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SŁOWO OD DYREKCJI 
 

 V edycja międzynarodowego konkursu plastyczno-edukacyjnego 

„Przedszkolaki Kochają Przyrodę” pod Honorowym Patronatem: 

 Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego, Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Słoneczny Stok”, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, 

Biebrzańskiego Parku Narodowego, Fundacji Zielone Płuca Polski, Wydawnictwa 

Nowa Era, Podręcznikarnia, Nowa Szkoła była skierowana do dzieci w wieku od 3 

do 6 lat z białostockich i podlaskich placówek przedszkolnych oraz przedszkoli 

z oddziałami polskimi na Litwie. 

 Cele konkursu plastyczno-edukacyjnego oraz regulamin określały tematykę 

przyrodniczą, której najważniejszymi priorytetami było: 

 popularyzowanie wiedzy przyrodniczej na miarę możliwości percepcyjnych dzieci, 

ukierunkowywanie ich obserwacji na wybrane obiekty i zjawiska  oraz piękno 

otaczającej przyrody 

 inicjowanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i postaw proekologicznych 

 pobudzanie dzieci do twórczości artystycznej i czerpania  z tego satysfakcji 

 propagowanie działalności przyrodniczej Patrona „Rumiankowego Przedszkola” 

Pani profesor Simony Kossak w środowisku lokalnym. 

 Podczas V edycji konkursu plastyczno-edukacyjnego do dnia 12 maja 2015 roku 

do placówki wpłynęło 198 prac plastycznych wykonanych przez dzieci w wieku 

przedszkolnym pod kierunkiem 92-nauczycieli z 21 białostockich przedszkoli oraz 
z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, 2 przedszkoli 

z województwa podlaskiego oraz z 7 przedszkoli z Litwy. 

 W dniu 14 maja 2015 roku po obradach komisji konkursowej w składzie:  

Pani Bogusława Czyrska- Dyrektor PS Nr 77- przewodnicząca Jurry,  

Pani Renata Łuba-Kaczyńska- nauczyciel plastyki VII LO, Pani Iwonna Zaborowska- 

metodyk wychowania przedszkolnego, Pani Ewelina Ostrowska i  

Pani Jolanta Kłusewicz - organizatorki konkursu plastyczno- edukacyjnego przyznano: 

19 nagród ,30 wyróżnień dzieciom w kategoriach wiekowych: 3- latków,4- latków,  

5- latków, 6- latków oraz 1 nagrodę specjalną Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

 Na uroczystą inaugurację V edycji międzynarodowego konkursu plastyczno- 

edukacyjnego „Przedszkolaki kochają przyrodę” w dniu 22.05.2015 roku do naszego 
przedszkola przybyli zaproszeni goście: Pan Jerzy Cywoniuk- Prezes Zarządu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” ,Pan Lech Magrel Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Pani Anna Chojnacka, Pan Piotr Tałałaj z 

Biebrzańskiego Parku Narodowego, Pan Tomasz Filipczuk z Firmy „Podręcznikarnia”, 

a także nauczyciele, rodzice i laureaci konkursu plastycznego.  

W przedszkolu gościliśmy również honorowych gości reprezentujących polskie 

oddziały przedszkolne funkcjonujące na Litwie: Panią Ivonę Matveiko - dyrektora 

żłobko- przedszkola z Mejszagoły, nauczycieli reprezentujących Panią Jolantę 

Lembowicz dyrektora ze żłobko- przedszkola „Kasztan” w Wilnie oraz nauczyciela 

reprezentującą Panią Valentynę Juskeviciene dyrektora żłobko-przedszkola 

„Rumianek” w Wilnie. 



Echo Przedszkola  3 

 Podczas części edukacyjnej uroczystości Pani Bogusława Czyrska zaprosiła 

gości i uczestników na pokaz slajdów przyrodniczych autorstwa Sławomira 

Kłusewicza- ornitologa, przyrodnika i fotografika pod hasłem „Bliskie spotkania 

z przyrodą”. Zdjęcia przedstawiające piękno podlaskiej przyrody: ptaków, owadów i 

kwiatów połączone z muzyką był swoistą edukacją dla przedszkolaków, ale również 
dla dorosłych uczestników wystawy. Żywa reakcja dzieci wskazywała jak bliska jest 

otaczająca natura oraz jak ważne jest obcowanie z przyrodą od najmłodszych lat z 

mądrym przewodnikiem ukierunkowującym zdobywane wiadomości oraz 

zainteresowania światem przyrody. 

 W części artystycznej przygotowanej przez organizatorki V edycji konkursu 

plastyczno- edukacyjnego „Przedszkolaki kochają przyrodę”: Panią Ewelinę Ostrowską 

i Panią Jolantę Kłusewicz zaprezentowano dramę „Piotruś i Wilk” w wykonaniu dzieci 

3- letnich z grupy I. 

 „Motylków”. Amelia Żabińska laureatka wielu konkursów recytatorskich z 

grupy V „Sowy” zaprezentowała wiersz Wisławy Szymborksiej „Gawęda o miłości do 

ziemi ojczystej”, dostarczając publice i zaproszonym gościom 

niezapomnianych  artystycznych wzruszeń. 
 Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród , wyróżnień i nagrody 

specjalnej Biebrzańskiego Parku Narodowego laureatom konkursu z udziałem 

zaproszonych honorowych gości. Dzieci otrzymały dyplomy oraz publikacje 

przyrodnicze, artykuły plastyczne ufundowane przez Prezydenta Miasta Białegostoku, 

Spółdzielnię Mieszkaniową „Słoneczny Stok”, Regionalną Dyrekcję Lasów 

Państwowych w Białymstoku, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 

Białymstoku, Biebrzański Park Narodowy , Firmę Podręcznikarnia, Nowa Szkoła i 

Wydawnictwo Nowa Era. 

 Uwieńczeniem  uroczystości V edycji międzynarodowego konkursu plastyczno- 

edukacyjnego „Przedszkolaki kochają przyrodę” było wręczenie podziękowań 

nauczycielom z białostockich, podlaskich i litewskich przedszkoli, za podejmowany 
trud codziennej pracy edukacyjnej rozwijającej talenty artystyczne dzieci. 

Podziękowanie za współpracę otrzymali również Przedstawiciele honorowych 

patronatów, którzy od wielu lat wspierają podejmowane przez przedszkole różnorodne 

inicjatywy z zakresu edukacji przyrodniczej, propagujące działalność patrona  

Simony Kossak w środowisku lokalnym oraz za granicą. 

 Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem. Honorowych 

gości i wszystkich uczestników uroczystości zaproszono do obejrzenia galerii 

powstałej z wyróżnionych i nagrodzonych prac plastycznych laureatów oraz na słodki 

poczęstunek. 

Bogusława Czyrska, dyrektor przedszkola 
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WYDARZENIA Z PRZEDSZKOLA 
Realizacja projektu  

,,Podlaska Akademia Przyrody”  

w gr. IV ,,Pszczółki” w roku 2014/15 
 Budzenie świadomości ekologicznej wśród 

najmłodszych stwarza możliwość wyrabiania w nich 

praktycznych nawyków ochrony lokalnej fauny i flory. 

Aby edukacja była efektywna należy stosować innowacyjne działania dopasowane 

do wieku odbiorców. Rozszerzeniem dobrych praktyk  w tym zakresie, realizowanych 

w naszym przedszkolu do tej pory, był niewątpliwie udział grupy IV ,,Pszczółki” 

w projekcie ,,Podlaska Akademia Przyrody”  

 W ramach projektu dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć edukacyjnych 

prowadzonych przez studentki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 

w Białymstoku. Spotkania miały na celu upowszechnienie wiedzy na temat roli 

i znaczenia wilka w środowisku oraz docenienia Podlasia jako miejsca swoistego azylu 
dla wielu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Stworzyły także szansę 

do obserwowania relacji dzieci z osobami z zewnątrz, ich zaangażowania 

w proponowane działania edukacyjne, wyłonienia dzieci zdolnych i promowania ich. 

 Grupa przystąpiła do konkursu ,,Mistrzowie ekologii”, w ramach którego 

realizowała różne zadania edukacyjne. W taki oto sposób powstały m.in. karmnik dla 

ptaków, bajka o Wilczku Karmelku, której pomysłodawcą była Nikola Kowalko, 

mini przedstawienie poświęcone ekosystemowi leśnemu (I miejsce) czy ilustrowane 

wiersze o tematyce przyrodniczej. Przedszkolaki miały okazję stworzyć 

własne ,,małe arboretum”, samodzielnie posadziły także krzewy ozdobne na placu 

przedszkolnym. 

 W ramach projektu organizatorzy stworzyli grę ekologiczną dostępną na stronie 
http://gra.akademiaprzyrody.eu/ 

Audycja teatralna 
 W kwietniu i w maju odbyły się audycje teatralne z udziałem artystów 

Teatru Co Nieco. Dzieci świetnie bawiły się i przy okazji dowiedziały się wiele o 

kulturze ludowej polskiej. 

 

 

Uroczysta Gala konkursu plastycznego  

„Dzieciaki kochają przyrodę” 
 W maju odbyła się uroczysta gala konkursu plastycznego organizowanego przez 

naszą placówkę. Na imprezę przybyło wielu szacownych gości, wśród których 

były również panie dyrektorki i nauczycielki z litewskich przedszkoli, laureaci 

konkursu wraz z rodzicami. Galę uświetnił występ Amelii Żabińskiej z grupy „Sowy”, 

która deklamowała wiersz Wisławy Szymborskiej, a także występ dzieci z grupy 

„Motylki”. 
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Warsztaty teatralne dla rodziców 
 W naszej placówce odbyły się warsztaty teatralne skierowane do rodziców. 

W warsztatach wziął udział aktor Białostockiego Teatru Lalek oraz chętni rodzice.  

Zwieńczeniem wspólnych spotkań był występ rodziców na forum przedszkola. 

W obecności wychowanków, pracowników i rodziców dzieci „nasi aktorzy” wystawili 

wiersze Jana Brzechwy.  Śmiechu było co niemiara, bo rodzice wspaniale wczuli się 

w swoje role. Szczególnie dzieci z wielką uwagą i zainteresowaniem obejrzały występ 

skierowany szczególnie do nich.  To wspaniałe przedsięwzięcie mamy nadzieję, 

że kiedyś jeszcze powtórzymy. 

Festyn Rodzinny 
 28 maja w naszym przedszkolu odbył się Festyn Rodzinny z udziałem 

wychowanków przedszkola, ich rodzin oraz pracowników przedszkola. 

Festyn rozpoczął się od występu przedszkolnego zespołu mażoretek. Powitania gości 

dokonała gospodyni przedszkola Pani Dyrektor Bogusława Czyrska. Pani dyrektor 

podziękowała rodzicom za włożony trud we wspólnym dziele w wychowanie dzieci, 

wręczyła pamiątkowe dyplomy rodzicom, którzy w szczególny sposób zasłużyli 

się naszej placówce. Następnie odbyła się część artystyczna, w której wystąpiły 

wszystkie dzieci z przedszkola. I tak grupa „Motylki” wystąpiła z choreografią 
„Piotruś i wilk”, grupa „Żabki” zaśpiewała piosenkę o mamie i tacie, grupa 

„Biedronki” wystąpiła z choreografią „Chiuachua”, grupa „Pszczółki” przedstawiła 

choreografię muzyczno – teatralną: „Wilki i zające”, a grupa „Sowy” przedstawiła 

choreografię muzyczno – teatralną: „Lipka”. Po występie dzieci nastąpił deser, 

czyli występy teatralne rodziców, którzy 

wcześniej uczestniczyli w warsztatach 

teatralnych. Śmiechu było co niemiara, a 

dzieci w wielkim skupieniu obejrzały 

występ. Następnie odbyły się koncert 

dzieci ze szkoły muzycznej i zabawy z 

animatorem. Wszyscy wychowankowie 

mogli też skorzystać ze sprzętu terenowego 
w ogrodzie przedszkolnym, jak również z 

trampoliny i dmuchanego zamku.  

To był wspaniały dzień. 

Wojewódzki Przegląd Nowoczesnych Form Tańca  

w Młodzieżowym Domu Kultury 
 Dziewczynki biorące udział w zespole przedszkolnych mażoretek miały okazję 

spróbować swych sił na scenie  Młodzieżowego Domu Kultury. Dziewczęta brały 

udział w przeglądzie współczesnych form tanecznych. Szczęśliwe, że dobrze im poszło 

wróciły do przedszkola z dyplomem i misiem. 
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Międzynarodowe prezentacje Mażoretek Cheerleaderek  

i Tamburmajorek „Pompa 2015” 
 W niedzielę 31. 05 na Rynku Kościuszki w Białymstoku 

było głośno, radośnie i kolorowo. To za sprawą zdolnych i pięknie 

wyglądających mażoretek, tamburmajorek i cheerleaderek z 

Polski i  z zagranicy, biorących udział w Międzynarodowych 

Prezentacjach "POM-PA 2015". Dziesiąta - jubileuszowa POM-
PA rozpoczęła się wspólną paradą wszystkich zespołów. 

W tym roku na Międzynarodowe Prezentacje Mażoretek, 

Tamburmajorek i Cheerleaderek w Białymstoku przyjechało 

ponad 300 osób. 32 grupy z całego województwa oraz z Białorusi 

walczyły o tytuł tej najlepszej. Stawka POM-PY była wysoka. 

Zwycięstwo w Białymstoku dało przepustkę do Mistrzostw 

Świata w Pradze. Reprezentantki naszego przedszkola w swojej 

kategorii zajęły II miejsce. Serdecznie gratulujemy. 

Wycieczka do „Silvarium” Poczopek 
 1 czerwca nasi wychowankowie wybrali się na wycieczkę przyrodniczo –

krajoznawczą do miejscowości Poczopek. 

 Poczopek to niewątpliwa atrakcja województwa podlaskiego. Obiekt tajemniczo 

nazwany przez leśników „Silvarium” stanowi leśny park po obszarze którego można 

swobodnie się poruszać. Nasze zwiedzanie zaczęliśmy od parkingu zlokalizowanego 

przy samej ulicy. Kierując się wzdłuż lasu podziwialiśmy piękną przyrodę, drewniane 

pomniki oraz punkty informacyjne zlokalizowane wśród drzew. Wychodząc z lasu 

naszym oczom ukazała się przepiękna okolica, która stanowi samo centrum 

tego miejsca. To właśnie w tym miejscu zlokalizowana jest największa liczba atrakcji 
Poczopka. Zobaczyliśmy tutaj między innymi liczne malownicze mostki nad małą 

rzeczką, ciekawe rzeźby z drewna i kamienia, drewniane chatki oraz przepiękną 

aleję drzew, którą leśnicy nazwali „Alejką Feng Shui”. Najnowszą „zdobyczą” 

tego miejsca jest Park Megalitów czyli wędrujące skały. Jest to zbiór potężnych głazów 

narzutowych ułożonych w formie celtyckiego kręgu lub w inny ciekawy sposób. 

Znaleźliśmy tu dużą liczbę plansz informujących nas o zamieszkujących tutejsze 

okolice zwierzęta, dowiedzieliśmy się jak nazywa się roślina rosnąca przed nami 

oraz poznaliśmy zwyczaje przyrodnicze tutejszej okolicy. Jednak same plansze to nie 

wszystko. Do naszej dyspozycji oddano również Galerię Na Skraju Puszczy wewnątrz 

której mogliśmy podziwiać zwierzęta i rośliny 

których nie udało nam się zobaczyć, a które 

występują zarówno w samym Poczopku jak i w 
całym województwie podlaskim. Bardzo 

podobała nam się ta zielona lekcja na łonie 

natury. Szczególnie w naszą pamięć zapadło 

spotkanie z sowami, które zamieszkują 

miejscowość Poczopek. 
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Grupa I „Motylki”  
 Wiosnę Motylki powitały tradycyjnie: paleniem 

Marzanny. A potem postanowiły zadbać o wiosenny ogródek. 
W związku ze zbliżającą się wielkimi krokami Wielkanocą, 

nasze dzielne maluchy postanowiły zrobić coś dla innych. 

Przygotowały wspaniałe świąteczne ozdoby na Kiermasz 

Wielkanocny, aby pomóc chorym dzieciom z białostockiego hospicjum. Pamiętały też 

o żonkilach zasadzonych na terenie przedszkola w ramach akcji „Pola Nadziei”. 

 W kwietniu przyszedł czas na rozwijanie muzycznych pasji. 

Najpierw zapoznaliśmy się z instrumentami… a potem postanowiliśmy stworzyć swoje 

własne. Znaleźliśmy też czas na odrobinę matematyki :) Maj minął nam bardzo 

pracowicie… 

 Dowiedzieliśmy się, dlaczego Robaczek Próchniaczek jest taki niebezpieczny… 

...i jak z nim walczyć. 
 Potem wzięliśmy udział w programie profilaktycznym „Czyste powietrze 

wokół nas” i poznaliśmy źródła zanieczyszczeń powietrza w najbliższej okolicy.  

 Potem czekało nas wiele pracy, przecież każdy maluch wie, że w maju jest 

najważniejsze święto! I trzeba się do niego należycie przygotować :) 

 Tak więc Motylki założyły fartuszki i zabrały się do pracy. Każdy chciał 

osobiście przygotować prezent dla Mamy i Taty. 

 Oczywiście na tym nie skończyły się przygotowania. Przez wiele tygodni mali 

aktorzy szykowali się do występu, wczuwając się w role i słuchając uwag reżysera. 

 W końcu przyszedł czas na próbę generalną... i długo wyczekiwaną premierę. 

Motylki dały z siebie wszystko… a wspaniała publiczność wynagrodziła trud.  

 Czerwiec u Motylków zaczął się bardzo radośnie. Na Dzień Dziecka maluchy 

dostały wyjątkowy prezent: pierwszą wspólną wycieczkę. Najpierw z wypiekami 
na twarzach jechały autokarem… potem spacerowały, zwiedzały i piknikowały. 

Wróciły bardzo zmęczone, ale równie szczęśliwe :) Oczywiście po powrocie do 

przedszkola także nie groziła nam nuda. Postanowiliśmy wykorzystać piękną pogodę i 

przenieść zajęcia na świeże powietrze. …i graliśmy w nogę. Na szczęście interwencje 

sędziego były rzadkością, ale od czasu do czasu zdarzały się żółte kartki. 

Wspólnymi siłami budowaliśmy zamki z piasku… 
 

Wychowawczynie: Ewelina Ostrowska, Iwonna Zaborowska, Bogusława Czyrska 
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Grupa II „Żabki”  
 

 Grupa Żabek powitała wiosnę. Przez cały ten wiosenny czas świetnie  
bawiliśmy się. Wychodziliśmy na spacery i bawiliśmy się w ogrodzie przedszkolnym. 

Uczyliśmy się również nowych zabaw, piosenek i wierszy. 

Najważniejszy skrót wydarzeń w ostatnim okresie: 

 2 czerwca – wyjście na stadion sportowy 

 udział w pokazie slajdów na terenie naszego przedszkola 

 udział w licznych konkursach plastycznych na terenie naszego miasta 

 udział w Festynie Rodzinnym 

 udział w wycieczce do Poczopka 

Wychowawczynie: Alicja Szczepańska, Dorota Śliwoń 

 

 
 

Grupa V „Sowy”  
 

 Wiosna w grupie najstarszych przedszkolaków była bardzo dynamiczna, 

intensywna wypełniona atmosferą zabawy i pracy. A było co robić…  

Aura coraz bardziej nam sprzyjała, a zatem wychodziliśmy częściej na spacery i  

do ogrody przedszkolnego. Staraliśmy się pokazać na forum środowiska lokalnego 
rozwijając kontakty z najbliższymi sąsiadami, jak również pokazując się na forum 

miejskim. Bawiliśmy się, pracowaliśmy, trenowaliśmy do ważnych dla nas 

uroczystości. 
 

A oto najważniejszy skrót wydarzeń w minionym okresie: 

 wyjazd do Opery Podlaskiej 

 przygotowywanie prac na wystawę z okazji obchodów  

10 - lecia istnienia TEB Edukacja 

 zajęcia sprawnościowe z panią Małgorzatą Molską – żonglowanie woreczkami 

 wyjście do biblioteki na lekcję biblioteczną 

 udział w pokazie slajdów na terenie naszego przedszkola 

 spotkanie z uczniami ze szkoły, udział w lekcji 

 spotkanie z wychowankami z przedszkola przy ulicy Konwaliowej 

nasi wychowankowie objaśniali dzieciom z zaprzyjaźnionego przedszkola treść 

slajdów przyrodniczych 

 udział mażoretek w przeglądzie Tańca Współczesnego w MDK 

 udział mażoretek w POM–PA- międzynarodowym przeglądzie mażoretek 

 udział w licznych konkursach plastycznych na terenie naszego miasta 

 udział w Festynie Rodzinnym 

 udział w wycieczce do Poczopka 

 udział w Festynie dotyczącym Bezpieczeństwa na Drodze 

w szkole podstawowej nr 44 w Białymstoku 

 uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 
 

 



Echo Przedszkola  9 

Grupa III „Biedronki”  
 

 My Biedronki wraz z rozkwitającymi kwiatami powitaliśmy wiosnę. 
Okres wiosenny był dla nas wytężonym czasem pracy i zabawy. Dużo śpiewaliśmy, 

uczyliśmy się nowych tańców, piosenek i wierszy. Bawiliśmy się w ciekawe gry. 

W tym czasie szczególnie dużo przebywaliśmy na świeżym powietrzu, na spacerach i 

w ogrodzie przedszkolnym.  

 Najważniejsze wydarzenia minionego okresu: 

 udział w pokazie slajdów na terenie naszego przedszkola 

 udział w licznych konkursach plastycznych na terenie naszego miasta 

 udział w Festynie Rodzinnym 

 udział w wycieczce do Poczopka 
 

Wychowawczynie: Grażyna Korobkiewicz, Anna Sosnowska 

 

 

Grupie IV ,,Pszczółki”  
 Oglądanie slajdów i filmów o tematyce przyrodniczej: Wiosenne kwiaty, 

Przyroda Podlasia, Ptaki drapieżne, Kraina 1000 bocianów 

 Cykl zajęć edukacyjnych w ramach realizacji projektu ,,Podlaska Akademia 

Przyrody” prowadzony przez studentki Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

 Spotkanie z ornitologiem  

 Festyn Rodzinny w naszym przedszkolu 

 Uczestniczenie w festynie z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Szkołę 

Podstawową Nr 44 

 Wycieczka do Poczopka 

 Wycieczka do pobliskiej szkoły w ramach dni otwartych 

 Występ grupy mażoretek na festiwalu tańca POM-PA i w MDK 

 Udział w ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” – zaproszenie Pana 

Marcina Warwińskiego 

 Oglądanie teatrzyków i audycji muzycznych na terenie przedszkola:  

,,O czym śpiewa babcia Zuza?”, ,,Bajki Pani Czekolady”; 

 Udział w licznych konkursach plastycznych, literackich, ekologicznych: 

 Najpiękniejszy amorek – konkurs plastyczny, 

 Wiosenne przebudzenie – konkurs plastyczny, 

 Mapa okolicy – makieta w ramach projektu ,,Podlaska Akademia Przyrody” 

 Za co kochamy wiosnę? – konkurs plastyczny 

 Przygody Tymoteusza Rym Cim Cim – konkurs plastyczny 

 Mieszkańcy lasu – konkurs plastyczny o zasięgu międzynarodowym 

 W zdrowym ciele zdrowy duch – konkurs plastyczny 

 Wilki i zające – teatrzyk o ekosystemie leśnym w ramach 

projektu ,,Podlaska Akademia Przyrody” 

 Moja książeczka-bajeczka – konkurs literacko-plastyczny 

 Przedszkolaki kochają przyrodę – konkurs plastyczny 
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Logopeda Poleca 

 

 Zasady wspomagania procesu rozwoju mowy - istotne wskazówki: 

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

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

dorosłych; 

 zachęcać dziecko do mówienia, opowiadania - uważnie go słuchać · zwracać 

uwagę na zamykanie ust i oddychanie nosem (pod warunkiem, że nos jest 
drożny) - sprzyja to pionizacji języka i poprawnej artykulacji; 

 zachęcać dziecko do gryzienia i żucia pokarmów stałych, np. skórki od chleba - 
ma to pozytywny wpływ na poprawę sprawności aparatu artykulacyjnego. 

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 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. 

 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”. 

 Utrzymywanie ołówka między nosem, a górną wargą. 

 Po prostu koci świat – prace plastyczne przekazano na licytację, z której 

dochód przeznaczono na schronisko dla zwierząt 

 Bajka o wilku – stworzenie opowiadania w ramach projektu ,,Podlaska 

Akademia Przyrody” 

 Małe arboretum – makieta w ramach projektu ,,Podlaska Akademia 

Przyrody” 

 Portret Simony Kossak – konkurs plastyczny 

 Baterie-zagrożenie dla środowiska ludzi – rozstrzygnięcie X edycji 

ekokonkursu 

Wychowawczynie: Ewa Wróblewska, Beata Filipczuk 



Echo Przedszkola  11 

 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. 

 Zabawa w „króliczka” – unoszenie wargi górnej tak, aby było widać zęby. 

 Oprzeć siekacze górne na dolnej wardze i mocno wydmuchiwać powietrze przez 

szczelinę wargowo-zębową. 

 Parskanie wargami. 

 Układanie ust w ryjek i wciąganie do ust policzków. 

 Układanie ust w ryjek i cmokanie. 

 Całuski – cmokanie wargami ustawionymi w ryjek. 

 Wymawianie na przemian głosek „a”, „o” 

 Wymawianie samogłosek parami np.: a-i, i-a, a-u, u-a. 

 Łączenie wielu samogłosek podczas wymowy na jednym wydechu np.: a-o-i-e-u 

 Wymawianie samogłosek staccato na jednym wydechu np.: a.o.i.e.u. 

 Granie palcami na wargach. 

 Wysuwanie ostro języka bez dotykania nim warg i cofanie go z powrotem w 
głąb jamy ustnej. 

 Dotykanie czubkiem języka podniebienia i odrywanie go – klaskanie. 

 „Liczenie zębów” – dotykanie czubkiem języka każdego zęba po kolei 
zaczynając od tyłu przez przód do tyłu od góry potem od dołu 

 Oblizywanie górnej i do dolnej wargi na zmianę. 

 Oblizywanie ruchem okrężnym warg od górnej przez dolną do górnej. 

 „Wymiatanie zza zębów” przesuwanie języka między wargą, a zębami od 

prawej strony do lewej, a potem to samo na dole. 

 Trzymanie języka przy dolnych zębach i unoszenie środka języka do góry.  

 Zwijanie języka w rureczki 

 Wypychanie policzkiem policzka / na przemian lewego i prawego/. 

 Wymawianie głoski „l”, a następnie głoski „a”. 

 Wymawianie sylaby „la” przy otwartych ustach. 

 Przeciskanie języka między zębami. 

 Przy szeroko otwartych ustach układamy język za górnymi zębami i czubkiem 

języka wymawiamy szybko głoskę „ddddd” /dolna szczęka nie opuszcza się/. 

 Przy szeroko otwartych ustach układamy język za górnymi zębami i czubkiem 

języka wymawiamy szybko głoskę „tdtdtd” / dolna szczęka nie opuszcza się/. 

 Przy szeroko otwartych ustach układamy język za górnymi zębami i czubkiem 

języka wymawiamy szybko głoskę „tdntdntdn” /dolna szczęka nie opuszcza się/. 

 Lizanie językiem podniebienia za górnymi zębami. 

 Lizanie czubkiem języka kawałka czekolady przyklejonego na podniebieniu. 

 Ssanie twardych cukierków. 

 Głębokie oddychanie nosem – wdech nosem i wydech nosem (wszystko przy 

otwartych ustach). 
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 Głębokie oddychanie – wdech i wydech ustami ( nos zaciśnięty palcami). 

 Głębokie oddychanie – wdech nosem, wydech ustami. 

 Ziewanie – szczęka jest nisko opuszczona. 

 Kasłanie z wysuniętym na zewnątrz językiem. 

 Chrapanie na wdechu i na wydechu. 

 „Gulgotanie” – płukanie gardła ciepłą wodą. 

 Nabieranie powietrza nosem i zatrzymywanie go w jamie ustnej, a następnie 

próby „połknięcia” go. 

 Chuchanie przy szeroko otwartych ustach. 

 Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia / samochód, radio, woda, zegar, pies, 

pukanie, oklaski. 

 Rozpoznawanie z otoczenia kilku dźwięków jednocześnie np.; piłka, moneta, 

kamyki, woda /wykonujemy to ćwiczenie z zamkniętymi oczami/. 

 Rozpoznawanie instrumentów muzycznych po dźwięku, 

 Rozpoznawanie dźwięków i naśladowanie ich. 
 

„Leśne ludki” – bajka logopedyczna 

 Daleko, daleko za ogromną rzeką szumi stuletni las (dzieci naśladują szum lasu 

szszsssz).Mieszkają w nim ptaki, zające, sarny, wiewiórki i wiele innych zwierząt. 

Czasem, gdy ktoś ma szczęście (uśmiechamy się szeroko), może napotkać leśne ludki- 

malutkie stworzenia przypominające krasnale. 

 Leśne ludki codziennie rano wychodzą ze swoich liściastych domków. 

(wysuwamy język w linii prostej), by sprawdzić, co dzieje się w lesie. Rozglądają się 

na lewo i prawo (przesuwamy język w kąciki ust na lewo i prawo), spoglądają w górę, 
czy świeci słońce (wysuwamy język jak najdalej w kierunku nosa). Do słońca 

uśmiechają się radośnie (uśmiechamy się szeroko). 

 Latem zrywają jagody, wspinając się na krzaczki (dotykamy czubkiem języka 

po kolei górnych ząbków), jesienią zbierają orzechy, grzyby i różne nasionka, którymi 

żywią się przez całą zimę. 

 Wiosną odnawiają swoje domki, malują sufity (przesuwamy język po 

podniebieniu od zębów w kierunku gardła i odwrotnie) i ściany (przesuwamy język po 

wewnętrznej stronie policzków), lakierują podłogę (przesuwamy język po dnie jamy 

ustnej), szorują okna (oblizujemy wargi w kółko) i piorą firanki. Ich ulubionym 

zajęciem jest jednak wieszanie szyszek na gałązkach drzew (dotykamy czubkiem 

języka różnych punktów na podniebieniu), robią to z wielkim zapałem. 
 Po takiej pracy chętnie odpoczywają (oddychamy głęboko, pobierając powietrze 

nosem, powoli wydychając ustami). 

 Kiedy mają wolną chwilę, malują obrazy (na podniebieniu „malujemy” 

czubkiem języka paski podłużne i poprzeczne oraz kropki). Przyglądają się później tym 

swoim pracom, robiąc mądre minki (prowadzący i dzieci robią dowolne minki, 

naśladując ludki). 

 Leśne ludki nie boją się nas, lubią zwłaszcza dzieci. Spróbujcie poszukać ich 

przy okazji spaceru po lesie, a zobaczycie, ile radości przyniesie wam spotkanie z 

niezwykłymi mieszkańcami lasu. 

Logopeda: Anna Sosnowska 
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TERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECA 
 

 „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, 

nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z 
dziećmi wiele natchnionych chwil.” /Janusz Korczak/ 
 

„Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.” 
/Janusz Korczak/ 

 

 Ta prawie zapomniana dziś cecha rodzica jest bardzo ważna w wychowaniu. 

Autorytet powoduje posłuszeństwo, szacunek dla rodzica i innych dorosłych, wyrabia 

dobre cechy charakteru u dzieci. Autorytet jest najważniejszym elementem każdej 

władzy, w tym rodzicielskiej. Rodzic mający autorytet szybciej i łatwiej wpływa na 
zachowanie dziecka. Może tym samym korygować jego niewłaściwe zachowanie. 

Żeby sprawować władzę, rodzic musi mieć przewagę nad dzieckiem. Inaczej 

budowanie autorytetu się nie uda. Jak zatem budować autorytet? 
 

Natura dzieci 

 Dlaczego mówić w ogóle o autorytecie, skoro tyle teraz mówi się o partnerskich 

stosunkach między dziećmi a rodzicami? 

 Jak zawsze musimy sięgnąć do sedna i początku problemu. Otóż dzieci z natury 

są nieposłuszne i buntownicze. Zaczęło się już w ogrodzie Eden, kiedy pierwsi ludzie 

byli nieposłuszni Bogu, który zakazał im jeść owoce z drzewa poznania dobrego i 

złego. Od tamtej pory rodzaj ludzki ponosi konsekwencje tamtego czynu, które 

widzimy na co dzień m.in. u naszych dzieci. Już od momentu przyjścia na świat dzieci 
przejawiają złe skłonności. Świat teraz uważa, że człowiek rodzi się z natury dobry, 

tylko psuje go świat. Inną popularną teorią jest przypadek „tabula rasa”, czyli czystej 

tablicy. Chodzi o to, że wg tej teorii człowiek rodzi się z czystym kontem, tzn. nie jest 

ani dobry, ani zły. Ma za to czystą tablicę, na której życie potem pisze złe lub dobre 

sprawy. Niestety to wszystko nieprawda. Gdyby człowiek z natury był dobry, po co 

rodzice mieli by zadawać sobie trud wychowania? Przecież z natury dobry człowiek 

może postępować tylko dobrze, gdyż powody dla których postępuje tak czy inaczej, 

są zawsze dobre. 

 O autorytecie możemy mówić tylko wtedy, kiedy w rodzinie panuje hierarchia, 

tzn. rodzice stoją w niej wyżej niż dzieci i mają nad nimi władzę. Jak budować 

autorytet? Są pewne elementy autorytetu, bez którego nie może on istnieć. 

Miłość 

 Prawdziwa miłość rodzica do dziecka nie polega tylko na przytulaniu i 

mówieniu „kocham cię”. To także odpowiedzialność za dziecko i jego postępowanie, 

zapewnienie dziecku bytu. Troska o swoje dziecko jest miłością. Jako matka 

od urodzenia dbasz o nie najlepiej jak potrafisz - przewijasz, kąpiesz, ogrzewasz i 

karmisz. Jako ojciec zapewniasz byt materialny i wychowujesz. Jeśli kochasz dziecko, 

to dużo myślisz o jego przyszłości. Kim będzie, na kogo ono wyrośnie? Wyrośnie na 

takiego, na jakiego je wychowasz. Miłość to też reagowanie na to, co dzieje się z 

dzieckiem, gdzie chodzi, z kim się zadaje. Szczególnie w przypadku starszych pociech. 
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Zasady, nakazy i zakazy 

 Jeśli mamy w stosunku do dziecka jakieś oczekiwania co do jego zachowania i 

chcemy potem wymagać tego od niego, musimy wyznaczyć zasady postępowania, żeby 

później wyciągać z tego konsekwencje, jeśli dziecko nie będzie się do tych zasad 

stosować. Im mniejsze jest dziecko, tym mniej prostych zasad należy ustalić. 
Jako pierwszą zasadę powinniśmy ustalić posłuszeństwo i szacunek wobec rodziców. 

W miarę upływu czasu stopniowo dodajemy reguł do naszego kodeksu. Jeśli będziemy 

konsekwentnie egzekwować wykonywanie ustalonych zasad, to z czasem dziecko 

samo będzie do nich stosować się i sporadycznie będzie buntować się. Oczywiście jest 

to duże uproszczenie, bo każde dziecko jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. 

Z pewnością będą wśród dzieci trudne charaktery, wymagające wiele pracy. 
 

Przymus 

 Aby nauczyć dziecko ustalonych wcześniej zasad potrzebny jest przymus. 

Dziecko musi respektować wcześniej ustalonych zasad. Każde dziecko w mniejszym 

lub większym stopniu będzie unikać stosowania się do nich oraz odpowiedzialności za 

złe postępowanie. W naturze dziecka leży swawola i nieodpowiedzialność i jeżeli nie 

zmusimy dziecka do respektowania naszych reguł to ono nic sobie z nich nie będzie 

robić, jeśli tylko powiemy „nie rób tego”. Same słowa nic nie znaczą. Dzieci najlepiej 

uczą się przez przykład płynący od rodziców, więc nie możemy ustalać jakichś zasad i 
sami ich nie przestrzegać. Dopiero to, że sami robimy to czego wymagamy od dzieci, 

może skutecznie nauczyć ich zasad. 

 Z przymusem wiąże się kolejny element autorytetu – kara za występki. 
 

Karność 

 Jeżeli chcesz osiągnąć sukces wychowawczy, to konsekwencja jest elementem, 

bez którego jest to niemożliwe. Prawdziwy autorytet rodzica to konsekwencja 

w działaniu. Dlatego cały czas musisz pamiętać ustalone przez siebie reguły. 

 Za wyjątkiem miłości, po powyższych elementach składowych autorytetu 

możecie odnieść wrażenie, że autorytet prowadzi do tyranii rodzica nad dzieckiem. W 

pewnym sensie autorytet wiąże się z przymusem, ale w rzeczywistości w rodzinach, 

gdzie rodzice „mają posłuch” u dzieci, te drugie mają dużo swobody. 

Poza wyjątkowymi przejawami nieposłuszeństwa, żaden rodzic nie stoi nad dzieckiem 

z kijem przez cały dzień. Jedynie w przypadku złego zachowania następuje kara. 
 W takich rodzinach dzieci uczone są dobrych cech. Uczymy, żeby nas nie 

okłamywały, sprzątały po sobie, a w starszym wieku, żeby pomagały w domowych 

obowiązkach. Przede wszystkim jednak każdemu rodzicowi zależy, żeby dzieci wydały 

dobre świadectwo o nim, tzn. że jeśli pójdą gdziekolwiek, to ludzie pomyślą - „ten jest 

dobrze wychowany – miły, uprzejmy, uczynny”. 

 Rodzicielstwo z autorytetem nie jest systemem totalitarnym. Dopuszcza porażki 

dziecka, uczy ponoszenia konsekwencji swoich działań. 
 

Na podstawie: www.dzieciaki.net.pl, „ Autorytet rodzica w wychowaniu dziecka”, 

Jerzy Łach, 4 listopada 2008 

 

Terapeuta pedagogiczny: Urszula Czykwin 
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DO ZOBACZENIA PRZYJACIELE 

 

Drogi Rodzicu, 
 „Traktuj człowieka tak, jaki jest, a pozostanie taki. 

Traktuj człowieka tak, jaki być może, a będzie się stawał taki, 

jaki może i powinien być.” 

/Goethe/ 

 Drodzy Rodzice już niebawem Wasze pociechy staną u progu nowego etapu 

kształcenia. To ważny okres. Ten szczególny czas nieraz pewnie wypełnią chwile 

zwątpienia, smutku czy rozterki. W takich momentach przeczytajcie „List ucznia 

pierwszej klasy” i spróbujcie zastanowić się co można zmienić aby rozterek było mniej. 

 

„List ucznia Pierwszej klasy” 

Mamusiu! Tatusiu! 

 Cieszę się, że jestem uczniem klasy pierwszej. Proszę Cię zadbaj razem ze mną 

o moje miejsce do pracy, miejsce – gdzie będę kładł swoje przybory szkolne, półeczki 

na książki. 

 Bardzo chce mieć własną biblioteczkę. 

 Gdy przychodzę ze szkoły, proszę Cię, - zapytaj mnie co było w szkole, zajrzyj 

do mojego tornistra, pochwal za to, co trzeba pochwalić, zgań za to co trzeba zganić. 

 Jeśli ganisz, to zawsze doradź jak mam się poprawić. Ustal godziny, kiedy mam 

siadać do odrabiania lekcji. Przypomnij, jeśli zapomnę na czas usiąść. Jeśli możesz, 

usiądź przy mnie na chwilę, gdy będę odrabiać lekcje. 

 Nigdy na mnie nie krzycz przy odrabianiu lekcji, bo ja wtedy zupełnie 
przestaję rozumieć. 

 Sprawdź, czy wszystko mam w tornistrze, co jest na dany dzień do szkoły 

potrzebne. Zachodź często do mojej Pani. Często rozmawiaj ze mną. Kochaj mnie, 

chciej mnie zawsze zrozumieć. 

 Staraj się we wszystkim mi dopomóc, a ja za to postaram się być Twoją 

prawdziwą pociechą. 

 

Drogi wychowanku Rumiankowego Przedszkola, 
 „Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj 

śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz. Wielkie biografie 

powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu.” 

/Paulo Coehlo/  

 

 Już niebawem opuścisz mury naszego przedszkola. To wspaniale, że mogłeś/ 

mogłaś być tu z nami przez tyle lat. Będziemy za Tobą tęsknić. Ale nawet jeśli 

będziesz już duży/ duża nie zapominaj o nas. I wiedz, że nasze progi stoją otworem 

każdego dnia. Miło nam będzie uściskać cię po latach, a może codziennie zajrzysz 

biegnąc ze szkoły do domu. 

 Pamiętaj o tym czego nauczyłeś się w przedszkolu: o miłości do innych ludzi, o 
szacunku, o przyjaźni i żyj i twórz mimo wszystko… 
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MIMO WSZYSTKO… 

Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni; 

KOCHAJ ICH MIOMO WSZYSTKO… 

Jeśli czynisz dobro, oskarżą Cię o egocentryzm; 

CZYŃ DOBRO, MIMO WSZYSTKO… 
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych wrogów;  

ODNOŚ SUKCESY MIMO WSZYSTKO… 

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro; 

BĄDŹ DOBRY MIMO WSZYSTKO 

Szlachetność i szczerość wzmagają twoją wrażliwość; 

BĄDŹ SZLACHETNY, MIMO WSZYSTKO… 

To, co budujesz latami, może runąć w ciągu jednej nocy; 

BUDUJ, MIMO WSZYSTKO… 

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy, mogą cię jednak zaatakować, gdy 

im pomagasz; 

POMAGAJ, MIMO WSZYSTKO… 

Dając światu najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy; 
DAWAJ ŚWIATU NAJLEPSZE, CO POSIADASZ, MIMO WSZYSTKO… 
 

(z napisu na ścianie Shishu Bhavan, przytułku dla dzieci w Kalkucie)  

„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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Grupa I: 

Filip Mieleszko 

Oliwier Pęza 

Piotr Popławski 

Małgorzata Rogowska 
Aleksandra Szypulska 

Hanna Wejkowska 

Lena Wojcieszuk 

URODZINY OBCHODZILI 
 

 

Wszystkim jubilatom życzymy samych sukcesów,  

zdrowia i dużo zapału w dążeniu do spełniania marzeń. 

Grupa II: 

Zuzanna Chojak 

Jakub Dąbrowski 

Kacper Dąbrowski 

Daria Grygorowicz 
Szymon Janucik 

Maksymilian Kotowicz 

Andrzej Malec 

Grupa III: 

Paweł Biały 

Natalia Danilczuk 

Michał Lorenc 

Lena Redźko 
Daria Słucka 

Grupa V: 

Marianna Fiłonowicz 

Adam Gierasimiuk 

Amelia Kruk  

Hubert Łowczyk 
Lena Konikowska 

Natalia Szypulska 

Natalia zakrzewska 

Anna Ziółkowska 

Grupa IV: 

Aleksandra Burak 

Julia Karwowska 

Mateusz Karwowski 

Nikola Kowalko 
Maja Miastkowska 

Wiktoria Mielech 

Weronika Sieńko 

Maksymilian Zając 
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Popracuj ze mną Mamo, Tato… 
 

Rysuj po śladzie. 
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Policz ile dzieci się kąpie?  Policz, ile babek z pisku zrobiła dziewczynka? 
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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. 

Co nie powinno znaleźć się na plaży? 

Pokoloruj rysunek. 


