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„Przedszkolaki książki piszą…”  
konkurs plastyczno - literacki 
W „Rumiankowym Przedszkolu” został 
ogłoszony konkurs literacki- rodzinny w ramach 

akcji ogólnopolskiej „Cała Polska czyta 

dzieciom”. Rodzice z grup przedszkolnych 

czytali wybrane przez siebie książki w 

poszczególnych grupach. Najwięcej chętnych do 

czytania rodziców było w grupie IV- „Pszczółki”. Uwieńczeniem tej akcji, było 

ogłoszenie konkursu literackiego, na stworzenie własnej książki we współpracy 

rodzica z dzieckiem. Organizatorzy konkursu 

literackiego, nauczyciele przedszkola: Pani Urszula 

Czykwin, Pani Alicja Sosnowska, Pani Ewa Wróblewska 

i Pani Beata Filipczuk przedstawili wyniki konkursu na 

uroczystości przedszkolnej w dniu 8 kwietnia 2016 roku. 
Wszystkich autorów nagrodzono upominkami, a rodzice 

dzieci otrzymali specjalne dyplomy. Łącznie księgozbiór 

autorski liczył 11 woluminów. Książki były eksponowane 

w holu przedszkola, można je było przeczytać i obejrzeć. 

Odbyła się również wystawa książek w Filii Nr 7 

Książnicy Podlaskiej na ul. Zielonogórskiej. 

 Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i udział w akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” oraz piękną współpracę z dzieckiem przy tworzeniu książeczek autorskich. 

Zajęcia edukacyjne z Pracownikami IPN-u 
 W dniu 4 maja 2016 roku w „Rumiankowym Przedszkolu” odbyły się zajęcia 

edukacyjne prowadzone przez Panią Urszule Gierasimiuk Pracownika Oddziałowego 

Biura Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku. Dzieci z grupy IV- „Pszczółki”  

i V - „Sowy” uczestniczyły w zajęciach tematycznych dotyczących Jubileuszu Chrztu 

Polski, historii barw i symboli narodowych. Kształtowanie postaw patriotycznych 

wśród wychowanków oraz przynależności narodowej, wyrażania szacunku wobec 

symboli, barw i hymnu narodowego jest istotą wychowania przedszkolnego 

realizowaną w naszym przedszkolu zgodnie z obszarami podstawy narodowej. 

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach patriotycznych, które było dostosowane do 

wieku dziecka, odznaczało się bogactwem zastosowanych metod, form i środków 
dydaktycznych. Dzieci otrzymały kolorowanki, książkę, puzzle. 

 Serdecznie dziękujemy Pracownikom IPN w Białymstoku za pięknie 

przeprowadzone zajęcia edukacyjne bogate w treści patriotyczne. 

 

 

WYDARZENIA Z PRZEDSZKOLA 
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Wycieczka do Sokolarni 
 W dniach 11 i 12 maja 2016 roku dzieci z przedszkola uczestniczyły 

w wycieczce przyrodniczej do Sokolarni w Muzeum Wsi Podlaskiej. Dzieci brały 

udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez ornitologów i przyrodników 

poznając zwyczaje i wygląd ptaków drapieżnych- sokoła, sowy puszczyka i 
myszołowa. Było to niezwykłe przeżycie dla naszych 

wychowanków, kiedy obserwowały ptaki z bliska, poznawały ich 

sposób odżywiania, a także latania pod opieką ornitologa. 

To również była pierwsza wycieczka autokarowa dzieci 3- letnich z 

grupy „Motylków”, które wykazały się dużą samodzielnością i 

odwagą. Pogoda dopisała, był czas na zabawy skansenie 

z wykorzystaniem drewnianych zabawek, słuchanie śpiewu ptaków 

i obserwacje przyrodniczą. 

Sukces zespołu wokalnego „Rumianki”  
 Zespół wokalny „Rumianki” pod kierownictwem Pani Urszuli Kropiewnickiej 

został laureatem konkursu „Pośladach przeszłości ku nowym dniom” poświęcony 

św. Janowi Pawłowi II. 

 Występ inauguracyjny laureatów z przedszkoli i szkół białostockich na forum 

miejskim odbył się 18 maja 2016 roku ,w dniu urodzin papieża. Zespół „Rumianki” 

pięknie się zaprezentował na scenie. 

 Dziękujemy Pani Urszuli Kropiewnickiej oraz muzykom za przygotowanie 

sceniczne dzieci do występu. 

 Dziękujemy Pani Grazynie Korobkiewicz za wsparcie i opiekę nad dziećmi 

podczas wszystkich prób oraz występu na scenie. 
 Dziękujemy Pani Dorocie Daciuk- Rodzicowi z grupy II za zorganizowanie  

środka transportu dla przedszkolaków i opiekunów. 

Sukces Zespołu Mażoretek „Rumianki”  
 W dniach 28- 29 maja 2016 roku Zespół Mażoretek „Rumianki” 

pod kierownictwem Pani Marii Gierasimiuk zdobył I miejsce na Międzynarodowych 

Prezentacjach Mażoretek, Tambumajorek i Cheerleaderek „POM-PA 2016” 

w kategorii BATON ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY. 

 Impreza odbywała się w centrum Miasta przy Rynku Kościuszki z udziałem 
zespołów z Białorusi, Litwy oraz zespołów z Polski. 

 Serdecznie dziękujemy Pani Marii Gierasimiuk za tak wspaniałe przygotowanie 

dziewczynek z zespołu do występu na forum międzynarodowym. 

 Gratulujemy złotych medali naszym wspaniałym „Rumiankom” 
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Gala wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego 
„Przedszkolaki kochają przyrodę”  
 W dniu 20 maja 2016 roku w „Rumiankowym Przedszkolu” odbyła się 

uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom VI edycji konkursu plastyczno-

edukacyjnego „Przedszkolaki kochają przyrodę”. Podczas gali gościliśmy 
przedstawicieli honorowych patronatów imprezy Panią Ewę Majewską z RDLP, 

Pana Tomasza Filipczuka z Podręcznikarni oraz Pana Jerzego Rutkowskiego z SM 

„Słoneczny Stok” oraz dzieci- laureatów konkursu z rodzicami i nauczycielami 

z białostockich oraz podlaskich placówek przedszkolnych. Na konkurs plastyczny 

wpłynęło 178 prac plastycznych (26 – 3 latków; 51 – 4 latków; 75 – 5 latków i  25 – 6 

latków) z 18 przedszkoli w Białymstoku ,z przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie, 

z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłudowie ,z przedszkola z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Supraślu, z 5 przedszkoli z Litwy z polskimi 

oddziałami „Rumianek”. „Kasztan” „Kluczyk”, „Dziadek do Orzechów”, z przedszkola 

w Mejszagole oraz z przedszkola w Niemczech z Ulm- Elsberg. Do konkursu dzieci 

przygotowywało 109 nauczycieli. Komisja konkursowa oceniając prace wzięła pod 

uwagę: wrażenia artystyczne samodzielność wykonania pracy, dobór kolorów, 
wybraną technikę plastyczną. Komisja konkursowa wyłoniła 25 wyróżnień, 20 nagród, 

które były ufundowane przez honorowych patronatów: Prezydenta Miasta 

Białegostoku, SM „Słoneczny Stok”, RDOŚ, RDLP, Fundacje Zielone Płuca Polski, 

Biebrzański Park Narodowy, Podręcznikarnię, Wydawnictwo Nowa Era. 

 Podczas uroczystości prezentowały się dzieci z grupy I- Motylki: Hubert 

Ostrowski I Joanna Sidoruk deklamując wiersze przyrodnicze, dzieci z grupy II- Żabki 

w przedstawieniu o krasnalach leśnych oraz dzieci z grupy IV- Pszczółki, 

które zaprezentowały na początku uroczystości hymn przedszkola. 

Pani Jolanta Kłusewicz zaprezentowała pokaz slajdów przyrodniczych autorstwa  

Pana Sławomira Kłusewicza w ramach realizacji projektu edukacyjnego  

„Bliżej natury” realizowanego przez przedszkole. Dzieci , rodzice i nauczyciele 
podziwiali uroki przyrody podlaskiej zaobserwowane wiosną.l Po wręczeniu nagród i 

wyróżnień wszyscy zaproszeni goście uwiecznili spotkanie na wspólnym zdjęciu oraz 

spędzili mile czas na poczęstunku przedszkolnym. 

 organizatorzy konkursu: 

 Jolanta Kłusewicz, Ewelina Ostrowska, Ewa Wróblewska, Beata Filipczuk 

Dzień Dziecka w Przedszkolu 
 1 CZERWCA 2016 z okazji Dnia Dziecka w placówce odbył się Dzień Sportu z 

udziałem wychowanków ze wszystkich grup przedszkolnych. 
 Zabawy sportowe odbywały się w godz. 9.30 do 11.30 w ogrodzie 

przedszkolnym. Oprócz dyscyplin i zawodów sportowych do dyspozycji dzieci była 

trampolina oraz zamek dmuchany. Rozstrzygnęliśmy także konkurs plastyczny 

związany ze Świętem Patrona pod tytułem „Simona Kossak przyjacielem zwierząt”. 
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Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom 
 W ramach V Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom specjalni Goście 

zgłoszeni w ramach podjętej akcji czytali dzieciom w „Rumiankowym Przedszkolu” 

wybrane przez nich książki. 

 W dniu 6 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 w grupach: I- Motylki, II- Żabki,  
III- Biedronki, o godz. 12.00 w grupach: IV- Pszczółki, V-Sowy. 

 Pani Marta Potocka z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przeczytała 

dzieciom wybraną książkę oraz zaprezentowała pokaz slajdów o ptakach. 

 W dniu 6 czerwca 2016 roku o godz. 13.30 w grupach: IV- Pszczółki, V- Sowy 

Pani Małgorzata Krawiec z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku 

przeczytała legendy wydane przez Galerię Arsenał i Fundację MomaFilm. 

 Serdecznie dziękujemy Gościom  za wybór naszej placówki do czytania książek 

w ramach miejskiej akcji. 

 

 

 

Festyn Rodzinny „Bezpieczne i Przyjazne Przedszkole”  
 W dniu 9 czerwca 2016 roku w godz. 14.30 -17.00 odbył się Festyn Rodzinny 

„Bezpieczny Przedszkolak” przy współpracy wolontariatu pracowników Fundacji 

przy BGK. W programie festynu odbyły się występy dzieci, prezentacja zespołu 

mażoretek oraz zespołu wokalnego „Rumianki”, pokazy tresury psów przez 

przewodnika z Policji. W czasie festynu była również możliwość obejrzenia sprzętu 

policyjnego, udział w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem „Autochodzika”,  

pokazy umiejętności i sprzętu strażackiego, zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy  

dla rodziców i dzieci prowadzone przez ratownika medycznego. 

 W ramach festynu odbył się również konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do 

przedszkola” 

 Rodzice i dzieci miło i pożytecznie spędziły wiosenne popołudnie. 
 

 

 

Dni Adaptacyjne do przedszkola 
 W dniu 15 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami 

wychowanków, które rozpoczynają edukację przedszkolną od 1 września 2016 roku. 

Rodzice wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez Panią Małgorzatę Jaroszewicz z 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NR 1 w Białymstoku na temat „Adaptacja 

dzieci 3-4- letnich do przedszkola”. 

 Na zebraniu ustalono, że dni adaptacyjne z udziałem dzieci wraz z rodzicami 

odbędą się w terminie:29-30-31 sierpnia 2016 roku w godz. od 9.00 do 11.00.  

Prosimy Rodziców o zabranie obuwia na zmianę sobie i dzieciom. 
 Zapisy na Karty „Stoperek” potrzebny do systemu ewidencji obecności dziecka 

w przedszkolu można dokonać w sekretariacie przedszkola w godz. 7.00- 15.00 

w terminie do 30 czerwca 2016 roku. Koszt karty- 1 szt-10 zł. 

 Zamówione karty będą przekazane rodzicom w ostatnim tygodniu sierpnia 

podczas dni adaptacyjnych. 
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GRUPA I „Motylki”. 

 To już koniec roku szkolnego.  Ten pierwszy rok 

upłynął nam w wielkiej radości. Niejednokrotnie mieloiśmy 

okazję pokazać rodzicom nasze umiejętności wokalne, 

oratorskie. Śpiewaliśmy, tańczyliśmy i dobrze bawiliśmy się 

cały rok. Braliśmy udział we wszystkich akcjach na terenie naszego przedszkola. 
Teraz wakacji przyszedł czas. 

 

GRUPA IV „Pszczółki” 

CZERWIEC 

 Dzień Dziecka na sportowo 

 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Simona Kossak przyjacielem zwierząt” - 

nagrody: Olaf Fiłonowicz, Jaś Kaszkowiak, Arek Socha, Bartek Lenczewski-Lupa, 

Weronika Rege 

 wizyta Pani Małgorzaty Krawiec z Departamentu Edukacji oraz 

Pani Marty Potockiej z PTOP-u w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” 

 Festyn Rodzinny pod hasłem Bezpieczny Przedszkolak; rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego - nagrody: Olaf Fiłonowicz, Wiktoria Chodak,  

Adaś Filipowicz 

 zajęcia edukacyjno-ekologiczne prowadzone przez specjalistów-ekologów w ramach 

realizowanego programu ,,Nasze przedszkole jest EKO” we współpracy z firmą Lech 

 pożegnanie 6-latków - uroczyste zakończenie roku 

 wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego ,,Bajkowa wyspa” 

 

MAJ 

 zbiórka baterii w ramach konkursu ,,Nasze przedszkole jest EKO” 

 zajęcia edukacyjne o tematyce patriotycznej poprowadzone przez pracowników IPN 

 udział w konkursie plastycznym w oparciu o surowce wtórne ,,Coś z niczego” - 

Emilia Sochoń (wyróżnienie), Natalia Perkowska (nagroda) 

 wycieczka do Sokolarni 

 rozstrzygnięcie konkursu plastyczno ,,Przedszkolaki kochają przyrodę” -  

Mateusz Karwowski (nagroda) 

 zajęcia otwarte dla rodziców w oparciu o innowację przyrodniczą 

 teatrzyk w PS 79 ,,Konwaliowy Zakątek” nt. 1050 rocznicy Chrztu Polski 

  

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Agaty Romaniuk 

za podarowanie na rzecz grupy gier i układanek. 



Echo Przedszkola  7 

GRUPA II „Żabki” 

CZERWIEC 

 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyło się wręczenie nagród w przedszkolnym 

konkursie plastycznym dotyczącym postaci patronki naszego przedszkola  

Pani Simony Kossak. Wszyscy bardzo starali się jak najlepiej oddać ją na swoich 

rysunkach. Spośród dzieci z grupy „Żabek” nagrodzone zostały prace Oliwiera Pęzy, 
Jasia Przastka, Magdy Nieścierowicz, Bożeny Gierłachowskiej i Hani Wejkowskiej. 

Gratulujemy! 

 Podczas festynu Rodzinnego odbył się konkurs plastyczny dotyczący 

bezpieczeństwa dzieci. Spośród Żabek udział w nim wzięli: Jakub Józef Warwiński, 

Nataniel Kochanowski, Wiktoria Tylenda. Dzieci przy pomocy rodziców wykonały 

piękne prace, które w sposób znakomity ukazały ich znajomość bezpiecznego 

poruszania się po drodze. Gratulujemy! 

 17 czerwca wybraliśmy się do koszar wojskowych. Była to niezwykła podróż. 

Widzieliśmy prawdziwych żołnierzy, którzy maszerowali po placu, czołgi, samochody 

pancerne. Mieliśmy okazję pozaglądać przez specjalną 

wojskową lornetkę na laser. Wkładaliśmy hełmy i inne 
czapki wojskowe. Trzymaliśmy granaty i karabiny. 

Wzięliśmy udział w uroczystości mianowania 

żołnierzy na wyższe stopnie wojskowe. Było dostojnie 

i podniośle. Do przedszkola wróciliśmy zmęczeni i 

pełni wrażeń. Na długo zapamiętamy ten wyjazd. 

 

Serdecznie dziękujemy Pani Dorocie Daciuk - mamie Zofii 

za sprawne zorganizowanie autokaru,  

który zawiózł nas na wycieczkę do koszar wojskowych. 

 

MAJ 
 Maj był miesiącem w słońcu skąpanym. Dużo czasu przebywaliśmy na świeżym 

powietrzu. Wybraliśmy się na wycieczkę do Sokolarni, gdzie mieliśmy okazję 

podziwiać dzikie ptaki. 

 27.04 Zosia Daciuk i Ola Sypulska wzięły udział wraz z Zespołem Wokalnym 

w konkursie wokalnym „Po śladach przeszłości ku nowym dniom”. Następnie 18.05 

dziewczynki brały udział w uroczystym koncercie z okazji urodzin Jana Pawła II, 

który odbył się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. 

 6.05 Piotr Letko otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym: 

„Coś z niczego” 

 Na przełomie kwietnia i maja prace naszych dzieci wystawione były w 

Bibliotece pod wspólnym tytułem: „Biblioteka inspiruje”. 

 W dniu 16. 05 odbyła się audycja teatralna Teatru Co Nieco. 
 W dniu 31.05 wzięliśmy udział w pierwszym etapie projektu „Białystok – moje 

miasto – tworzenie przestrzeni przez dzieci”. Projekt powstał przy współpracy OMEP. 

 Dnia 19.05 oglądaliśmy slajdy przyrodnicze przygotowane przez panią  

Jolę Kłusewicz. 
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 Skorzystaliśmy z zaproszenia naszego zaprzyjaźnionego przedszkola 

znajdującego się na ulicy Konwaliowej. Dzieci z Przedszkola 79 przygotowały nam 

inscenizację dotyczącą Jubileuszu Chrztu Polski. 

 

Serdecznie dziękujemy Pani Dorocie Daciuk - mamie Zofii 

za sprawne zorganizowanie autokarów,  

które zawiozły dzieci na wycieczkę do Sokolarni. 

GRUPA III „Biedronki” 

 Rok szkolny już prawie za nami. Był to rok pełen radości, zabawy, nauki. 

Wszyscy świetnie bawiliśmy się ale też dzielnie rozwijaliśmy swoje talenty. 

Braliśmy udział we wszystkich akcjach prowadzonych na terenie przedszkola. 

Wyjeżdżaliśmy na wycieczki. Braliśmy udział w konkursach. 

 Teraz zasłużone wakacje!!! 

GRUPA V „Sowy” 

CZERWIEC 

 Czerwiec upłynął nam pod znakiem wyjazdów, występów. Bawiliśmy się, 

rozwijaliśmy nasze talenty. Dużo czasu spędzaliśmy na świeżym powietrzu. Teraz już 

wakacje!!! 

 

MAJ 

 Mija kolejny miesiąc pobytu w przedszkolu. Maj rozpoczynamy od święta 

patriotycznego Święto flagi. Aby przybliżyć dzieciom tą tematykę pracownicy IPN 

przeprowadzili zajęcia edukacyjne. Wychowankowie utrwalili wiadomości na temat 

flagi Polski, chrztu Polski, hymnu narodowego, godła.  

 W tym miesiącu dzieci wzięły udział w kilku konkursach plastycznych. Zuzia i 
Piotruś wykonali prace na konkurs- „Każdy wie, że kto pali robi źle”. Odbył się także 

konkurs w naszym przedszkolu- „Przedszkolaki kochają przyrodę”. 

 Paweł B., Daria, Antoś, Miłosz, Aleksander, Blanka Z., Kornelka, Natalka, 

Blanka K., Mateusz, Tomek, Alicja oraz Kuba wykonali prace na konkurs-  

„Po prostu koci świat”. Z okazji urodzin naszej patronki Simony Kossak wszystkie 

dzieci z naszej grupy wykonały prace-pt. „Simona Kossak 

przyjaciel zwierząt”. Wyróżnienie otrzymali: Tomek, 

Kornelka, Paweł W., Daria, Lena R. 

 W maju dzieci miały okazję być na wycieczce w 

sokolarni. W tym też miesiącu dzieci należące do zespołu 

wokalnego z okazji urodzin papieża Jana Pawła II 
zaprezentowały się w urzędzie podlaskim na koncercie- 

„Śladami przeszłości”. 

 Koniec maja to święto naszych kochanych mam. 

Pamiętaliśmy o nich i z tej okazji wykonaliśmy laurki. 
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KĄCIK TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO 

„A jeżeli masz dziecko, najszczęśliwszy z ludzi, 

Które jest jako motyl i ptaszek i kwiat… 

Spójrz w oczy swego dziecka, 

w sercu ci się zbudzi radość, 
której nie zaćmi najsmutniejszy świat.”/Julian Ejsmond/ 

 

 Dzień Dziecka - radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół 

wieku, na stałe wpisało się w kalendarz dni świątecznych. W Polsce obchodzi się je 

1 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Dziecka, podobnie jak w wielu krajach 

europejskich należących kiedyś do bloku krajów socjalistycznych. 

 W innych krajach dziecięce święto przypada na dzień 20 listopada i obchodzone 

jest jako Dzień Praw Dziecka lub Powszechny Dzień Dziecka, a data jest 

upamiętnieniem uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji 

o Prawach Dziecka w 1989 r. 

 Nie znaczy to jednak, że dziecięce święto nie było znane wcześniej. 

Dedykowanie dzieciom szczególnego dnia w kalendarzu początek miało w 1924 roku 
w Genewie, gdy Liga Narodów reprezentowana przez przedstawicieli ponad 

pięćdziesięciu krajów na wniosek Międzynarodowego Związku Pomocy Dzieciom 

przyjęła uchwałę zwaną Deklaracją Praw Dziecka. Przyznanie dzieciom praw, 

których nie miały do początku dwudziestego stulecia stało się przełomem na drodze do 

uznania dzieci za pełnoprawnych obywateli społeczeństwa. Dzień w kalendarzu 

poświęcony dzieciom miał uświadamiać i przypominać, że dziecko nie jest 

przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony i pomocy gwarantowane Deklaracją Praw 

Dziecka, której preambuła głosiła: 

 „Mężczyźni i kobiety wszystkich narodowości uznają, że ludzkość powinna dać 

dziecku wszystko, co posiada najlepszego i stwierdzają, że ciążą na nich, bez względu 

na rasę, narodowość i wyznanie – wyspecyfikowane następnie obowiązki”. 
 W niektórych krajach, między innymi w Chinach, obchodzono więc w różnych 

terminach Dzień Dziecka, jednak był to raczej dzień pamięci dorosłych o prawach 

dzieci i czas, w którym przypominano o potrzebie troski o nie. W 1949 roku Światowa 

Federacja Kobiet Demokratycznych uznała dzień 1 czerwca za najbardziej odpowiedni 

dla manifestacji problemu ochrony dzieci przed złem świata. Inicjatywę podjęły władze 

krajów bloku socjalistycznego traktując ją jako propagandowe narzędzie walki 

politycznej i wprowadzając święto do kalendarzy. W 1954 roku Organizacja Narodów 

Zjednoczonych rezolucją 838 (IX) zasugerowała państwom członkowskim 

wyznaczenie takiego dnia, pozostawiając wolny wybór daty. Sugestię przyjęto i święto 

wprowadzano w ciągu następnych lat w kolejnych krajach. W większości przyjęto, 

że najodpowiedniejszym dniem jest 20 listopada, jako rocznica uchwalenia Deklaracji 

Praw Dziecka. Aczkolwiek w obu przypadkach inicjatywa wprowadzenia Dnia 
Dziecka nie była wolna od zabarwienia politycznego, pomogła samym dzieciom.  

 Określenie konkretnego dnia i wyznaczenie go świętem, sprzyjało różnorakim 

inicjatywom na rzecz poprawienia warunków bytowych dzieci, zbiórkom funduszy, 

nowym uchwałom i wdrażaniu ich w życie, międzynarodowej współpracy i pomocy, 

powstawaniu nowych organizacji humanitarnych. 
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 Dziś w naszej cywilizacji każdy dzień jest dniem dziecka. Dniem miłości 

do niego, stałej opieki, troski o jego teraźniejszość i przyszłość. Nikt nie kwestionuje 

jego prawa do życia, nauki, zabawy, walczy się jedynie o poprawę standardów, chcąc 

słonecznym dzieciństwem zapewnić jak najlepsze warunki dla rozwoju.  
 

Dzieciństwo – złote myśli: 
 

 „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku 

człowieka do człowieka.” 

/Jan Paweł II (Karol Wojtyła)/ 
 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.” 

„Nie ma dzieci, są ludzie.”  
„Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia.” 

/Janusz Korczak/ 
 

„Twoje dzieci nie są twoimi dziećmi, one przychodzą przez ciebie, ale nie z ciebie, 

chociaż są z tobą, ale nie należą do ciebie. Ty dajesz im swoją miłość, ale nie swoje 

myśli ponieważ one mają myśli własne. Możesz dać przytułek ich ciałom, ale nie ich 

duszom, ponieważ domem ich dusz jest dzień jutrzejszy. Możesz starać się upodobnić 

do nich, ale nie próbuj ich zmuszać, aby były podobne do ciebie, ponieważ życie nie 

pozostaje przy dniu wczorajszym.”  

/Kahil Gilbran/ 
 

„Jako rodzice zawsze musimy mieć skrzydła wystarczająco duże, aby otoczyć nimi 

dzieci i osłonić je przed krzywdą czy bólem. To figuruje w naszym kontrakcie z 
Bogiem, kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność za ich życie.” 

/Jonathan Carroll/ 
 

„Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym 

przykładem, a jeśli nie można inaczej – odstraszającym przykładem.” 

/Albert Einstein/ 
 

„Kiedy podchodzę do dziecka, wzbudza ono we mnie dwa rodzaje uczuć:  

czułość wobec tego, kim jest i szacunek dla tego, kim może się stać.”  

/Ludwig Pasteur/ 
 

„Co to jest człowiek dorosły? Dziecko nadęte latami.”   /Simone de Beauvoir/ 
 

„To nie to, że z wiekiem stajemy się dziećmi. Wiek po prostu pokazuje, 

 jakimi dziećmi pozostaliśmy.” 

/Johann Wolfgang Goethe/ 
 

„Czemuż to kochamy dzieci? Otóż głównie dlatego, że tylko małe dziecko nie potrafi 

zwodzić nas i oszukiwać.” 

/Akutagawa Ryunosuke/ 
 

„Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo, bez ciężaru 

dnia wczorajszego.” 

/Anna Kamieńska/ 
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KĄCIK LOGOPEDY 

 Rola pytań w rozwoju dziecka. 
 Mały człowiek posiada naturalna ciekawość poznawczą, dlatego ciągle 

obserwuje, manipuluje przedmiotami, chce wszystkiego dotknąć, poszukuje wyjaśnień-

pyta. Pierwsze pytanie dziecka uznaje się za początek samodzielnej myśli dziecka i ma 

ona raczej charakter emocjonalny niż intelektualny. Do drugiego roku życia dziecko 

powtarza pytania automatycznie i bez zrozumienia za rodzicami. Dziecko w ten sposób 

uczy się zastosowania określonego pytania do odpowiedniej sytuacji. 

Około trzydziestego miesiąca życia (2,5 r.ż.) pojawiają się pytania „kto?” i „co?” 

Tak zwany właściwy wiek pytań zaczyna się w drugiej połowie  trzeciego roku życia i 

trwa przez cały okres przedszkolny, a nawet dłużej. Wówczas pojawiają się pytania 

„gdzie?” i „dlaczego?” W trzecim roku życia przeciętne dziecko zadaje dorosłym 

pytania z sensem, to znaczy poprawnie posługując się przysłówkami i zaimkami 
pytajnymi. W wieku 3-4 lat pojawia się już świadomość niewiedzy, 

niejasność pewnego zagadnienia, a świadomość jest podstawą powstania pytania. 

 Psychologia uznaje pytania dziecięce za początek ich samodzielnego myślenia. 

Dziecko pyta napotykając trudności w zrozumieniu jakiegoś zjawiska, w dążeniu 

do poznania czegoś nieznanego, do wyjaśnienia niejasności lub wątpliwości.  

Przyczyną pytań starszego dziecka jest krytyczna refleksja wobec faktów i zjawisk oraz 

zauważonej sprzeczności pomiędzy posiadanymi informacjami, a zaobserwowanym 

stanem rzeczy. Samo sformułowanie pytania dowodzi, że dziecko myśli, gdyż 

dostrzegło problem i oczekuje od dorosłych jego rozwiązania. Wiek pytań nazywany 

także bywa „głodem wiedzy”. Istnieje wiele przyczyn, dlaczego dzieci zadają nam tak 

licznie pytania oto najważniejsze z nich: 

 dynamiczny rozwój wszystkich sfer rozwojowych dziecka powoduje, że zadawanie 

pytań jest naturalną potrzebą rozwijającego się dziecka, 

 otaczający dziecko świat wzbudza jego ciekawość i zainteresowania a jednocześnie 
stymuluje go do pytań, 

„Kto nie pamięta dokładnie swego dzieciństwa, ten jest złym wychowawcą.” 

/Marie von Ebner – Eschenbach/ 
 

„Kobieta lepiej rozumie dziecko niż mężczyzna, ale psychicznie mężczyzna jest 

bardziej podobny do dziecka.”  

/Fryderyk Nietzsche/ 
 

„Ojcowie zdolnych dzieci są gorącymi zwolennikami teorii dziedziczenia.” 

/Carlo Manzoni/ 
 

„Nigdy dzieci nie mogą zrobić rodzicom takiego wstydu, jak rodzice dzieciom.” 

/Jan Kurczab/ 
 

„Jedynym produktem, który człowiek otrzymuje bez instrukcji obsługi, jest dziecko.”  

/Andrzej Majewski/ 
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 poczucie lęku, obawy przed nieznanym także jest przyczyną zadawania pytań, 

 zadawanie pytań wskazuje, że dziecko uświadamia sobie, iż posiada 

nie wystarczającą wiedzę, coś jest niejasne dla niego, 

 pytania także są wynikiem odczuwania przez dziecko rozbieżności sytuacji 

to znaczy istnieje różnica między wiedzą posiadaną przez dziecko a sytuacją 

w której się znalazł. 

 Psycholodzy przyjmują za kryterium podziału przyczynę (czemu dziecko pyta?) 

albo cel pytania (o co dziecko pyta?). S. Szuman, biorąc pod uwagę cel poznania, 

wyróżnia następujące trzy grupy pytań: 

 pytania dążące do wiedzy o rzeczach i ich własnościach (co to jest? jaki jest?…), 

 pytania dążące do wiedzy o odmianach i zmianach, zmierzające do poznania faz, 

przemian i gatunków przedmiotów oraz ich właściwości przestrzennych i 

czasowych, 

 pytania dążące do wiedzy o zależnościach przedmiotów od siebie, których celem 
jest ustalenie przyczyn i okoliczności, skutku, warunków, tworzywa, sposobu, 

funkcji oraz celu i efektu czynności 

 W dążeniu do zrozumienia, dziecko przez stawianie pytań, pragnie zdobyć 

umiejętność wyróżnienia cech rozpoznawczych danego przedmiotu, uzupełnić 

wiadomości o znanym już przedmiocie, a także wyjaśnić sprzeczności, stwierdzić 

prawidłowości oraz posiąść umiejętność definiowania pojęć. W związku z tym, pytania 

dzieci mają charakter kategorialny: 

 kto? co? – kategoria rzeczy – co to jest? 

 jaki? – kategoria właściwości – jakie jest? 

 jak?– kategoria sposobu – jak się buduje dom? 

 czemu? – kategoria przyczyny – czemu pada deszcz? 

 kiedy? – kategoria czasu – kiedy przyjdzie zima? 
 gdzie? – kategoria miejsca – gdzie żyją Eskimosi? 

 po co? do czego? – kategoria celu, użytku – do czego służy konewka? 

 ile? – kategoria ilości – ile dni ma tydzień? 

 Według M. Lizęgi pytania dzielimy na: – pytania towarzyszące działaniu na 

przedmiotach (występują najczęściej między drugim, a czwartym rokiem życia), 

informacje zawarte w odpowiedziach ułatwiają dziecku działanie i ukazują jego skutki;

- pytania związane z czynnościami percepcyjnymi (występują przez cały okres 

przedszkolny, najczęściej u sześciolatków), odpowiedzi porządkują dziecku 

spostrzeżenia, pomagają zrozumieć genezę, przebieg obserwowanych procesów i 

wykryć zależności między zjawiskiem, a jego oznaką;- pytania zmierzające do 

ustalenia ogólnych praw i zasad (pojawiają się w czwartym roku życia, nasilają 
u pięciolatków), wskazują one na interioryzację czynności oraz generalizację 

doświadczeń, z których dziecko buduje uogólniony obraz świata. 

 Rozwijając się, dziecko zaczyna zadawać nie tylko pojedyncze pytania, 

ale także całe serie długich pytań. Docieka tego, co wydaje mu się nadal niejasne 

po pierwszej odpowiedzi, ukierunkowując jednocześnie tok myślenia. Stawia wówczas 

różne hipotezy i chce się przekonać o ich prawdziwości, dlatego w seriach spotyka się 

pytania eksploracyjne (badanie nowych zjawisk, obiektów) i hipotetyczne, pytania 

otwarte i rozstrzygnięcia.Jakie role pełnią pytania dzieci? 
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 Rola pytań jest ogromna, czego często nie uświadamiają sobie rodzice i 

nauczyciele. Wśród najważniejszych ról należy wymienić: 

 pytania pełnią rolę poznawczą świata, są narzędziem poznawczym dla dziecka w 

nowym, nieznanym świecie, 

 na podstawie zadawanych przez dziecko pytań (jego treści) możemy zdiagnozować 

jakie są jego potrzeby edukacyjne, czym się w szczególności interesuje, 

 pytania pobudzają dziecko do obserwowania, wyobrażania, myślenia, 

do samodzielności i aktywności 

 pytania mogą pełnić także funkcję diagnostyczną, z treści zadawanych pytań można 

wywnioskować jaki dziecko ma problem, ale także zdiagnozować jego 

prawidłowość rozwoju w sferze poznawczej 

 pytania są także wskaźnikiem rozwoju poznawczego, na podstawie użytych przez 

dziecko zaimków, przyimków można określić rozwój jego rozwój gramatyczny. 
 

 Odpowiedzi na pytania dzieci muszą być starannie przemyślane, treściwe, 

rzeczowe, prawdziwe, udzielone w ciekawej formie, stosownie do wieku dziecka. 

Najlepszym sposobem jest nawiązanie swobodnej i żywej rozmowy, która pobudza 

dziecko do stawiania dalszych pytań i sygnalizowania swoich wątpliwości. 

 Możliwość zadawania pytań przez dzieci ma bardzo ważne znaczenie w ich 

prawidłowym rozwoju, dlatego też nasuwają się wskazówki: 

 nie ograniczajmy aktywności językowej dzieci poprzez ciągłe uciszanie ich i 

zwracanie im uwagi 

 uczyńmy z każdego pytania dziecka doskonały bodziec do podejmowania przez 

nich aktywności, która da dziecku odpowiedz na postawione pytania 

 pamiętajmy, że okres wczesnoszkolny to czas stawiania pytań przez dzieci a nie 

przez Was 

 zachęcajmy dzieci do zadawania pytań, które mogą być wskaźnikiem ich rozwoju 

poznawczego. 

 Aktywność, przejawiająca się w zadawaniu pytań, dobrze świadczy o rozwoju 

psychicznym małego człowieka. Formułowanie pytań jest trudną pracą umysłową, a 
poziom pytań jak też sposób ich zadawania, ukazuje rozwój umysłowy, dociekliwość i 

zakres zainteresowań dziecka. 
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Popracuj ze mną Mamo, Tato… 
 

Policz wyróżnione elementy rysunku. 
Następnie pokoloruj rysunek. 
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Poprowadź dzieci przez labirynt do poziomek. 
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