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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.  

Znowelizowana podstawa programowa wprowadzona Rozporządzeniem MEN z dnia 

17 czerwca 2016 obejmuje umiejętności czytania i liczenia. Dzieci 6-letnie – objęte 

obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym będą od nowego roku szkolnego 

kształcić takie umiejętności, jak:  

- czytanie - prostych wyrazów, zdań, 

- pisanie - a raczej przygotowanie do umiejętności pisania, gdyż nauka pisania jako 

umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka powinna być domeną edukacji szkolnej, 

- matematyka – nabywanie umiejętności matematycznych jako niezbędnych do podjęcia 

nauki w szkole. 

Zmodyfikowano „Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego” odnoszące się  do proporcji zagospodarowania czasu 

przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym) przeznaczonego na 

różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania 

przedszkolnego. W związku z powyższym ustalono ramowy rozkład, który jest udostępniony 

na tablicy ogłoszeniowej dla rodziców.  

W związku z realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

dostosowano wymagania w zakresie poszczególnych wiadomości i umiejętności do 

możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego 

dzieci, który diagnozowany jest w grupie dzieci 6- letnich za pomocą arkusza 

diagnostycznego. W grupach dzieci od 3 do 5  lat nauczyciele prowadzą arkusze obserwacji 

rozwoju dzieci.    

W każdej grupie nauczyciele przeprowadzają  zajęcia edukacyjne z całą grupą 

zgodnie z realizowaną tematyką tygodnia, które rozpoczynają się o godzinie 9.00 i trwają 

stosownie do wieku dziecka.  

Pan Krzysztof Paszkiewicz systematycznie prowadzi zajęcia z języka angielskiego w 

grupach dzieci 5 i 6-letnich: „ Sowach” „ Biedronkach”  i „ Pszczółkach” , które mają 

głownie osłuchać dziecko z językiem w formie zabawy. W grupach 5 I 6-latków jest również 

realizowana gimnastyka korekcyjna, którą prowadzi specjalista Pan Janusz Miczejko. We 

wszystkich grupach wiekowych dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach umuzykalniających 

z rytmiki, którą prowadzi Pani Emilia Pogorzelska. Jeżeli aura sprzyja (nie pada deszcz) 

dzieci codziennie wychodzą na spacer bądź do ogrodu przedszkolnego. Codzienny pobyt na 

podwórku wskazany jest w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jako 

obowiązkowy.  
Przestrzegamy zasad zdrowego żywienia wg znowelizowanego Rozporządzenia 

Ministra Zdrowia, które weszło w życie z dniem 1 września 2016 roku. Nowe rozporządzenie 

w sprawie żywienia w szkołach i przedszkolach ma wskazywać, jakich produktów nie wolno 

stosować w żywieniu dzieci i młodzieży. Do placówek mają także wrócić niektóre produkty 

pół cukiernicze. Od 1 września 2016 r. kuchnie i stołówki mają pracować według zasad 

prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży wynikających z norm żywienia, czyli kryteriów 
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określonych przez Instytut Żywności i Żywienia. 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. W tym roku szkolnym został zakupiony piec konwekcyjny, który 

gwarantuje przygotowywanie posiłków beztłuszczowych, przygotowywanych na parze. 

Jakość żywienia osiągnie wysokie standardy w zakresie zdrowego żywienia, dostarczania 

niezbędnych składników do właściwego rozwoju zdrowotnego dzieci. 

           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 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: 

- Polityka Ochrony Dzieci- załącznik do Zarządzenia Dyrektora z dnia 15 września 2016 r., 

- 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. i 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 Polityki Ochrony 

Dzieci 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 
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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 bardziej na działanie wirusów i 

przeziębienia. 

             

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” 

 
 

 
„Być szczęśliwym, to nie znaczy mieć niebo bez burzy, drogę bez 

wypadków drogowych, pracę bez wysiłku, relacje bez rozczarowań. 

Być szczęśliwym to znaleźć siłę w przebaczeniu, nadzieje 

w walkach, bezpieczeństwo na scenie strachu, miłość w niezgodzie”. 

Papież Franciszek 

 

Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi 

           Przedszkola Samorządowego Nr 77  

            „ Rumiankowego Przedszkola” im. Simony Kossak w Białymstoku 

 

                  Składam serdeczne podziękowania za trud i rzetelność kształtowania 

                   serc i umysłów dzieci oraz za zaangażowanie w działania 

                        podejmowane na rzecz rozwoju placówki i dobro wychowanków. 

           
                                              Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć    

najserdeczniejsze życzenia: wielu sukcesów i realizacji planów zawodowych,   
radości z codziennego obcowania z wychowankami przedszkola, 

                                                niegasnącego entuzjazmu z odkrywania piękna zawodu nauczyciela i misji 
zawodowej na różnych szczeblach zawodowych realizowanej  

                                                      w oświacie,   społecznego uznania  
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 
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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. 
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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. 

 

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 ustawodawca 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. 
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§ 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 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. 
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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.  

 

 

III. 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 
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,,NADOPIEKUŃCZY  RODZICE” 

 

 

 Każdy rodzic powinien czuwać nad bezpieczeństwem dziecka, to oczywiste, ale 

nadopiekuńczy rodzic różni się od „typowego” rodzica. 

Nadopiekuńczość wobec dzieci charakteryzuje się uczuciową koncentracją na dziecku, 

roztaczaniem nad nim „parasola ochronnego” i częstym wyręczaniem dziecka w jego 

obowiązkach i codziennych czynnościach. Ponadto wyraża się  

w okazywaniu dziecku przesadnej miłości i czułości, jednocześnie pozwalając dziecku na 

wszystko, na co ma ochotę. 

Podejście takich rodziców do dziecka jest bezkrytyczne, pozwalają dziecku prawie na 

wszystko, na co ma ochotę, ulegają jego żądaniom, tolerują niedopuszczalne czyny, jak 

uderzenie rodzica, bicie innych dzieci, zabieranie zabawek…, są wyrozumiali dla błędów 

popełnionych przez dziecko, zawsze znajdują dla nich usprawiedliwienie. Rodzice 

nadopiekuńczy są słabi w ustalaniu zasad i ograniczeń, a jeżeli takie ustalenie są od czasu do 

czasu podejmowane, to rzadko je egzekwują.  

Nadopiekuńcza mama widzi wokół dziecka same zagrożenia, hamując tym samym 

proces poznawczy. Chroni dziecko przed niegroźnymi eksperymentami, ograniczając tym 

samym rozwój ruchowy i poznawczy dziecka np.: nie wchodź-bo spadniesz, nie biegnij - bo 

upadniesz, wyrzuć patyk - bo się zadrapiesz, nie bież tego – bo się pobrudzisz itp…. W ten 

sposób ukazuje się dziecku świat pełen niebezpieczeństw, od którego najlepiej uciec w 

ramiona matki, tracąc jednocześnie to, co jest niezbędne do jego prawidłowego rozwoju. 

  Nadopiekuńcza mama stara się mieć kontrolę absolutnie nad wszystkim, co dotyczy 

dziecka, wyręcza go w prostych czynnościach: karmi, myje, ubiera, rozbiera, towarzyszy 

dziecku w toalecie, udziela odpowiedzi za niego, sprząta zabawki. Ciągłe usuwanie 

przeszkód, wyręczanie powoduje, że dziecko nie uczy się na własnych błędach, nie jest też w 

stanie poznać samo siebie, poznać swoje możliwości i ograniczenia. Takie dziecko zazwyczaj 

nie podejmuje nowych wyzwań, nie ma własnej inicjatywy, naśladuje innych, nie wierzy w 

swój sukces, a jeśli już jakieś zadanie podejmuje, szybko się zniechęca i nie doprowadza go 

do końca. 

Takie „chowanie pod kloszem” dziecka, mimo, że rodzice są przekonani, że robią 

wszystko jak najlepiej, nie jest wcale dla niego szczęśliwe - wręcz przeciwnie, dziecko cierpi 

widząc, że jego koledzy mogą więcej i lepiej sobie radzą niż on w różnych sytuacjach. 

Rodzic, który kontroluje swoje dziecko stale, na każdym kroku i we wszystkim, 

tworzy u niego wyuczoną bezradność, brak motywacji do samodzielności i niezależności, 

ogranicza i zabija w dziecku własne „ja”. Takie postępowanie prowadzi do wychowania 

człowieka o niskim poczuciu własnej wartości i nieśmiałego, ale z dużymi oczekiwaniami 

wobec świata i wszystkich. 

 

Opr. Dorota Śliwoń  
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,,TRENING  CZYNNOŚCI  SAMOOBSŁUGOWYCH 

W  GRUPIE  TRZYLATKÓW  I  NIE  TYLKO ….” 
 

Najwięcej kłopotów z wykonywaniem czynności samoobsługowych występuje w 

pierwszym okresie pobytu dziecka w przedszkolu. Dotyczy to nie tylko młodszych, ale także 

starszych przedszkolaków. Kiedy mija szok adaptacyjny, okazuje się, że „nowe” dzieci 

przychodzące do przedszkola najczęściej: stoją bezradnie w szatni i nawet nie próbują 

zdejmować lub zakładać ubranek; po prostu czekają aż dorosły wszystko koło nich zrobi; w 

trakcie posiłków chcą, żeby je karmić, i oczekują, że nauczycielka usiądzie bardzo blisko, 

będzie zabawiała opowiadaniem i podawała kęski, a one je połkną bez wysiłku gryzienia; 

zamiast sprawnie i poprawnie umyć się w łazience, zaczynają „chlapać” wodą, bawić się 

mydłem, rwać i wyrzucać do kosza papierowe ręczniki; domagają się pomocy nauczycielki 

przy ściąganiu lub podciąganiu majtek, gdy muszą korzystać z ubikacji. 

Spełnienie takich oczekiwań jest niemożliwe. Ważnym zadaniem wychowawczym 

domu i przedszkola jest ukształtowanie czynności samoobsługowych u dzieci tak, aby potem 

przekształciły się one w nawyki. Oczywiście dzieci uczęszczające do przedszkola muszą być 

samodzielne na miarę swoich możliwości. Przedszkolak jest w trakcie nabywania pewnych 

umiejętności i często jeszcze potrzebuje pomocy i wsparcia. Udany start w przedszkolu nie 

oznacza, że maluch ma być w pełni samodzielny – pracownicy przedszkola są po to, by go 

wspierać. Należy pamiętać jednak, że wspieranie nie polega na wyręczaniu dziecka. 

Najlepsze efekty przedszkolak osiąga, gdy jest zachowana spójność między wymogami 

przedszkolnymi i domowymi. Współpraca rodziców z placówką znacznie przyspiesza rozwój 

samodzielności dziecka, poprzez wyznaczanie tych samych celów i bycie konsekwentnym. 

 

Dlaczego prawidłowe ukształtowanie się czynności samoobsługowych u dziecka  

w wieku przedszkolnym jest tak ważne?  

W trakcie opanowywania czynności samoobsługowych dziecko uczy się tak 

organizować swoją aktywność, by osiągnąć zamierzony cel. Dowiaduje się też, że w 

niektórych sytuacjach nie da się uniknąć wykonywania pewnych czynności i dlatego 

rozsądniej jest wykonać to, co trzeba, szybko i sprawnie. Sposób wykonywania czynności 

samoobsługowych i porządkowych przenosi się także na czynności intelektualne. Dzieci, 

które marudzą i ociągają się przy czynności samoobsługowej, przenoszą ten styl zachowania 

na sytuacje zadaniowe typu dydaktycznego. Dzieci, które „sieją” bałagan są zwykle równie 

niestaranne w realizacji zadań typu intelektualnego. Dzieci, które przy wykonaniu czynności 

samoobsługowych domagają się pomocy, chociaż przy niewielkim wysiłku poradziłyby sobie 

same, przenoszą to zachowanie-nawyk na sytuacje zadaniowe typu intelektualnego. 

 

Rodzicu, wspieraj samodzielność swojego dziecka ! ! ! 

- doceniaj, chwal, okazuj szacunek dla wysiłku dziecka  

- wyznacz swoje granice i respektuj granice możliwości dziecka  

- mów o własnych uczuciach i oczekiwaniach wobec malucha 

- nie wyręczaj, bądź cierpliwy, konsekwentny i systematyczny 

w codziennych ćwiczeniach z dzieckiem 

- kształtuj w dziecku od początku dobre nawyki: 

 Nawyk właściwego zachowania się w toalecie 

 Nawyk samodzielnego rozbierania się i 

ubierania, a także dbania o swoje ubrania 

 Nawyk bezkonfliktowego układania się do snu 
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 Nawyk właściwego zachowania się przy stole i kształtowania dobrych manier 

przy jedzeniu 

 Nawyk dbałości o to, by rzeczy były na swoim miejscu. 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH PRZEDSZKOLAKA 

 

                                                                                                                
 

     JEDZENIE                                                                     SAMOOBSŁUGA W ŁAZIENCE 

                                                  UBIERANIE SIĘ                            

 

 

 Dziecko młodsze 

 

Dziecko starsze 

J
e
d

z
e
n

ie
 

Samodzielnie je łyżką i widelcem, czasem 

wymaga ,,dokarmienia”; przestrzega zasad 

wspólnego spożywania posiłku: dziękuje za 

posiłek, przysuwa krzesło do stołu po 

zakończonym posiłku; odnosi kubeczek, 

sztućce i talerzyk, stara się jeść kulturalnie i 

nie brudzic stolika, często plami ubranie 

jedzeniem 

Estetycznie spożywa posiłek, nie 

brudzi stołu i ubrania, potrafi jeść 

widelcem i nożem lub z łatwością 

,,kroi” na mniejsze kawałki; 

prawidłowo trzyma sztućce  

U
b

ie
r
a
n

ie
 s

ię
 

Ubiera się i rozbiera, np. w piżamę na 

leżakowanie, podejmuje próby rozróżnienia 

butów i stron ubrania P-L, przewraca na 

prawą stronę;  nakłada samodzielnie wybrane 

elementy odzieży wierzchniej; powinno znać 

etapy ubierania; prosi o zawiązanie szalika, 

dopięcie zamka, guzików (choć wiele 4-

latków podejmuje te działania z własnej 

inicjatywy) 

Nakłada odzież wierzchnią, zapina 

zamki i guziki, prawidłowo rozróżnia 

buty P-L, wkłada koszulę w spodnie, 

wiąże buty, sznurki w spodniach 

Następuje automatyzacja ruchów 

precyzyjnych przy zastrzeżeniu 

stałego treningu 

S
a
m

o
o
b

sł
u

g
a
 w

 

ła
z
ie

n
ce

 

Zgłasza potrzeby fizjologiczne; zna zasady 

treningu czystości: potrafi ściągnąć bieliznę, 

załatwić się, wytrzeć papierem miejsce 

intymne, podciągnąć bieliznę, umyć ręce i je 

wytrzeć, podciąga rękawy, wyciska mydło z 

dozownika, potrafi rozprowadzić piankę na 

dłoni 

Doskonali podjęte czynności 

samoobsługowe, przemienia je w 

nawyki 

 

 

opr. Ewa Wróblewska 
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 AKCJA ,,SPRZĄTANIE  ŚWIATA” 

W dniu 16.09.2016r. przedszkolaki włączyły się do Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2016. 

Samo sprzątanie poprzedzone było zajęciami dotyczącymi segregowania odpadów 

komunalnych i recyklingu. Dzieci z zainteresowaniem i chęcią brały udział w rozmowie, 

odpowiadały na zadane pytania. Poznały kolory pojemników do których należy wrzucać 

posortowane odpady. Wszystkie dzieci otrzymały rękawiczki i worki na śmieci. Dzieci bardzo 

zaangażowały się w tę akcję i dokładnie wykonały swoje zadanie. Wszystkie zapełnione 

worki włożyły do kosza. Akcja ta uświadomiła dzieciom, że warto być przyjacielem 

środowiska. Dodatkową atrakcją tego dnia był udział w Pikniku Ekologicznym 

organizowanym w ramach akcji Sprzątanie Świata na terenie naszego osiedla. 

 

 OGÓLNOPOLSKI  DZIEŃ  PRZEDSZKOLAKA 

Dnia 20 września 2016 roku obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka . W ramach 

obchodów Dnia Przedszkolaka  w dniu 19 września 2016 roku Piotruś Czernik - wychowanek 

naszego przedszkola odbierał nagrodę za udział w konkursie plastycznym " Ja, moja rodzina 

w moim mieście" na uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza 

Truskolaskiego.  W dniu 20 września  dzieci 6- letnich z grupy IV Sowy z Panią Anną 

Sosnowską uczestniczyły w obchodach głównej uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta 

Białegostoku , które odbywały się na stadionie miejskim w Białymstoku podczas której dzieci 

mogły zadawać pytania Prezydentowi, uczestniczyć w grach i zabawach integracyjnych 

prowadzonych przez animatorów. Wychowankowie " Rumiankowego Przedszkola" w tym 

dniu, również uczestniczyli w obchodach swojego święta, wyruszając o godz. 10.00 z pikietą 

przedszkolną, która przeszła ulicami osiedla Zielone Wzgórza. Wychowankowie ubrane w 

koszulki z logo przedszkola, wyposażone w kolorowe wstążki, wykonane własnoręcznie 

rumianki oraz trąbki, piszczałki, kołatki wyruszyły alejkami osiedlowymi prowadzącymi do 

Przedszkola Samorządowego Nr 76 " Na Zielonych Wzgórzach". Tutaj pikieta rozrosła się 

ponieważ dołączyły do nas przedszkolaki oraz kadra pedagogiczna i personel z Przedszkola 

Samorządowego  Nr 76,  a także dzieci z Paniami ze Żłobka " Rumianek". Przeszliśmy 

ulicami: Zielonogórską, Słonecznikową i Rumiankową śpiewając hymn przedszkolaka, robiąc 

dużo hałasu i wywołując uśmiechy na twarzach mieszkańców osiedla. Niestety deszcz nie 

pozwolił nam na dłuższe pikietowanie i w bardzo szybkim tempie musieliśmy wracać do 

przedszkola, gdzie czekały na dzieci zabawy integracyjne, ruchowe oraz niespodzianki w 

postaci słodyczy. To był piękny przedszkolny dzień, pełen niezapomnianych wrażeń jak na 

Dzień Przedszkolaka przystało. 

 

 WYSTĘP  TANECZNY  ABSOLWENTA  PRZEDSZKOLA  Z  OKAZJI  DNIA  

EDUKACJI  NARODOWEJ 

14 października 2016r. absolwent naszego przedszkola Kacper Szymkiewicz zaprezentował 

Paniom i przedszkolakom swój kunszt taneczny, który rozpoczął rozwijać już w przedszkolu, 
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uczestnicząc w zajęciach w szkole tańca prowadzonej przez białostockich  instruktorów tańca. 

Kacper zaprezentował swój talent po mistrzowsku. Zaprezentował współczesny taniec w stylu 

hip-hop. Panie z przedszkola i dzieci były zachwycone pokazem tanecznym Kacpra. Był też 

moment nauki figur tanecznych hip- hop. Wizyta Kacpra z mamą dostarczyła nam wielu 

wzruszeń a zarazem zadumy nad misją pracy nauczyciela, zauważenia talentu oraz właściwej 

współpracy z rodzicami, by go rozwijać i promować. Pewnie zobaczymy kiedyś  Kacpra na 

wielkiej scenie, czego mu z całego serca życzymy i dziękujemy za wspaniały występ i 

nietypowy prezent z okazji święta. 

 

 SPOTKANIE  Z  FUNKCJONARIUSZAMI  STRAŻY  MIEJSKIEJ 

W dniach 21 i 24 października 2016 roku dzieci 5-6-letnie z grup: III- Biedronki, IV-Sowy, V- 

Pszczółki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w 

Białymstoku. Tematyka zajęć edukacyjnych dotyczyła odpowiednich zachowań i postaw 

bezpieczeństwa  w kontaktach z obcymi zwierzętami. Podczas prezentacji dzieci zapoznały 

się z ogólnymi zasadami zachowań w kontakcie z psem. Dziękujemy Funkcjonariuszom 

Straży Miejskiej, Przewodnikowi z psem za zajęcia edukacyjne przeprowadzone w 

przedszkolu. 

 PASOWANIE  NA  PRZEDSZKOLAKA 

Grupa I "Motylki" w dniu 27 października 2016 roku na uroczystości " 

Pasowania na Przedszkolaka" zaprezentowała swój pierwszy występ 

artystyczny przez rodzicami, rodzeństwem, babciami dziadkami. To był 

prawdziwie popis talentów artystycznych, dokonany w recytowanych 

wierszach, tańcach i piosenkach. Dzieci pokazały również swoją odwagę 

prezentując się doskonale na scenie. Trzeba przyznać, że zdały celująco 

egzamin na Przedszkolaka Rumiankowego Przedszkola. Dzieci 4-letnie 

otrzymały pasowanie na starszaka Rumiankowego Przedszkola, ponieważ 

rok spędziły już w przedszkolu. Pani Ewa Wróblewska i Pani Urszula Nejman przygotowały 

piękny artystyczny występ dzieci, za który otrzymały od Rodziców gromkie brawa i słowa 

serdecznego podziękowania. 

 

 AKCJA ,,ZBIERAJ  LIŚCIE – RATUJ  KASZTANY!” 

Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w 

Białymstoku wzorem lat ubiegłych zorganizował kampanię „Ratujmy Kasztany 2016”.  

Bez kasztanowców trudno wyobrazić sobie czas matur, jesień, wyprawy z dziećmi po 

kasztany – dzieci w naszym przedszkolu używają je jako liczmany oraz robią z nich ciekawe 

prace plastyczne. Jednak od wielu lat te drzewa chorują. Akcja „Ratujmy kasztanowce” 

polega na systematycznym grabieniu i uprzątaniu opadających liści kasztanowców, wewnątrz 

których zimują osłonięte kokonem poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka. 

Przedsięwzięcie ma istotne znaczenie dla poprawy kondycji zdrowotnej tego gatunku drzew 

w naszym mieście poprzez eliminację szkodników. Jednocześnie podnosi świadomość 

proekologiczną społeczeństwa i pełni funkcję edukacyjną.  

Cztery grupy z naszego przedszkola zgłosiły się do ogólnopolskiej Akcji ,,Ratujmy kasztany". 

Były to: „Żabki (4 – latki), ,,Biedronki" (5 – latki), ,,Pszczółki" (5-latki) oraz ,,Sowy" (6 – 

latki). Nasi młodzi przyjaciele przyrody wyposażeni w foliowe rękawice z wielkim 

zaangażowaniem zbierali liście kasztanowców do papierowych worków na terenie naszego 

przedszkola. 
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 SPEKTAKLE  I  AUDYCJE  MUZYCZNE  W  PRZEDSZKOLU 

Jesienią dzieci z przedszkola uczestniczyły w kilku spektaklach teatralnych i audycjach 

muzycznych. Gościliśmy Teatr Co NieCo z pouczającym przedstawieniem pt. Kapryśna 

Ksieżniczka”, Teatr pod Orzełkiem ze spektaklem, który przybliżył nam najpiękniejsze 

,,Legendy polskie”. Odwiedzili nas artyści z Filharmonii Podlaskiej i to właśnie dzięki ich 

audycji muzycznej dzieci poznały ,,Historię muzyki”. Udział dzieci nie skupił się na roli 

widza, wybrani ,,szczęśliwcy” mieli okazję pod okiem fachowców aktywnie pobawić się 

kukiełkami teatralnymi, zagrać na instrumentach.  

 

 

                

 

 GRUPA I ,,MOTYLKI” 

 

,,Do przedszkola idzie maluch, tup tup, tup tup 

Wszyscy dziś malucha chwalą, tup tup, tup tup ....." 

 

..... i dla nas nadszedł czas, aby poznać to magiczne miejsce, jakim jest przedszkole. Jesteśmy 

najmłodszą grupą ale mimo to dzielnie stawiamy pierwsze kroki wśród starszych dzieci. 

Wrzesień mija nam  pod hasłem adaptacji: poznajemy nowych kolegów, nasze panie, sale 

przedszkolne i plac zabaw. Codziennie uczestniczymy w zajęciach muzyczno-ruchowych, 

plastycznych i innych rozwijających nasze umiejętności skupiania uwagi, koordynacji 

ruchowej i mowę. Chętnie bawimy się na świeżym powietrzu, spacerujemy w okolicy 

przedszkola, aby poznać najbliższą okolicę i przyjrzeć się zmieniającej przyrodzie. Z każdym 

dniem jesteśmy coraz bardziej samodzielni, zaradni, chętnie pomagamy sobie nawzajem. 

Mniej tęsknimy za mamą i tatą a przedszkole po woli staje się naszym ,,drugim" domem.  

Obejrzeliśmy już pierwszy przedszkolny teatrzyk, który przybliżył nam legendy polskie. 

Uczestniczyliśmy również w kolorowym przemarszu po ulicach osiedla, który zorganizowano 

z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. 

Październik to czas wytężonej pracy. Od kilku tygodni przygotowujemy się do uroczystości 

Pasowania. Pod okiem naszych Pań ćwiczymy wiersze, piosenki i tańce. Staramy się bardzo 

aby ładnie wystąpić przed naszymi bliskimi i godnie wstąpić w poczet przedszkolaków 

Rumiankowego Przedszkola. Nasz pierwszy przedszkolny występ obfitował w wiele emocji i 

wzruszeń, wszystko udało się doskonale.  

Dużo działamy plastycznie, wykorzystujemy różne techniki i materiały. Jesień zachęca nas do 

zabaw z wykorzystaniem darów przyrodniczych: układamy rytmy, porównujemy długość 

,,żołędziowych węży”, wystukujemy sylaby za pomocą kasztanów, przeliczamy dary 

jesienne, tworzymy zbiory kilku elementowe.  

W listopadzie zaczęliśmy przeprowadzać zabawy badawcze i proste eksperymenty z zakresu 

realizacji treści innowacji programowo-metodycznej pt. ,,Dlaczego w trawie piszczy”? i nie 

tylko. Badaliśmy właściwości wody, sprawdzaliśmy co pływa a co tonie, jakie substancje 

rozpuszczają się w wodzie.  
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Gdy za oknem siąpi nie marnujemy czasu, jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia. Ćwiczymy 

spryt, gibkość, skoczność i koordynację wzrokowo- ruchową, uczestnicząc w zabawach w sali 

gimnastycznej. Poznajemy nowe zabawy integracyjne, budujemy więzi 

społeczne, uczymy się w jaki sposób funkconowac w grupie, by czuć 

się jej częścią. Stale poszerzamy zakres działań o charakterze 

organizacyjno-porządkowym jak np. rozłożenie worka z pościelą, co 

jest dla nas wspaniałą zabawą, czy też odniesienie kubeczka po 

śniadaniu. Staramy się aby te proste lecz bardzo potrzebne czynności 

weszły nam ,,w krew” i w przyszłości zmieniły się w nawyk. Jesteśmy 

dumni z tego, ze tak wiele potrafimy już zrobić sami.  

 

 

Serdecznie dziękujemy  

Pani Marcie Lech, Panu Tycjanowi Kuleszy, Panu Maciejowi Czemiel, 

Panu Marcinowi Warwińskiemu, Panu Adamowi Perkowskiemu 

za pomoce dydaktyczne i zabawki podarowane na rzecz grupy I i przedszkola 

 

 

 

 GRUPA II ,,ŻABKI” 

 

Wrzesień powitał nas piękną pogodą, nową salą zabaw, nową Panią nowym kolegą.  

W pierwszym tygodniu poznawaliśmy zasady 

panujące w grupie, których mamy przestrzegać, by wszyscy czuli się dobrze i bezpiecznie. 

Umiemy już przedstawić się z imienia i nazwiska. Znamy piosenkę pt. “Jestem sobie 

przedszkolaczek”. Byliśmy na pobliskim skrzyżowaniu, gdzie poznawaliśmy znaczenie 

pasów,  sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.  

Znamy już  wybrane środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego. 

Uczestniczyliśmy w paradzie ulicami osiedla z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. 

Przywitaliśmy Jesień.  Zbieraliśmy owoce i liście drzew (dębu, klonu, jarząbu, kasztanowca). 

Wiemy, jak jeż przygotowuje się do zimy. 

Poznaliśmy nowe pojęcie “sad”. Wiemy, jak zbudowane jest drzewo i jak nazywają się drzew

a owocowe. Owoce rozpoznawaliśmy po wyglądzie, dotyku i smaku. 

Malowaliśmy je farbami, poznaliśmy technikę graficzną tj. odbijankę.  

Byliśmy w sklepie z owocami i warzywami. 

Zakupiliśmy owoce krajowe i egzotyczne do kącika przyrody i miłej degustacji. 

Październik przyniósł nam pełne kosze warzyw. Smakowaliśmy, wąchaliśmy, 

rozpoznawaliśmy je po dotyku, klasyfikowaliśmy po kolorze i wielkości. Malowaliśmy 

sokiem z buraka. Układaliśmy piękne obrazy z warzyw a nawet kisiliśmy kapustę, tak jak to 

robią prawdziwe gospodynie.  To były doznania polisensoryczne czyli wielozmysłowe. 

Wcielaliśmy się w role podczas inscenizacji wiersza Juliana Tuwima pt. 

“Rzepka”. Było przy tym trochę uciechy zwłaszcza, gdy wszyscy na 

siebie poupadali. 

Rozmawialiśmy o naszych domowych ulubieńcach psach, kotach, 
chomikach, rybkach... Poznawaliśmy zasady dbania o zwierzęta, ich 

potrzeby oraz warunki, jakie należy im stworzyć, by były szczęśliwe. Na 

ten czas zagościł u nas chomik pani Natalii i mogliśmy się z nim 

zaprzyjaźnić. Teraz już wiemy, że posiadanie zwierząt to nie tylko 

przyjemność, ale przede wszystkim odpowiedzialność i systematyczność. 
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Rozmawialiśmy też o rodzinie. Przynosiliśmy swoje zdjęcia rodzinne, by na ich podstawie 

nazywać członków naszych rodzin i określać stopień pokrewieństwa. Okazało się, że mamy 

na ten temat dużo do powiedzenia. Podczas zabaw tematycznych mogliśmy łatwiej 

podejmować role społeczne. Potrafimy nazwać członków swoich rodzin, a  niekiedy nawet 

opisać ich charakter i wygląd. 

W ramach zajęć dydaktycznych realizowaliśmy zabawy badawcze z innowacji programowo-

metodycznej pt. ,,Dlaczego w trawie piszczy?”. Bawiliśmy się w ,,musujący balon” i 

,,urodziny ducha”. 

W październiku gościliśmy również absolwenta naszego przedszkola Kacpra Szymkiewicza, 

który przyszedł zaprezentować dzieciom z całego przedszkola swoje umiejętności taneczne 

tańca nowoczesnego breakdance. Wzbudził w nas  prawdziwy zachwyt. Próbowaliśmy nawet 

nauczyć się kilku podstawowych figur.  Cieszymy się, że nas odwiedził. Życzymy mu 

powodzenia. Z pewnością o nim jeszcze kiedyś usłyszymy i nie raz ugościmy. 

Oglądaliśmy pokaz przeźroczy - zdjęć przyrodniczych pt. “Jesienne odloty ptaków” 

Sławomira Kłusewicza. 

Braliśmy udział w kilku konkursach plastycznych. W jednym z nich pt. “Barwy Jesieni” 

zorganizowanym przez PS 79 został wyróżniony Filip Barżykowski. Gratulujemy! 

   

Serdeczne podziękowania kierujemy do 

Wszystkich Rodziców 

za pamięć i piękne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

oraz 

 Pani Diany Kirejczuk za wielką pomoc przy zakupie materiałów plastycznych do 

zajęć dla dzieci 

 Pani Anety Barżykowskiej za podarowanie dzieciom zestawów puzzli 

 Pani Moniki Słyż za orzechy do kącika przyrody i zajęć 

i pozostałym rodzicom za dary jesieni wykorzystane 

podczas realizacji tematyki przyrodniczej 

 

 

 

 

 

 

 GRUPA III  ,,BIEDRONKI”  
 

My starszaki 5-latki jesteśmy już w nowej sali. Teraz nazywamy się "Biedronki". W naszej 

grupie jest 25 osób. Gotowi na nowe wrażenia ruszamy w podróż przedszkolaka. Zaczynamy 

od poznania zasad panujących w naszej przedszkolnej sali. Pełnimy dyżury. Tworzymy 

wspólnie kodeks zachowania. 

Następnie poznajemy cztery żywioły: ZIEMIA, POWIETRZE, WODA, OGIEŃ. Badamy 

właściwości Ziemi i kosmosu na różne ciekawe sposoby. Patrzymy przez lupę na różne 

rodzaje gleby, zagrabiamy liście w ogrodzie, poznajemy globus. 

Poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczymy się znaczenia znaków 

drogowych. 

Wyruszamy na podbój jednostki Straży Granicznej na przejściu w Kuźnicy Białostockiej. 

Poznaliśmy również jesienny las. Graliśmy na dzwonkach chromatycznych, tworzyliśmy 

jesienne rymy i drzewa. 

  



18 
 

Serdecznie dziękujemy tacie Zofii - Panu Adamowi Uszyńskiemu 

za pomoc w zorganizowaniu wycieczki do Straży Granicznej w Kuźnicy Białostockiej. 
  

Serdeczne podziękowania kierujemy do taty Lenki - Pana Adama Wojcieszuk 

za pomoc w zorganizowaniu nowej wykładziny do szatni. 
  

Serdeczne podziękowania kierujemy do taty Hanki -  Pana Pawła Wejkowskiego 

za podarowanie na rzecz grupy licznych pomocy dydaktycznych. 
  

Serdecznie dziękujemy Pani Dorocie Daciuk -  mamie Zofii 

za pomoc w organizowaniu autokarów na zbliżąjące się wycieczki. 
  

Serdecznie dziękujemy mamie Michaliny 

za podarowanie na rzecz przedszkola blenderów. 

 

Rozpoczęliśmy nowy miesiąc w przedszkolu. Jesteśmy już po badaniach, które 

przeprowadzili specjaliści z poradni psychologiczno - pedagogicznej w Białymstoku. 

Zainteresowani rodzice uzyskali stosowne informacje na temat rozwoju ich dzieci. 

A my sami poznajemy Jesień. To piękna pora roku, kolorowa i pachnąca. Poznajemy ją 

wszystkimi zmysłami. Chodzimy na spacery w deszczu. Wąchamy warzywa i owoce z 

ogrodu. Wykonujemy prace plastyczne z darów jesieni z lasu i parku. 

Śpiewamy jesienne piosenki i gramy na dzwonkach chromatycznych jesienne kołysanki. 

Wiemy już jak powstaje owoc, a także jak możemy sporządzić nasze ulubione 

przetwory. Miło spędzamy czas. Uczestniczyliśmy już w pierwszych zajęciach dodatkowych. 

Poznaliśmy literę "o", "a",  "m" oraz cyfry "1" i "2". Poznaliśmy również jesienne zwyczaje 

zwierząt żyjących w polskich lasach. Odbyliśmy również serię spotkań z mieszkańcami 

Pastusiowej Krainy w ramach programu profilaktycznego Akademia Aquafresh. 

Rozmawialiśmy o szeroko pojętej sztuce. 

  

Serdecznie dziękujemy tacie Piotra Letko- Panu Pawłowi Letko 

za pomoc dostarczenie na rzecz grupy III "Biedronki" materiałów papierniczych. 

 

 

 

 

 GRUPA IV ,,SOWY” 

 

Nasza grupa liczy 25 osób. Wszystkie dzieci to obecne 6- 

latki. Już za rok o tej porze będziemy w szkole i miło 

będziemy wspominać pobyt w przedszkolu. W wolnych 

chwilach na pewno odwiedzimy nasze Panie.  

 

We wrześniu odwiedził nas teatr i uczestniczyliśmy w 

przedstawieniu pt. " Lekcja o Polsce, czyli bajka o Wiśle, 

legenda o smoku wawelskim oraz o Warsie i Sawie". W tym 

też miesiącu odbyła się akcja- Sprzątanie świata. Razem Z 

Panią udaliśmy się na teren poza przedszkolem, otrzymaliśmy 

rękawice oraz foliowe worki i zaczęliśmy zbierać śmiecie. 

Trochę się tego uzbierało. Również nasze młodsze koleżanki i 
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koledzy brali udział w tej akcji. 20 września świętowaliśmy Dzień Przedszkolaka. Dzieci ze 

wszystkich grup przemaszerowały ulicami naszego osiedla machając kolorowymi wstążkami 

oraz srebrnymi pomponami. Wyglądało to wspaniale. Szkoda że za rok taka impreza odbędzie 

się bez nas. Przedstawiciele naszej grupy w tym dniu byli na stadionie miejskim. Odbyło się 

tam spotkanie z Panem Prezydentem Białegostoku, wspólne zdjęcie, wręczenie nagród 

zwycięzcom konkursu plastycznego, ale najbardziej podobały nam się zabawy na 

dmuchańcach oraz wspólne tańce z dziećmi z innych przedszkoli i żłobków. Odbyło się także 

zajęcie otwarte, na którym  nasze Panie pokazały jak wprowadzać literę. 

W październiku mieliśmy okazję uczestniczyć w przedstawieniu teatralnym- "Pluszowa 

opowieść o przyjaźni". Dzieci z naszej grupy uczciły Dzień Edukacji Narodowej występami. 

Były wiersze, krótka inscenizacja, piosenki i tańce. Na koniec dzieci wręczyły pracownikom 

przedszkola laurki. Za miłe słowa dzieci zostały nagrodzone brawami, zaś Pani Dyrektor 

poczęstowała dzieci cukierkami. Chętne dzieci wykonały prace na konkurs  plastyczny- 

"Jesienne barwy przyrody" oraz prace  o tematyce  religijnej- " Różaniec przez Maryję do 

serca Pana Jezusa". Bardzo nam się podobało spotkanie z pracownikami Straży Miejskiej, 

którzy opowiadali nam o swojej pracy, na przykładzie filmu pokazali niewłaściwe 

zachowanie ludzi w stosunku do psów. Jednak najlepszym momentem było przyprowadzenie 

przez pracownika straży miejskiej owczarka belgijskiego, który pokazał w jaki sposób 

wykonuje komendy swojego pana. W październiku nasze dwie koleżanki z grupy wzięły 

udział w Festiwalu Piosenki Jesiennej. W przedszkolu, oprócz zabaw w Sali i w ogrodzie, 

dużo się uczymy. Znamy coraz więcej liter. Potrafimy wskazać litery- o, a, m, i, e zarówno 

wielkie jak i małe.  

 

Serdeczne podziękowanie kierujemy do Pani Sylwii Rozwadowskiej 

za pomoc w dowiezieniu dzieci na konkurs piosenki 

 

 

 

 GRUPA V ,,PSZCZÓŁKI”  

 

Powitaliśmy wrzesień w nowym składzie, dołączyli do nas nowi 

koledzy i koleżanki.  

Dużo czasu poświęcamy na zabawy w ogrodzie przedszkolnym.  

Kiedy tylko pojawi się odrobina słońca idziemy do naszego 

ogrodu przedszkolnego a tam biegamy, skaczemy, gramy w piłkę, 

korzystamy z urządzeń ogrodowych. Wiadomo bowiem, że ruch jest 

nieodzownym elementem każdego dziecka oraz niezastąpionym sposobem na wyzwolenie 

energii, która w nich drzemie. Najlepszą Podczas zabaw ruchowych widać świetną integracje 

z rówieśnikami, uśmiech i energię. Nasze Panie codziennie dbają o nasz rozwój intelektualny: 

rozwijają elementarne pojęcia matematycznych, mowę i myślenie, sprawność 

grafomotoryczną i koordynację wzrokowo - słuchowo - ruchową. 

Mijające miesiące obfitowały w wiele interesujących wydarzeń.  Mieliśmy okazję 

uczestniczyć w spektaklach teatralnych i audycjach muzycznych. Wzięliśmy udział w Akcji 

Sprzątania Świata, zbiórce liści kasztanowca i warsztatach z funkcjonariuszami Straży 

Miejskiej. Z dnia na dzien coraz bardziej nam w tym przedszkolu wesoło i bezpieczniej sie tu 

czujemy.  

 

Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Janucik 

za podarowanie dzieciom książeczek edukacyjnych 
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Połącz kropki, pokoloruj obrazki 
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Pokoloruj wg kodu: 

kwadrat – niebieski; trójkat – żółty; koło - czarny 
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Policz dary jesieni, wpisz odpowiednią liczbę w kratce 
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Połącz w pary takie same obrazki 
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WRZESIEŃ – LISTOPAD 2016 

 

 BOŻENKA  GIERŁACHOWSKA – nagroda w konkursie 

plastycznym pt. ,,Barwy świata przyrody”  

 

 MATEUSZ KUŹMA – nagroda  w konkursie plastycznym pt. ,,Jesień 

w moim mieście” 

 

 FILIP BARŻYKOWSKI – nagroda w konkursie plastycznym pt. 

,,Barwy świata przyrody” 

 

 PIOTRUŚ  CZERNIK – nagroda w konkursie plastycznym pt. ,,Ja, 

moja rodzina w moim mieście” 

 

 NIKOLA ROZWADOWSKA – nagroda w XVII Jesiennym 

Festiwalu Piosenki Przedszkolnej 

 

 LENA REDŹKO – nagroda w XVII Jesiennym Festiwalu Piosenki 

Przedszkolnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cena gazetki podyktowana jest kosztami własnymi: 

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

 

Pismo ukazuje pod redakcją: Bogusławy Czyrskiej, Ewy Wróblewskiej 

i Eweliny Ostrowskiej 

Przedszkole Samorządowe Nr 77 ,,Rumiankowe Przedszkole” 

im. Simony Kossak 

15-665 Białystok ul. Rumiankowa 15 

tel. 085-661-38-55 

 


