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Jesień w „ Rumiankowym Przedszkolu” 
 

 Jesień w „Rumiankowym Przedszkolu” ma wiele barw i wydarzeń. Mamy za 

sobą dni adaptacji w grupie I „Motylki” oraz w innych grupach w których dzieci 

rozpoczęły edukację przedszkolną w tym roku szkolnym. Dzieci i rodzice poznali 

zwyczaje przedszkolne, rozkład dnia, który warunkuje poczucie bezpieczeństwa 

naszym wychowankom oraz realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. W każdej grupie nauczyciele przeprowadzają zajęcia edukacyjne z 

całą grupą zgodnie z realizowaną tematyką tygodnia, które rozpoczynają się o godzinie 

900 i trwają stosownie do wieku dziecka: 3-4- latki -15 minut, 5-6 latki -dwa zajęcia po 

30 minut. Pan Krzysztof Paszkiewicz systematycznie prowadzi zajęcia z języka 

angielskiego w grupach dzieci 5-6- letnich- „Sowach” i „Pszczółkach”, które mają 
głownie osłuchać dziecko z językiem w formie zabawy. Jeżeli aura sprzyja dzieci 

codziennie wychodzą na spacer bądź do ogrodu przedszkolnego. Pobyt na podwórku 

wskazany jest w podstawie programowej wychowania jako obowiązkowy.  

 

 Przestrzegamy zasad zdrowego żywienia wg. rozporządzenia Ministra Zdrowia, 

które weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku. Kuchnia przedszkolna od lat 

prowadziła w tym zakresie zdrowe zasady odżywiania, gotując zupy wyłącznie na 

warzywach bez dodawania przypraw smakowych zawierających konserwanty, 

a wyłącznie naturalne przyprawy i zioła. 

 

 Niepokojący jednak jest fakt, iż rodzice nie przestrzegają zapisów Regulaminu 
Przedszkola oraz statutu, który wyraźnie wskazuje, że do przedszkola uczęszczają 

wyłącznie dzieci zdrowe. Informacja skierowana do rodzica o złym samopoczuciu 

dziecka telefoniczna lub ustna wskazuje na obowiązek natychmiastowego 

odebrania dziecka z przedszkola w celu zapewnienia właściwej opieki medycznej. 
Nie mamy możliwości zatrudnienia w przedszkolu higienistki i nie dysponujemy 

warunkami  izolujących dzieci chore z zapewnieniem indywidualnej opieki. Dzieci 

zdrowe oraz personel przedszkola narażani są na wirusowe choroby, które przenoszone 

są drogą kropelkową. Rozmowy z Sanepidem, pracownikami MOPR-u oraz szkolenie z 

prawnikami i psychologami działającymi przy Fundacji Dzieci Niczyje, wyraźnie 

wskazują na pojawiający się dość częsty problem krzywdzenia dzieci poprzez 

zaniedbywanie, który uregulowany jest prawnie wobec rodziców i opiekunów 

prawnych dziecka.  
 

 Zaniedbywanie to nie zapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju 

dziecka w sferze zdrowotnej, edukacyjnej i emocjonalnej odpowiedniego odżywiania, 

schronienia i bezpieczeństwa, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom, 

i w następstwie powodujące lub mogące powodować uszczerbek na zdrowiu dziecka 

lub zaburzenie rozwoju psychicznego, moralnego lub społecznego.  

Zaniedbywanie to nie zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka. Zaniedbywanie 

może być: fizyczne, (ekonomiczne, zdrowotne- medyczne), zdrowotne, edukacyjne, 

(intelektualne), emocjonalne. 
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Ten problem często jest niedostrzegany. Zaniedbywanie może być dokonane tylko 

przez osobę, która ma obowiązek opieki nad dzieckiem. Z zaniedbywaniem 

możemy mieć do czynienia zarówno w przypadku rodziców, jak i osób, które mają 

w danym momencie pieczę nad dzieckiem (np. rodzina zastępcza, rodzina, której 

powierzono zajęcie się dzieckiem.). 
 

 W sytuacjach, które wymagają w zakresie zaniedbania dzieci interwencji 

prawnej ze strony przedszkola możemy posiłkować się następującymi aktami 

prawnymi kierując sprawę do MOPR-u, Policji, Sadu Rodzinnego : 

 Procedura Przedszkolna nr 11/2010 postępowania w sytuacji dziecka krzywdzonego  

załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/2010 z dnia 12.02.2010 roku 

(zamieszczona na stronie internetowej przedszkola i tablicy ogłoszeń) 

 art. 304 § 2, art. 305.art.306 kodeksu postępowania karnego  oraz - art. 572 kodeksu 

cywilnego - zgłoszenie przez placówkę (funkcjonariusza publicznego) krzywdzenia 

dziecka poprzez zaniedbanie dziecka przez rodziców umożliwiające wgląd w 

sytuację rodzinną dziecka przez Sąd Rodzinny  lub Prokuraturę 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 roku- art. 12, 12a 

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dni 26.10.1982 r- art.4 ust.2 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25.10.2012  

ustanawiające normy 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20.11.1989 r 

Przytoczone informacje są wskazaniem, że placówka posiada narzędzia, które może 

wykorzystać w chwilach kryzysowych. Bazujemy jednak jak do tej pory na rozmowach 

z rodzicami, wskazaniach i wspólnych ustaleniach, które muszą służyć wyłącznie 

dobru dziecka. 
Planowane są również zajęcia warsztatowe dla rodziców z zakresu krzywdzenia 

dziecka oraz edukacji dotyczącej właściwego przygotowania dziecka i jego reakcji w 

kontaktach z nieznajomymi opartych na materiałach specjalistów pracujących na co 

dzień z dziećmi krzywdzonymi i ich rodzicami Fundacji Dzieci Niczyje. Jest to 

niezwykle ważne dla rodziców i dzieci w obecnej sytuacji, gdzie dostęp do mediów i 

zasięg problematyki zatacza większe kręgi w coraz to młodszej grupie wiekowej dzieci. 

Ważne jest by czegoś nie przeoczyć, by wesprzeć się właściwą edukacją, bo tej nigdy 

za wiele na każdym etapie rozwoju dziecka i wyzwań rodzicielskich. 

Przedszkole jest właściwym miejscem i czasem , aby się zatrzymać i zająć się 

problemem, który może nigdy nas nie będzie dotyczył, ale warto być świadomym i 

wyedukowanym rodzicem w obecnych czasach. 
Terminy spotkań grupowych i szkoleń będą podana na stronach internetowych oraz na 

gazetkach ogłoszeń w grupach. 

Apeluję do Rodziców o to, by zadbali o zdrowie dziecka szczególnie w okresie 

jesiennym, kiedy wszyscy narażeni jesteśmy na działanie wirusów i przeziębienia. 

 

 Jesienią w przedszkolu dzieci uczestniczyły w wielu wydarzeniach, o których 

informujemy na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole77.bialystok.pl, 

na którą serdecznie zapraszamy Rodziców. 
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 W imieniu swoim, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola składam 

serdeczne podziękowania za uświetnienie uroczystości z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej udziałem w akademii Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Małgorzaty 

Fiłonowicz, która przekazała życzenia w imieniu wszystkich rodziców przedszkola. 
 

 Życzę wszystkim wspaniałych jesiennych doznań, rodzinnych spotkań i rozmów 

podczas jesiennych spacerów. Nauczmy nasze dzieci zauważać jej piękno w kolejnych 

jej odkryciach, które co roku są bogatsze w doznania przyrodnicze. Czerpmy od 

naszych dzieci radość odkrywania i zachwyt wprowadzając w nasza kolejną jesień 

odpowiedni koloryt. 

Bogusława Czyrska 

Dyrektor „ Rumiankowego Przedszkola” 

„W JESIENNEJ ALEI PRZEMIJANIA…” 

Kiedy wejdziesz w jesienną aleję, 

drzewa pochylą pokornie głowy, 

nucąc z wiatrem psalm przemijania. 

Liściaste drzewa rozczeszą rdzawe włosy, 

ubrane w krople deszczu:  

nadziei, mglistych marzeń, szarości rozstania… 

 Usiądź na chwile pod drzewem wspomnień, 

poproś Boga o wieczorną zadumę, 

 z babim latem wplecionym we włosy, 

poczuj skrzydło Anioła na duszy.. 

Rozgrzej ręce przy kubku z herbatą, 

 by ukoić dotkliwe ich zimno, 
 tylu ludzi zawiodło lub zgasło… 

ich zegar czasu z szarugą przeminął… 

A Ty wciąż czekasz na jesienny koncert, 

kolorami liści zagrany, 

w strunach pajęczych nitek, 

 blask księżyca wpleciony, 

w sukniach wrzosowych, 

wystrojony jesienny poranek… 

Z nutą nostalgii liście uleciały, 

zostawiając w dłoniach brązowe kasztany, 

Na ławce samotności niech miłość usiądzie, 
 a łzawe nokturny zagłuszy, 

szum skrzydeł odlatujących żurawi. 

/Bogusława Czyrska/ 
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REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZANIEDBYWANIA DZIECI 
 

 Zaniedbywanie to nie zapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju 

dziecka w sferze zdrowotnej, edukacyjnej i emocjonalnej odpowiedniego odżywiania, 

schronienia i bezpieczeństwa, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom, 

i w następstwie powodujące lub mogące powodować uszczerbek na zdrowiu dziecka 

lub zaburzenie rozwoju psychicznego, moralnego lub społecznego.  

Zaniedbywanie to nie zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka. Zaniedbywanie 
może być: fizyczne, (ekonomiczne, zdrowotne- medyczne), zdrowotne, edukacyjne  

(intelektualne), emocjonalne. 

 Ten problem często jest niedostrzegany. Zaniedbywanie może być dokonane 

tylko przez osobę, która ma obowiązek opieki nad dzieckiem. Z zaniedbywaniem 

możemy mieć do czynienia zarówno w przypadku rodziców, jak i osób, które mają w 

danym momencie pieczę nad dzieckiem (np. rodzina zastępcza, rodzina, której 

powierzono zajęcie się dzieckiem.) 

I Prawo polskie 

WAŻNE: Odpowiedzialność rodziców za nie wywiązywanie się z obowiązków wobec 

dzieci przybiera zwykle charakter ingerencji w ich władzę rodzicielską. Tylko w 

przypadku skrajnych zaniedbań rodzice mogą ponieść odpowiedzialność karną. 

Narażenie dziecka na niebezpieczeństwo 

Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr. Nr 88, poz. 553 ze zmian.) 

KOMENTARZ: Nawet nieumyślne działania prowadzące do zagrożenia życia lub 

zdrowia dziecka stanowi przestępstwo. Zaniedbania rodziców i innych osób, na których 

spoczywa obowiązek takiej opieki jest szczególnie surowo karaną formą tego 

przestępstwa. 

Art. 160. 

§1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na 

niebezpieczeństwo,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§3. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w §1-3 sprawca, który dobrowolnie 

uchylił grożące niebezpieczeństwo. 

§5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Art. 162. 

§1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim 

niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela 

pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo 

utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,  podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3.  

§2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne 
poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest 

niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej. 
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KOMENTARZ: Zaniedbanie może przyjąć formę wyjątkowo drastyczną w postaci 

porzucenia mimo obowiązku opieki. 

Art. 210. 

§1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2007 nr 109 poz. 756) 

KOMENTARZ: Także Kodeks wykroczeń porusza kwestię poświęcania dziecku 

niewystarczającej uwagi. Kary proponowane przez Kodeks nie są szczególnie 

dotkliwe. Mają jednak na celu zwrócenie uwagi opiekunom na konieczność 

zabezpieczenia dzieci przed szczególnymi niebezpieczeństwami. 

WAŻNE: W Kodeksie wykroczeń ustala zwykle granicę wieku pokrzywdzonego 

małoletniego na 7 lat. Jednak wykazanie, że starsze dziecko nie jest w stanie rozpoznać 

niebezpieczeństwa lub obronić się przed nim, może w niektórych przypadkach także 

spowodować karalność narażenia na niebezpieczeństwo takiego dziecka. 

Art. 89. 

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do 

przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, 

podlega karze grzywny albo karze nagany. 

Karalne jest także dopuszczenie do demoralizacji nieletniego lub do dopuszczenia się 

przez niego przestępstwa. Zaniedbanie dotyczy bowiem nie tylko kwestii fizycznych i 

bytowych, ale także zapewnienia właściwego wychowania dziecku. 

Art. 105. 

§1. Kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej 

dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako 

przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe 
i wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze 

nagany. 

§2. Jeżeli czyn określony w §1 popełnia osoba, pod której nadzór odpowiedzialny 

oddano nieletniego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. 

§3. W wypadkach określonych w §1 i 2, jeżeli nieletni czynem swym wyrządził 

szkodę, można orzec nawiązkę do wysokości 1 000 złotych. 

Art. 106. 
Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą 

niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej 

przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze 

grzywny albo karze nagany. 

Niealimentacja 
KOMENTARZ: Formą zaniedbania jest także niełożenie na dziecko, czyli 

niedostarczanie mu środków utrzymania. Dostarczanie takich środków jest 

obowiązkiem rodziców. Niełożenie na dziecko w niektórych przypadkach może być 

przestępstwem, w szczególności, gdy osoba zobowiązana orzeczeniem sądu lub ustawą 

do płacenia alimentów uporczywie się od tego uchyla. Jednak już samo niezapewnianie 
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środków zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecku, które nie może samo się 

utrzymać wypełnia znamiona przestępstwa. 

Art. 209. 
§1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub 

orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby 
najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia 

podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub 

organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. 

§3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo 

świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

ściganie odbywa się z urzędu. 

KOMENTARZ: Do złożenia wniosku o ściganie tego przestępstwa uprawniony jest 

poszerzone grono podmiotów: nie tylko pokrzywdzony, ale także organy pomocy 

społecznej i organy podejmujące działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Ma to 

znaczenie ze względu na to, że składanie wniosku przez dziecko lub przez drugiego z 
rodziców jest w procedurze znacznie utrudnione. 
 

II Prawo międzynarodowe 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Prezydenta 

Polski na mocy ustawy z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach 

dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

listopada 1989 r. 

Art. 19. 
1. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie 

ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka 

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub 

zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach 

seksualnych, dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów)  

prawnego(-ych) lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem. 

2. Tego rodzaju środki ochronne powinny obejmować, tam gdzie jest to właściwe, 
skuteczne przedsięwzięcia w celu stworzenia programów socjalnych dla realizacji 

pomocy dziecku oraz osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, jak również innych 

form działań prewencyjnych dla ustalania, informowania, wszczynania i prowadzenia 

śledztwa, postępowania, notowania wymienionych wyżej przypadków niewłaściwego 

traktowania dzieci oraz tam, gdzie jest to właściwe - ingerencję sądu. 
 

Ponadto Polski dotyczą akty europejskie, które mimo braku bezpośredniej mocy 

obowiązującej, stanowią wytyczne do wprowadzania zmian w prawie krajowym.  

Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego RE o krzywdzeniu i zaniedbywaniu 

dzieci (Recommendation on abuse and neglect of children), 1371 (1998), 23 kwietnia 

1998 r.  
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Prawo realizowane przez Przedszkole 

W sytuacjach, które wymagają w zakresie zaniedbania dzieci interwencji prawnej ze 

strony przedszkola możemy posiłkować się następującymi aktami prawnymi kierując 

sprawę do MOPR-u, Policji, Sadu Rodzinnego: 

 Procedura Przedszkolna nr 11/2010 postępowania w sytuacji dziecka krzywdzonego  

załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/2010 z dnia 12.02.2010 roku 

 art. 304 § 2, art. 305.art.306 kodeksu postępowania karnego  oraz - art. 572 kodeksu 

cywilnego - zgłoszenie przez placówkę (funkcjonariusza publicznego) krzywdzenia 
dziecka poprzez zaniedbanie dziecka przez rodziców umożliwiające wgląd w 

sytuację rodzinną dziecka przez Sąd Rodzinny  lub Prokuraturę 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 roku- art. 12, 12a 

 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dni 26.10.1982 r- art.4 ust.2 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25.10.2012 r 
ustanawiające normy 

 Konwencja  o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20.11.1989 r 

KADRA PRZEDSZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 
 

W roku szkolnym 2014/ 2015 w poszczególnych grupach pracują:  
 

Grupa I „Motylki” wychowawczynie: mgr Jolanta Kłusewicz, mgr Iwonna 

Zaborowska, mgr Bogusława Czyrska, pomoc nauczyciela: Urszula Nejman, 

pomoc techniczna: Halina Wałkuska  
 

Grupa II „Żabki” wychowawczynie: mgr Ewelina Ostrowska, mgr Urszula Czykwin, 

pomoc techniczna: Marzena Pieczyńska , wolontariusz pani Marta 
 

Grupa III „Biedronki” wychowawczynie: mgr Alicja Szczepańska, mgr Dorota 

Śliwoń, pomoc techniczna: Iwona Sieczko 
 

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

pomoc techniczna: Halina Borowska 
 

Grupa V „Sowy” wychowawczynie: mgr Anna Sosnowska, mgr Grażyna 

Korobkiewicz, pomoc techniczna: Irena Tałuć 
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WYDARZENIA Z PRZEDSZKOLA 

Badania logopedyczne i psychologiczne 
 Nasza placówka współpracuje ze specjalistami 

z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr1 

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. 

Co miesiąc odbywają się zajęcia z logopedą oraz konsultacje dla rodziców. 

Każdy chętny rodzic powinien zapisać się na umówiony termin na liście wyłożonej 

przed dniem konsultacji. 

 
 

Sprzątanie Świata Polska 2015  
 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. We wrześniu 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 
 

 

Zajęcia edukacyjne z zasad bezpieczeństwa z Policją 
 22 września 2015 roku dzieci z grupy II- Żabki, z grupy III- Biedronki, z grupy 

IV- Pszczółki, z grupy V- Sowy uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z zasad 

bezpieczeństwa z wykorzystaniem specjalnych pomocy ruchu drogowego- 

Autochodzik. O bezpiecznym poruszaniu się na ulicy, znakach drogowych, korzystaniu 
z oznakowanych miejsc przejść dla pieszych dzieci pozyskały wiedzę bezpośrednio od 

Policjantek, które prowadziły zajęcia edukacyjne w formie 

zabawy. 

 Serdecznie dziękujemy Pani Anieli Kurzyna z 

Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, Pani Annecie 

Grochowskiej- Kasperwocz i Pani Marcie Gawieńczyk 

z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Białymstoku za wdrożenie zasad bezpieczeństwa, 

które wykorzystujemy na co dzień podczas spacerów i 

wycieczek z udziałem dzieci przedszkolnych. 
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Akademia Urzędu Dozoru Technicznego dla Dzieci 
 Dzieci z grupy „Pszczółki” oraz z grupy „Sowy” w dniu 24 września 2015 

uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Inspektorów z Urzędu 

Dozoru Technicznego Oddziału w Białymstoku w ramach projektu „Akademia UDT 

dla Dzieci”. 

 Inspektorzy UDT Pan Mirosław Blacha oraz Pani Aneta Żmujdzin stosując 

metody i formy zajęć edukacyjnych dostosowanych do wieku przedszkolnego w 

kreatywny i interesujący sposób popularyzowali bezpieczeństwo 

techniczne oraz profilaktykę w eksploatowaniu ogólnodostępnych 

urządzeń technicznych (winda, ruchome schody, podjazdy inwalidzkie 

itp.). Wychowankowie podczas zajęć byli wyposażeni w kamizelki 

odblaskowe oraz ochronne kaski mogli obejrzeć urządzenia ułatwiające 
pracę inspektorom nadzoru technicznego w codziennej pracy zawodowej.  

Dzieci z grup „Pszczółek” oraz „Sowy” wykazały się aktywnością, wiedzą 

oraz zainteresowaniem przedstawianego zagadnienia z zakresu 

bezpieczeństwa. 

Na koniec spotkania wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz wspaniałe 

nagrody. 

 Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Dariuszowi Kozłowskiemu , 

Inspektorom z Urzędu Dozoru Technicznego Pani Anecie Żmujdzin i Panu 

Mirosławowi Blacha oraz Panu Mirosławowi Sumorek za organizację zajęć 

edukacyjnych i podjęcie profilaktycznych działań promujących bezpieczeństwo 

techniczne z wykorzystaniem urządzeń w codziennym funkcjonowaniu z udziałem 

przedszkolaków z „Rumiankowego Przedszkola”. 
 

 

Zajęcia Matematyka Najmłodszego Przedszkolaka 
 Dzieci z grupy II „Żabki” miały możliwość uczestniczenia w zajęciach 
prowadzonych przez panią metodyk - Iwonnę Zaborowską, w trakcie których 

nauczyciele z miasta obserwowali umiejętności matematyczne i logicznego myślenia 

wraz z umiejętnością odtwarzania zaobserwowanej rzeczywistości. Dzieci świetnie 

bawiły się kolorowymi patyczkami, kostkami, miały również do czynienia z „maszyną 

matematyczną”. Na zajęciach ukazane były metody pracy z dzieckiem najmłodszym w 

oparciu o literaturę profesor Gruszczyk – Kolczyńskiej. 
 

 

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 zaszczyciła emerytka 

Pani Helena Karłuk, co bardzo nas cieszy. Wszyscy 

uczestnicy obdarowani zostali laurkami własnoręcznie 

wykonanymi przez dzieci. 
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Audycje teatralne w naszym przedszkolu 
 Do tej pory odbyło się już kilka spektakli teatralnych, jak również audycja 

muzyczna. Wszystkie przedszkolaki chętnie uczestniczyły w przedstawieniach, 

jak również wysłuchiwały fragmentów muzyki granych na instrumentach przez 

artystów z Filharmonii i Opery Podlaskiej. 
 

 

Przeźrocza przyrodnicze 
 W naszym przedszkolu sukcesywnie mamy możliwość oglądać przeźrocza 

przyrodnicze autorstwa Sławomira Kłusewicza. Pani Jolanta Kłusewicz prezentuje nam 

piękne obrazy wykonane przez fotografika ornitologa. Dzieci z wielkim 

zainteresowaniem oglądają przedstawiane obrazy, tym ciekawsze, że „ubrane” 

w interesującą opowieść pani Joli. 
 

 

Jesienne zabawy wśród liści 
 Nasz ogród przedszkolny jest miejscem wielu ciekawych przeżyć małych 

przedszkolaków. Mamy tu wiele krzewów i drzew. A jesień… Kolorowe liście, 

a dzieci w pogoni za nimi. cieszymy się gdy nadchodzi jesień, bo możemy bawić się 

wesoło wśród jesiennych dywanów z liści. 
 

 

Akcja żołędzie dla zwierząt z ZOO 

 W miesiącach wrzesień – październik nasze przedszkole wzięło udział w akcji 

zbierania żołędzi dla zwierząt z Akcentu Zoo w Białymstoku. Zarówno dzieci jak i 

opiekunowie chętnie włączyli się do akcji. Zwierzęta są bardzo wdzięczne za pyszne 

kąski. Dziękujemy!!! 
 

 

Akcja Żonkil 
 Po raz kolejny nasza placówka wzięła udział w akcji na rzecz Fundacji 

„Pomóż im”. Posadziliśmy cebulki żonkili i rozmawialiśmy na temat chorych dzieci. 

Nasi wychowankowie wykazali się wielką empatią i troską o zdrowie swoich kolegów 

z hospicjum. 
 

 

Warsztaty muzyczne Metodą Orffa 
 W naszym przedszkolu odbyły się warsztaty dla nauczycieli 

z miasta Białegostoku prowadzone przez muzykologa 

Jacka Tarczyńskiego. Zainteresowani rodzice i dzieci miały 

okazję wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez wysokiej 
klasy specjalistę. Wszyscy świetnie się bawili. 
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Dlaczego w trawie piszczy: „Zwierzęta i ptaki polskiego lasu”. 
 3 listopada 2015 roku w przedszkolu odbył się Przegląd Recytatorski 

„Co w trawie piszczy?” pod hasłem zwierzęta i ptaki polskich lasów. Rodzice ze 

wszystkich grup przedszkolnych zgłaszali swoje dzieci do udziału w przeglądzie 

podczas którego wytypowano dzieci do eliminacji wojewódzkich organizowanego 

Przeglądu Recytatorskiego pod tym samym tytułem po raz VI w naszym przedszkolu. 

Uczestniczyło 38 dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, podczas których komisja 

powołana w składzie: dyrektor przedszkola, organizatorzy przeglądu i 

wychowawczynie grup wytypowała laureatów grupowych: 

 I grupa Motylki- Hubert Ostrowski, II grupa- Żabki Hania Wejkowska, III grupa

- Biedronki- Ola Cimoszko, IV grupa- Pszczółki- Daniel Gumieniak, V grupa -Sowy- 

Piotr Kowalski. 
 Nagrodę Dyrektora „Rumiankowego Przedszkola” otrzymała Joanna Sidoruk 

z grupy I Motylki. 

 Wszystkie występujące dzieci odniosły sukces, pokonując nieśmiałość, 

prezentując się na forum przedszkola, dlatego wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 

i drobne upominki. 

 Gratulujemy sukcesu naszym wychowankom, którzy będą prezentowali 

swoje talenty recytatorskie podczas Przeglądu Recytatorskiego „Co w trawie 

piszczy” o zasięgu wojewódzkim , organizowanego w naszym przedszkolu w dniu 

17.11.2015 roku. 

 Honorowym Patronatem objęli Przegląd nasi Partnerzy ze środowiska 

lokalnego: Prezydent Miasta Białegostoku,  RDLP, RDOŚ, Fundacja Zielone Płuca 
Polski, Książnica Podlaska Filia Nr 7 w Białymstoku, Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Słoneczny Stok”, Podręcznikarnia, Wydawnictwo Nowa Era oraz Radio Białystok 

 Organizatorzy Przeglądu Recytatorskiego: Urszula Czykwin, Ewa Wróblewska, 

Beata Filipczuk. 

/Józefa Mazurkiewicz/ 

 

Kiedy się rozpoczął wrzesień 

Zaraz przyszła za nim jesień. 

Pełen worek darów dała 

Deszczu też nie żałowała. 

Babie lato rozwiesiła 

Ptaki z lasu wypędziła. 

Drzewom liście pozrzucała 

Wieczorami tak śpiewała: 

szu szu szu, sza sza sza 

za mną idzie zima zła. 
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Grupa I „Motylki”  
To My - dzielne maluchy :) 

 Kochani i dla nas nadszedł czas, aby poznać to 

magiczne miejsce, jakim jest przedszkole. 

Jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu ale 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 muzyczno-ruchowych, 

plastycznych i innych rozwijających nasze umiejętności skupiania uwagi, koordynacji 

ruchowej i mowę. Uczestniczymy w zabawach na świeżym powietrzu, spacerujemy w 

okolicy przedszkola aby poznać najbliższą okolicę i przyjrzeć się zmieniającej 
przyrodzie. Zbieraliśmy kasztany, żołędzie, liście i uczestniczyliśmy w zabawach 

manipulacyjnych, rozwijających nasze zmysły. 

 Mieliśmy już okazję uczestniczyć w spektaklach teatralnych, audycjach 

muzycznych i pokazie przeźroczy przyrodniczych ukazujących piękno 

jesiennej przyrody. 

 Tak wygląda świat nasz mały, świat magiczny - doskonały! 

 Wszystkich szczerze pozdrawiamy - My maluchy się kłaniamy! 

 

 

 

 

Grupa II „Żabki”  
 Wrzesień w grupie "Żabek" powitaliśmy radośnie. W miłej atmosferze mijał 

nam czas. Zmieniliśmy salę, a do naszej grupy dotarły nowe dzieci, część odbywa 

edukację przedszkolną w innych grupach. Praca w grupie przebiegała pod okiem 

Pani Iwonny Zaborowskiej, Pani Eweliny Ostrowskiej, Pani Bogusławy Czyrskiej i 

Pani Urszuli Czykwin. Z pomocą nie raz przychodzi do nas Pani Marzenka 

Pieczyńska. W miesiącu wrześniu odwiedziła nas studentka z Wydziału Pedagogiki i 
Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. 

 Czas spędzamy bawiąc się, ucząc i wykonując codzienne obowiązki takie jak 

sprzątanie po skończonej zabawie, składanie pościeli po leżakowaniu. Śpiewamy, 

tańczymy, rozwijamy się również wykonując niezliczone prace plastyczne. 

Bierzemy udział w konkursach plastycznych o tematyce jesiennej. 

Dużo przebywamy na świeżym powietrzu, trenując swoją koordynację 

wzrokowo ruchową wspinamy się na przeplotniach, spacerujemy. 

Nawet w chłodne deszczowe dni chodzimy na spacery, wtedy 

towarzyszą nam nasze parasole i płaszcze przeciwdeszczowe. 
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 Mieliśmy okazję oglądać dwa spektakle teatralne. Chętnie uczestniczymy 

w zajęciach rytmicznych prowadzonych na terenie naszego przedszkola. 

Uczestniczymy w akcji zbierania żołędzi dla zwierząt z białostockiego Akcentu ZOO. 

Na co dzień bawimy się materiałem przyrodniczym takim jak żołędzie, kasztany, 

jarzębina, które znaleźliśmy na spacerach z rodzicami. Zrobiliśmy również stworki 
warzywne, bawiliśmy się w sklep warzywno - owocowy, w którym kupowaliśmy 

warzywa i owoce. 

 Na co dzień uczymy się wzajemnego szacunku i tolerancji. Opiekujemy się 

młodszymi kolegami i koleżankami. 

 Październik w grupie „Żabek” tak jak jesień przeplatany był wszystkimi 

kolorami liści. Poznawaliśmy i utrwalaliśmy kolory jesiennego szalu: żółty, brązowy, 

zielony, pomarańczowy, czerwony. Dużo spacerowaliśmy po placu zabaw, 

bo też pogoda nam dopisywała. "Odwiedziliśmy " jesienny park i las. Poznaliśmy 

obyczaje zwierząt w okresie jesieni, pomogliśmy wiewiórce nazbierać orzechów 

na zimę, a krasnalowi Hałabale wypełnić spiżarnię grzybami, żołędziami i kasztanami. 

Mieliśmy okazję wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez Panią Ulę Czykwin 

i Iwonnę Zaborowską. Zajęcia prowadzone przez Panią Iwonnę oglądali nauczyciele 
z miasta. Nauczyliśmy się świetnie liczyć. Mama Bożenki - Pani Aniela Kurzyna 

zorganizowała dla nas zajęcia z autochodzikami. Zabawy było co niemiara. 

Wybraliśmy się do deszczowej krainy, gdzie badaliśmy właściwości deszczu. 

  

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Czemiela 

za podarowanie na rzecz grupy materiałów plastycznych. 

 

Serdecznie dziękujemy Pani Anieli Kurzyna 

za pomoc w zorganizowaniu zajęć z udziałem autochodzików. 

Wychowawczynie grupy: Urszula Czykwin, Ewelina Ostrowska, 

Bogusława Czyrska 

 

Grupa III „Biedronki”  
 Grupa Biedronki to dzieci 4 letnie. Wszystkie wspaniale odnalazły się w nowej 

sali. Na co dzień bawimy się, leżakujemy, pracujemy. Poznaliśmy już wiele piosenek i 

wierszy. Bardzo lubimy zabawy z paniami, spacery w okolicy przedszkola, a także 

zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie korzystamy ze sprzętu terenowego na 

naszym placu przedszkolnym. Kiedy jest ciepło bawimy się często w piaskownicy.  

 Jesienny czas minął nam na zabawach z liśćmi i kasztanami. Układaliśmy 

mozaiki z wykorzystaniem żołędzi i jarzębiny. Wykonaliśmy wiele prac plastycznych. 

Wychowawczynie grupy: Alicja Szczepańska, Dorota Śliwoń 
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Grupa IV „Pszczółki”  
 Nasza grupa liczy 25 osób, w tym są to dzieci 4, 5 i 6- 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: 

 akcja ,,Sprzątanie świata” - 18.09 

 przedstawienie teatralne pt. ,,Bajka o trzech księżniczkach” - 28.09 

 przedstawienie teatralne pt. ,,Psotna Anka Jagodzianka” - 01.10 

 udział w konkursie plastycznym pt. ,,Barwy świata przyrody” - nagroda główna: 

Emilia Sochoń - 12.10 

 VI edycja Przeglądu Recytatorskiego pt. ,,Co w trawie piszczy?” 

etap miejski: Daniel Gumieniak - 03.11 

 audycja muzyczna pt. ,,Kosmos” - 04.11 

 XVI Jesienny Festiwal Piosenki Przedszkolnej: Weronika 

Sieńko i Aleksandra Romaniuk - 06.11 

Wychowawczynie: Ewa Wróblewska, Beata Filipczuk  
 
 
 

 
Grupa V „Sowy”  

 We wrześniu i w październiku dzieci wzięły udział w konkursach plastycznych: 

„Barwy świata przyrody” oraz „Czary Pani Jesieni”. Nagrodę otrzymała 

Natalka Danilczuk oraz Gabriel Łapiński. W najbliższych dniach dzieci wezmą udział 

w zajęciach edukacyjnych z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonych 

przez pracowników policji. 

 Nasza grupa liczy 25 osób. Wszystkie dzieci to obecne 5- latki. 

Ponieważ jesteśmy grupą starszaków to w miarę intensywnie przygotowujemy się 

do pójścia do szkoły. Mamy też czas na zabawę zarówno w sali jak i na podwórku. 

W mijającym miesiącu uczestniczyliśmy w akcji- Sprzątanie świata oraz w dwóch 

przedstawieniach teatralnych na terenie naszego przedszkola. Dobrze 

jest nam w przedszkolu lubimy tutaj spędzać czas. 

Wychowawczynie: Grażyna Korobkiewicz, Anna Sosnowska 
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Logopeda Poleca 
 

„Człowiek – ssak, który mówi” 

 Dla większości z nas mowa jest czynnością tak oczywistą, że nie zastanawiamy 

się wcale nad jej znaczeniem. Ale czy moglibyśmy wyobrazić sobie nasze życie bez 

możliwości mówienia? Pewnie byłoby to trudne, gdyż mowa jako środek 

komunikowania się, jest jedną z naszych najważniejszych umiejętności – umiejętnością 

porozumiewania się za pomocą słowa. Porozumiewanie się językowe z otoczeniem to 

odbieranie i pełne rozumienie komunikatów słownych, a także ich nadawanie. 

Dzięki zdolności rozumienia mowy poznajemy otaczającą nas rzeczywistość, 

zdobywamy wiedzę i doświadczenie. Dzięki umiejętności mówienia jesteśmy w stanie 
wyrazić swoje uczucia, pragnienia, spostrzeżenia, sądy i opinie. 

 Aby czynność porozumiewania się przebiegała u nas i naszych dzieci 

prawidłowo, musimy posiadać kompetencję językową, czyli dysponować rozwiniętym 

systemem językowym. Ważne jest jak dziecko mówi, ale jeszcze ważniejsze, co mówi; 

czy jest zdolne do rozumienia komunikatów wyrażonych nawet za pomocą 

skomplikowanych struktur językowych, czy posiada umiejętność posługiwania się 

zdaniem rozwiniętym, poprawnym pod względem gramatycznym, czy dysponuje 

bogatym słownictwem, czy potrafi zadawać pytania oraz tworzyć dłuższe, narracyjne 

wypowiedzi, spójne i zrozumiałe dla odbiorcy. 

Oczywiście kompetencje językowe nie są jedynym warunkiem skutecznego 

porozumiewania się. Obok niej ważne są tzw. kompetencje komunikacyjne w aspekcie 
społecznym, sytuacyjnym i pragmatycznym. Dziecko musi nabyć umiejętność 

dostosowania wypowiedzi do możliwości i społecznej roli rozmówcy, musi potrafić 

posługiwać się językiem w określonych sytuacjach oraz osiągać za pomocą mowy cel 

przez siebie zamierzony. Jeżeli proces rozwoju mowy przebiega prawidłowo, 

prawidłowy jest też proces myślenia i odwrotnie. Tak jak myślimy, tak mówimy, i tak 

jak mówimy, tak też myślimy. Myślenie przebiega za pomocą kodu językowego, 

myślimy słowem i w słowach krystalizują się nasze myśli. 

 Język i mowa organizują i porządkują sposób myślenia i spostrzegania świata. 

Pozwalają lepiej panować nad własnym działaniem, gdyż możliwe staje się planowanie 

i kontrola przebiegu wykonywanych czynności. Mowa wywiera wpływ na 

powstawanie i kształtowanie takich czynności umysłowych jak: spostrzeganie, 

wyobrażanie, porównywanie, analizowanie i wnioskowanie. Poziom rozwoju 
językowego w dużej mierze determinuje możliwości dziecka. Niskie umiejętności 

języka i w efekcie posługiwanie się jego uproszczoną wersją, będą utrudniać 

opanowanie nauki czytania i pisania. Ograniczenia językowe wpływają nie tylko na 

pogorszenie poznawczego, ale także emocjonalnego i społecznego funkcjonowania 

dziecka. 

Brak możliwości przedstawienia własnego punktu widzenia czy uzgadniania 

rozbieżnych stanowisk, bywają przyczyną popadania w konflikty. Wielu ludzi ucieka 

się do przemocy fizycznej lub gróźb jej użycia po prostu dlatego, że brak im 

umiejętności werbalnych, dzięki którym mogliby efektywnie osiągać swoje cele. 

Sprawne posługiwanie się mową to jeden z warunków aktywnego i twórczego 

uczestnictwa w życiu dziecięcego, jak i dorosłego społeczeństwa. 
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TERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECA 

 

Kryteria wyboru książek do głośnego czytania dzieciom 

 Czy ważne jest, co czytamy dzieciom? Tak, gdyż przy pomocy książek 

„wyposażamy” ich umysły i serca – wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie 

świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości. Od nas - rodziców i 

nauczycieli - zależy, czy znajdą się tam śmieci, czy stworzymy piękne, bogate, 

harmonijne i ponadczasowe „wnętrze”. Pomocne może się okazać pytanie, czy książka 
spełnia kryteria wyboru dobrych książek do czytania dzieciom. 

 Kryteria, jakimi powinniśmy kierować się przy polecaniu książek do głośnego 

czytania dzieciom, służą z jednej strony podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i 

wiedzy, z drugiej zaś ochronie i wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka. 

Proponuję, by do głośnego czytania dzieciom wybierać książki: 

 skierowane do dziecka i ciekawe dla niego 

 sensowne - o czymś istotnym dla dziecka, objaśniające mu świat, rozwijając ważną 

cechę bądź umiejętność np. empatię, takt, poczucie humoru 

 napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną 

 dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju 

 uczące myślenia oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami i sytuacjami 

 przynoszące wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim poziomie 

 niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i 

zachowań, niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, innych ludzi, zwierząt, 

przyrody, dobrych tradycji, uznanych norm społecznych, sprawiedliwego prawa 

 rozwijające wrażliwość estetyczną 

 kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie 

 unikające stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością, kulturą etc., nawet 

jeśli podane są w „niewinnej” lub humorystycznej formie 

 unikające antywzorców np. przykładów, że zachowania naganne wiodą do sukcesu  

 Dzieci potrzebują jasnego przekazu moralnego, co jest dobre, a co złe. 

Jeśli lektura pozostawia tu wątpliwości, zawsze warto z nimi rozmawiać o właściwych 

postawach i wyborach - takich, które nie ranią innych i służą dobru ogólnemu. 

 Izolacja społeczna, poczucie osamotnienia, zaniżona samoocena czy poczucie 

małej wartości, to tylko niektóre z negatywnych zjawisk, wynikające z ograniczeń w 

porozumiewaniu się. Chociaż nabywanie języka jest niejako zaprogramowane, to 

zdolność dziecka do posługiwania się nim rozwija się w kontaktach z innymi ludźmi. 

Rozwój mowy i aktywności werbalnej przebiega najefektywniej we wspólnocie, w 
której dziecko odczuwa bliskość innych, ciepło i bezpieczeństwo emocjonalne. O tym, 

jak stymulować językowe umiejętności, budzić zaciekawienie językiem oraz wyzwalać 

spontaniczną aktywność słowną w ramach „domowego wychowania językowego”, 

opowiem Państwu już wkrótce. 

Opracowanie Anna Sosnowska w oparciu o artykuł :Anna Bielewicz-Rzepka – 

neurologopedia  
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Tytuł: A ja jestem Polak mały, moim 

krajem jest świat cały 

Autor: Eliza Piotrowska 
 

Tytuł: Dom 

Autor: J. Patrick Lewis 
 

Tytuł: Dom czarownicy  

Autor: Zofia Beszczyńska  
 

Tytuł: D.O.M.E.K 

Autor: Aleksandra i Daniel Mizielińscy 
 

Tytuł: Cynamon i Trusia. Wierszyki na 

okrągły rok 

Autor: Ulf Stark 
 

Tytuł: Elmer (seria)  

Autor: David McKee 
 

Tytuł: seria o Findusie  

Autor: Sven Nordqvist 
 

Tytuł: Florka. Z pamiętnika ryjówki 

Autor: Roksana Jędrzejewska-Wróbel  
 

Opracowanie Urszula Czykwin 

Tytuł: Adaś i Słoń 

Autor: Ludwik Janion   
 

Tytuł: Bangsi 

Autor: Hubert Klimko-Dobrzaniecki 
 

Tytuł: Basia i … (cała seria)  

Autor: Zofia Stanecka 
 

Tytuł: Bajka o szczęściu 

Autor: Izabela Degórska 
 

Tytuł: Co za szczęście! Co za pech! 

Autor: Thomas Halling 
 

Tytuł: Chłopiec i pingwin 

Autor: Oliver Jeffers 
 

Tytuł: Ciocia Jadzia 

Autor: Eliza Piotrowska 
 

Tytuł: Diabełek  

Autor: Maria Ewa Letki 
 

Tytuł: Dzikoludek   

Autor: Beata Ostrowicka  
 

 Przede wszystkim zwróćmy uwagę, czy książka dostosowana jest do wieku, 

stopnia dojrzałości emocjonalnej i wrażliwości dziecka. Nie wzbudzajmy w dzieciach 

strachu i napięć. Rozrywka nie jest warta trwających czasem latami lęków i fobii. 

Jednocześnie jednak pamiętajmy, że gdy czytamy dziecku i odpowiadamy na jego 

pytania, może zrozumieć ono teksty „dojrzalsze”, przeznaczone dla dzieci starszych 
nawet o dwa, trzy lata. 

 I jeszcze jedno – tak jak sprawdzamy smak i temperaturę potraw, które 

serwujemy dzieciom, zapoznawajmy się z książką przed przeczytaniem jej dziecku. 

 Kryteria wyboru książek do głośnego czytania dzieciom zostały opracowane 

przez Fundację „ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom”, inicjatora kampanii 

„Cała Polska czyta dzieciom”. 

 Rekomendacje Fundacji mogą czasem odbiegać od Państwa gustu, 

czy wyobrażenia o tym, co jest dla Państwa dziecka właściwe. Czujmy się osobiście 

odpowiedzialni za to, co czytamy naszym dzieciom. 

 Drodzy Rodzice i Opiekunowie! 

„Przewodnik po Dobrych Książkach” to jedynie próba wybrania spośród mnóstwa 

książek na rynku tych najbardziej wartościowych. 
 Pamiętajcie Państwo jednak o indywidualnych preferencjach Waszych dzieci. 

Na pewno nie jest tak, że każda książka z tej listy zaspokoi indywidualne potrzeby 

każdego dziecka. Namawiamy, aby włożyć wysiłek w dopasowanie lektury do 

wrażliwości, poczucia humoru i możliwości intelektualnych własnych dzieci. 

Satysfakcję z dobrze dobranej lektury trudno porównać z czymkolwiek innym :). 
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Popracuj ze mną Mamo, Tato… 
 

Pomóż pająkowi dotrzeć do pajęczyny. 
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