

Arkadiusz Socha 
Gracjan Zawadzki 
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Popracuj ze mną Mamo, Tato… 
 

Połącz w pary. 
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Pokoloruj pola według wskazówek. 
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Rysuj po śladzie.  
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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. 

Koncert szpaka 
Usiadł szpak na skraju budki, 

wygwizduje ptasie nutki. 

A świerszcz woła głosem cienkim: 

- szpaczku, naucz nas piosenki! 

Szpak nie słucha i w zapale, 

wesolutko gwiżdże dalej... 

Piosnka jedna, druga, trzecia... 

Skończył koncert i odleciał... 

Ile głosów w lesie 
Gdy się wsłuchasz w leśną ciszę, 

Tysiąc głosów możesz słyszeć: 

śpiewa wilga, komar bzyka, 

świerszczykowa gra muzyka, 

strumień nuci swą piosenkę, 

złota pszczoła leci z brzękiem, 

szumią drzewa, dzięcioł stuka, 

kukułeczka w gąszczu kuka. 

Bąk kosmaty huczy basem, 

mała żabka skrzeknie czasem, 

stuk! - O ziemię szyszka stuknie, 
trzaśnie głucho gałąź sucha. 

 

Tysiąc głosów w lesie słyszy, 

kto uważnie umie słuchać. 


