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ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 
2017/2018 

 

Rok szkolny 2017/18 powitaliśmy w nowym składzie 
zarówno dziecięcym jak i kadrowym. Dołączyła do nas 
Pani Agnieszka Maślińska, nauczyciel edukacji 
elementarnej i filolog języka angielskiego. Swoim 
zaangażowaniem i podejściem do dzieci szybko zjednała 
sobie zarówno  przedszkolaki jak i rodziców.  

Od 1 września 2017r. obowiązuje nowa podstawa programowa wychowania 
przedszkolnego. Wyznacza ona zadania, jakim musi sprostać przedszkole w 
procesie wielostronnego rozwoju dziecka. Określa także, jakie umiejętności 
powinno opanować dziecko idące do klasy pierwszej. Obserwacja rozwoju 
dzieci i diagnoza gotowości szkolnej opiera się na czterech sferach: fizycznej,  

poznawczej, społecznej i emocjonalnej.  

Priorytety polityki oświatowej na rok szkolny 2017/18: 

- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

- Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

- Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

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. 

Zgodnie z zarządzeniem MEN wszystkie grupy uczestniczą w zajęciach z języka 
angielskiego prowadzone przez Panią Agnieszkę Maślińską (gr. II) i Pana 
Krzysztofa Paszkiewicza. Ponadto dzieci korzystają z zajęć rytmiki, mażoretek, 
piłki, architektury, religii katolickiej i prawosławnej. Oferta zajęć dodatkowych 
na terenie przedszkola powiększyła się o Koło Młodych Programistów. 

Z początkiem roku szkolnego warto przypomnieć Państwu, że zgodnie z 
zapisem w Statucie, do przedszkola uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe. 
Informacja 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. 
Prosimy o nie bagatelizowanie problemu, nawet niewinny katar może znacząco 
utrudnić dziecku funkcjonowanie w przedszkolu.  Ponadto przyprowadzająco 
placówki dziecko z oznakami choroby narażacie Państwo inne dzieci na infekcje. 

Apelujemy również o wykazanie dbałości o czystość w przedszkolu i 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

  

JESIENNE WYDARZENIA W RUMIANKOWYM 
PRZEDSZKOLU 

 

 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka  

W tym dniu w przedszkolu było bardzo uroczyście, Chociaż pogoda popsuła 
nasze plany świętowania na zewnątrz, to trzeba przyznać że w przedszkolu tego 
dnia  było radośnie i bardzo słonecznie. Przedszkolaki w grupach miały 
zorganizowane zabawy integracyjne, konkursy, zabawy ruchowe oraz 
dyskoteka, gdzie można było zaprezentować swoje przebranie związane 
z nazwą grupy. Przez cały dzień dzieci miały wiele atrakcji, również zapewnioną 
swobodną zabawę zakupionymi nowymi zabawkami i klockami do wszystkich 
grup. Każdy dzień w naszej placówce jest takim małym świętem przedszkolaka. 
Dokładamy wielu starań by wiek przedszkolny dzieci był pięknym radosnym 
wspomnieniem każdego naszego wychowanka. 

 

 Dzień Edukacji Narodowej   

W tym roku szkolnym Święto Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu było 
obchodzone 13 października 2017 roku. Uroczystą akademię przygotowały Pani 
Urszula Czykwin i Pani Ewelina Ostrowska z występem artystycznym dzieci z 
grupy V  "Pszczółki". W tym dniu szczególnym dla nauczycieli przedszkola, 
nauczycieli zajęć dodatkowych: języka angielskiego, rytmiki, religii  i 
pracowników administracji i obsługi,  z życzeniami i kwiatami uczestniczyła 
Rada Rodziców reprezentowana przez Panią Małgorzatę Fiłonowicz- 
przewodniczącą oraz Panią Anetę Frankowską. Uroczystość dopełniły nagrody 
dyrektora i życzenia złożone wszystkim pracownikom przedszkola. 



 Pasowanie na przedszkolaka  

To był pierwszy występ dzieci w przedszkolu na forum grupy, dlatego dzieciom 
towarzyszyła trema. Ale pokonały ją dość szybko i w piękny sposób 
przedstawiły program artystyczny przygotowany Przez Panią Grażynę 
Korobkiewicz i Panią Urszulę Nejman. dzieci po występie otrzymały od rodziców 
i gości- babć i dziadków gromkie brawa. Pasowania na Przedszkolaka 
" Rumiankowego Przedszkola" dokonała Pani dyrektor, wręczając dyplom oraz 
upominki w postaci poduszeczek oraz słodkich lizaków- rumianków. 
Uroczystości towarzyszyły łzy wzruszenia wśród zebranych gości, ale chwila tak 
piękna w życiu dziecka, który po raz pierwszy prezentuje swoje umiejętności 
jest warta tak wspaniałych doznań, które rodzice przechowają w swoich 
wspomnieniach i albumach.  

 

 Święto Niepodległości  

Treści wychowania patriotycznego realizowane są już na 
szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem 
przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej 
Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, 
europejskiej. Treści dotyczące wychowania patriotycznego, w większości 
programów ułożone są w myśl zasady, że przechodzimy od tego, co najbliższe 
dziecku do tego, co dalekie i nieznane. Dla małego dziecka Ojczyzną jest jego 
wieś czy miasto, w którym mieszka z rodziną, przedszkole i koledzy, sąsiedzi, 
gdzie wszystko jest znajome i bliskie, gdzie czuje się zadomowiony i 
bezpieczny. Związki z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną, 
przedszkolem, swoją miejscowością, najbliższymi okolicami. Ten krąg 
stopniowo rozszerza się.  

W grupach starszych odbyły się zajęcia na temat symboli narodowych. Dzieci 
wykonały flagi i kotyliony. Przedszkolaki słuchały legendy i baśnie polskie, a 
chętne wraz z rodzicami wykonały prace konkursowe. Z inicjatywy Pani 
Eweliny Ostrowskiej powstała ekspozycja naścienna poświęcona świętu 
11listopada.   

 

 Miejski Konkurs Plastyczny ,,Baśnie i legendy polskie”  

W ramach współpracy w październiku zaproponowaliśmy rodzicom udział 
w miejskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez PS Nr 1 i MDK 
w Białymstoku. Należało przeczytać dziecku dowolną polską legendę lub baśń 
i zilustrować wybrany fragment. Z naszego przedszkola wpłynęło 19 prac 
konkursowych. Dziękujemy za zainteresowanie i gratulujemy nagrodzonym – 
wyróżnienia otrzymali: Filip Krawiel z gr. II i Hubert Sadowski z gr. V. Oficjalne 



rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w MDK. Tam też 
można obejrzeć wystawę pokonkursową poświęconą polskim baśniom 
i legendom. 

 

 VIII edycja Przeglądu Recytatorskiego ,,Co w trawie piszczy?” – Na 
skraju puszczy 

Kolejna edycja przeglądu już za nami. Wiersze przyrodnicze o zwierzętach, lesie, 
ptakach, owadach- słowem wszystkiego co kojarzy się z puszczą recytowało 16 
dzieci z 10 placówek PS Nr: 77, 39, 56, 76, 79, 51, 87, 83, Szkoły Podstawowej 
Nr 44 w Białymstoku oraz Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu. 
Początek imprezy rozpoczął się od hymnu "Rumiankowego Przedszkola", a 
potem nadszedł czas na gawędy Simony Kossak z książki " Serce i pazur o 
uczuciach zwierząt", które przeczytały dzieci z grupy V ,,Pszczółki" - Hania 
Wejkowska i Piotruś Czernik. Mali aktorzy świetnie wypadli na scenie, 
przełamując tremę, nieśmiałość prezentowali przyrodnicze wiersze polskich 
autorów z wielkim przejęciem i zaangażowaniem . Niejednokrotnie był to 
pierwszy występ na forum przed tak dużą publicznością. Wszyscy byli pod 
wielkim wrażeniem talentów recytatorskich dzieci. 

Honorowym patronatem przeglądu w tym roku zostali: Prezydent Miasta 
Białegostoku, RDLP, RDOŚ, Fundacja Zielone Płuca Polski, Nadleśnictwo Dojlidy, 
Towarzystwo Przyjaciół Energii Odnawialnej, Książnica Podlaska Filia Nr 7, 
Lukier Cukier- manufaktura słodyczy, Spółdzielnia Mieszkaniowa Słoneczny 
Stok, Wydawnictwo Nowa Era, Wydawnictwo MAC. Honorowi Goście zaszczycili 
naszą przedszkolną imprezę i ufundowali dzieciom wspaniałe nagrody w postaci 
statuetek przeglądu, książek i albumów przyrodniczych, kolorowanek, 
artykułów papierniczych oraz maskotek krasnali uszytych specjalnie na tę 
uroczystość. 

Dziękujemy serdecznie za udział w przeglądzie wszystkim uczestnikom, 
rodzicom i nauczycielom. Wielkie podziękowanie kierujemy do Gości: Pani 
Elżbiety Tomaszuk, Pani Grażyny Chyra, Pana Jerzego Rutkowskiego, Pani 
Izabeli Horoszewskiej, Pani Karoliny Kiersnowskiej, Pana Pawła Wejkowskiego i 
Pana Tycjana Kuleszy, którzy zaszczycili swoja obecnością imprezę i 
przygotowali wiele wspaniałych niespodzianek dla dzieci. 

To była piękna i bardzo radosna impreza przedszkolna, integrująca środowisko 
lokalne oraz rodzinę białostockich i podlaskich przedszkoli i szkół 
podstawowych. 

Podczas przeglądu można było podziwiać piękne fotografie Podlasia wykonane 
przez Pana Marcina Czabana- białostoczanina, który w ten sposób dzieli się z 
nami swoją piękną pasją. 



 Dzień Pluszowego Misia  

Dnia 24 listopada w przedszkolu gościliśmy kolorowych i mięciutkich gości – 
pluszowe misie. Zabawki, szczególnie bliskie sercu dzieci, dzieliły z 
przedszkolakami atrakcje przygotowane przez gr. II ,,Żabki”. Był występ misiów i 
laleczek, wspólne tańce i pląsy, udział w konkursach 
sprawnościowych i misiowy quiz. Rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny ,,Mój przyjaciel miś” i nagrodzono  25 dzieci. Na 
zakończenie każdy przedszkolak otrzymał słodkiego Misia 
Lubisia. 

 

 Akcja ,,Cała Polska czyta dzieciom” 

To już kolejna edycja akcji w naszym przedszkolu. Wciąż zgłaszają się chętni 
rodzice, dziadkowie, ciocie, starsze rodzeństwo, chcąc poprzez czytanie 
przybliżyć młode pokolenie do książek, zaszczepić w nich pasję czytelnictwa.  

Serdecznie dziękujemy:  

Pani Annie Zatorskiej, Pani Iwonie Kochanowskiej, Pani Annie Biegańskiej, Pani 
Lidii Komosińskiej, Pani Annie Obuchowskiej), Panu Pawłowi Wejkowskiemu, 

rodzeństwu i naszym absolwentom: Dorocie Uszyńskiej, Jakubowi 
Zawadzkiemu, Patrycji Malinowskiej 

za umilenie nam czasu swoją osobą i przeczytanie wartościowej literatury. 

 

 Projekt ,,Plecaczek pełen książek” 

Projekt ma na celu wspieranie czytelnictwa, kształtowanie dobrych nawyków 
czytelniczych, popularyzację wartościowej literatury. Każdy przedszkolak 
otrzyma na tydzień plecaczek z kilkoma książkami, które czytają mu rodzice, po 
czym rysuje pracę plastyczną ilustrującą opowieść, która się mu najbardziej 
spodobała. Z końcem projektu przedszkole zorganizuje wystawę prac dzieci. Ze 
strony placówki akcja jest wspierana zabawami, rozmowami i innymi 
działaniami wokół czytanych książek. 

To już szósta edycja projektu w Polsce w roku szkolnym 2017/18 realizowana w 
Białymstoku z inicjatywy Urzędu Miasta. Od 2007 roku poznańskie 
wydawnictwo ZAKAMARKI wprowadza na polski rynek cenione na całym 
świecie i tłumaczone na dziesiątki języków szwedzkie książki dla dzieci. 
Książeczki są tworzone z pasją, humorem i indywidualizmem, nie pod dyktando 
komercyjnej mody. Stoją po stronie dziecka, jego wrażliwości i wyobraźni. 

Więcej o wydawnictwie na stronie www. zakamaraki.pl 

 



 Jesienne spektakle teatralne i audycje muzyczne 

Dotychczas odbyły się: 

- spektakl ,,Zapasy wiewiórki Basi” – Teatr Narwal 

- spektakl ,,znów na zamku w Bajaderze” – Teatr Co Nie Co 

- spektakl ,,Opowieści starego Kredensu” – Teatr Pod Orzełkiem 

 

CO SŁYCHAC W GRUPACH? 

W ,,Motylkach” po uroczystości Pasowania na przedszkolaka przyszedł czas na 
poznawanie otaczającego świata przyrody, nabywania wiedzy i umiejętności 
podczas zajęć edukacyjnych: z rozwijania mowy i myślenia, pojęć 
matematycznych, działalności plastycznej, muzycznej i ruchowej. Codziennie 
spacerujemy, oglądamy jesienne zmiany w przyrodzie, a szczególnie 
kolorystykę liści z pobliskich drzew, obserwujemy ptaki, które mieszkają w 
okolicy przedszkola. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci poznały zwyczaje 
leśnych zwierząt: wiewiórki, jeża, a także sposoby opiekowania się zwierzętami 
domowymi. Obecnie zanurzyliśmy się w tematykę związaną z szarugą jesienną i 
sposobem przygotowania się przyrody do nadchodzącej zimy.  

Jesienią w  grupie II ,,Żabki” odbyły się warsztaty na temat bezpieczeństwa na 
drodze.  Za nami misiowy występ. Obecnie przygotowujemy się do zajęć 
otwartych o tematyce świątecznej oraz kiermaszu bożonarodzeniowego. 

Najstarsze grupy uczestniczyły w zajęciach 
bibliotecznych w Książnicy Podlaskiej, Filia Nr 7 oraz w 
multimedialnym spektaklu. W grupach: II, III, IV i V 
odbyły się zajęcia obserwowane przez Panią Dyrektor.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom grupy w pracy nad: 
poprawnymi relacjami społecznymi, wzajemnym 
szacunkiem, uprzejmością, kulturą osobistą... 
powstał Gang Super- Biedronki! Każde z dzieci z gr. 
III otrzymało album, do którego będzie zbierało 
naklejki. Zapełnienie całego albumu naklejkami 
skutkuje przyznaniem nagrody. Biedronki nauczyły się 
również piec pyszne ciasto. Oto przepis: 

Przedszkolaki z ,,Sówek” uczestniczyły w spotkaniu z lekarzem okulistą i 
laryngologiem, zbadano im wzrok i słuch. Obecnie przygotowują Jasełka z 
aktywnym udziałem rodziców, na które zapraszamy 16 grudnia 2017r. /sobota/ 
do sali mażoretkowej, o godz. 12.00 



,,Pszczółki” z gr. V pojechały na wycieczkę do Nadleśnictwa Dojlidy, aby cieszyc 
się pięknem jesiennego lasu. Hanna Wejkowska i Piotr Czernik czytali gawędę 
Simony Kossak na rozdaniu nagród na VIII edycji Przeglądu Recytatorskiego pt. 
,,Co w trawie piszczy?” – Na skraju puszczy. Jesienią pożegnaliśmy naszego 
przyjaciela patyczaka Zippiego. Owady zwykle nie żyją długo, i na naszego 
Zippiego też przyszedł czas. Byliśmy smutni, że musimy się z nim rozstać, ale 
postanowiliśmy go pożegnać jak przystało na dojrzałych przedszkolaków. 
Utworzyliśmy kondukt żałobny z przedszkola do Lipki „Simony”. Zosia niosła 
Zippiego zawiniętego w papierową chusteczkę. Ciało patyczaka spoczęło pod 
lipką w ogrodzie przedszkolnym.  Potem nieraz jeszcze przy okazji naszych wizyt 
w ogrodzie podchodziliśmy do drzewka, aby oddać hołd naszemu 
przyjacielowi… 
 

 

 

 

W ramach jesiennej działalności KOŁA MAŁEGO WOLONTARIUSZA 
,,ÓSEMECZKA” odbyły się następujące akcje:  

 Sprzątanie świata jest międzynarodową akcją związaną z promocją 
ochrony środowiska, której głównym organizatorem w Polsce jest 
Fundacja Nasza Ziemia. "Nie ma śmieci - są surowce" to hasło 
tegorocznej edycji, a jej celem jest zmiana postrzegania odpadów jako 
"śmieci", czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na 
wysypisku. Rzeczy, często uważane za niepotrzebne, w rzeczywistości 
mogą stać się wartościowymi surowcami, które po przetworzeniu mogą 
być użyte do produkcji różnych wartościowych przedmiotów. Dlatego 
sprzątanie poprzedzone było zajęciami dotyczącymi segregowania 
odpadów komunalnych i recyklingu. Wszystkie dzieci otrzymały 
rękawiczki i worki na śmieci. Dzieci bardzo zaangażowały się w tę akcję i 
dokładnie wykonały swoje zadanie. Wszystkie zapełnione worki złożono 
w wyznaczonym miejscu zbiórki z którego zostaną odebrane. Akcja ta 
uświadomiła dzieciom, że warto być przyjacielem środowiska. 

 Zbiórka baterii to akcja pod patronatem Urzędu Miasta Białystok, we 
współpracy z PUH ,,Lech” 

 Zbiórka plastikowych nakrętek realizowana co roku, dochód 
przeznaczony na leczenie dzieci bądź zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 

 Zbiórka żołędzi dla dzików z Białostockiego ZOO ,,Akcent” 

 Zbiórka darów dla Fundacji ,,Pomóż Im” 



         KĄCIK DLA RODZICA 

 

             ,,Lamblioza, utrapienie dzieci!” 

 

 Choruje na nią prawie każde dziecko, choć nie omija też dorosłych. Za 
schorzenie odpowiedzialny jest pasożyt – lamblia intestinalis. Można zetknąć 
się z nim w toaletach, w piaskownicy, a nawet w wodzie na basenie. 

Tomek miał pięć lat, kiedy z pogodnego i wesołego chłopca zaczął zmieniać się 
w złośnika i marudę. Bywały dni, że nie zjadał normalnego posiłku, za to na 
słodkości zawsze miał ochotę. Od czasu do czasu skarżył się na kłucie 
w brzuchu, ale nie umiał pokazać, gdzie go kłuje. - Boli mnie tak ogólnie i tylko 
trochę - mówił. Zdarzało się to raz, czasem 2-3 razy dziennie, ale potem przez 
kilka kolejnych dni był spokój. Pewnego ranka Tomek znowu “medytował” nad 
miską płatków. Mama spojrzała na niego uważniej niż zwykle i przeraziła się. 
Synowi wyostrzyły się rysy, miał papierowo bladą cerę i wielkie sińce pod 
oczami. Powiedziała pediatrze o swoich spostrzeżeniach, a dziecko zostało 
dokładnie zbadane. – Nie ma żadnych charakterystycznych objawów choroby, 
którą mogłabym stwierdzić - oznajmiła lekarka. – Zróbmy mu badania krwi i 
moczu, może sytuacja się wyjaśni. 

 

Poznaj objawy 

Lambliozę trudno zdiagnozować. O zakażeniu lambliami świadczyć mogą: 
rozlane bóle brzucha, najczęściej w prawym podżebrzu, występujące po 
jedzeniu, bóle głowy, uczucie zmęczenia, bezsenność, stolce z niestrawionymi 
resztkami pokarmu, wysypki, stany podgorączkowe i biegunki. Lambliozę 
możemy podejrzewać także wtedy, gdy nie mające apetytu dziecko z ogromną 
ochotą zjada wszystko co słodkie i gdyby tylko pozwolić, mogłoby się żywić 
cukierkami i czekoladą. 

 

Spotkanie z pasożytem 

Do zakażenia dochodzi drogą pokarmową, gdy zjemy zanieczyszczone 
lambliami produkty (m.in. muchy są odpowiedzialne za ich roznoszenie), 
wypijemy skażoną wodę. Pasożyta możemy też przenieść do układu 
pokarmowego na nieumytych rękach, np. po wyjściu z toalety lub kontakcie z 
zakażonymi zwierzętami. 

Ten pierwotniak z grupy wiciowców ma gruszkowaty kształt i cztery pary wici 
umożliwiających szybkie poruszanie się oraz przyssawkę, za pomocą której 



przyczepia się do błony śluzowej przewodu pokarmowego żywiciela (zwierzęcia 
lub człowieka). Tam żywi się i rozmnaża, zmniejszając powierzchnię chłonną 
jelita, co upośledza wchłanianie składników odżywczych. Co pewien czas część 
pasożytów przekształca się w owalne cysty, które wraz z kałem wydalane są na 
zewnątrz. Ponieważ lamblie rozmnażają się przez podział, ich populacja 
zwiększa się bardzo szybko. Szybko również rozprzestrzenia się zakażenie i 
może występować równocześnie u wielu osób w rodzinie. Walkę z pasożytem 
utrudnia jego żywotność (np. w wodzie o temperaturze 18 st. C może przetrwać 
nawet trzy miesiące) i – nierzadko - odporność na środki farmakologiczne, 
zwłaszcza wtedy, gdy dziecko miało pasożyty kilka razy w krótkim czasie. 

 

Dlaczego dzieci? 

Nawet jeśli znają zasady higieny, to nie zawsze ich przestrzegają. Poza tym 
często nie zdają sobie sprawy z zagrożenia: nie odmawiają sobie przyjemności 
pogłaskania bezpańskiego psa, nie zawsze zauważą, że na kanapce przez chwilę 
siedziała mucha, nie rezygnują z zabawy w piaskownicy, nawet jeśli wiedzą, że 
bywa toaletą dla zwierząt. 

Zakażeniu lambliozą sprzyja korzystanie z toalet publicznych i zbiorowych. 
Wystarczy, by jedno dziecko było nosicielem pasożyta, a prawdopodobnie w 
niedługim czasie zakazi się wielu jego kolegów (poprzez korzystanie z tej samej 
toalety). I każdy z nich może inaczej zareagować na chorobę. 

 

Leczenie 

Zakażenie lambliami stwierdza się po wykonaniu mikroskopowego badania kału 
na obecność cyst pasożytów. Na podstawie wyników lekarz dobiera sposób 
przeprowadzenia kuracji oraz dawki leku. Nie wolno podawać żadnych 
farmaceutyków na własną rękę ani za radą mamy innego dziecka. O leczeniu 
członków najbliższej rodziny chorego również decyduje lekarz. Po kuracji 
farmakologicznej trzeba koniecznie powtórzyć badanie kału, by mieć pewność, 
że skutecznie pozbyliśmy się lamblii. Jeśli nie wszystkie zostaną wytrute, 
choroba odezwie się ponownie. 

 

Dieta i suplementy 

Pomocna w walce z lambliozą może być również dieta pozbawiona 
węglowodanów, a przede wszystkim słodyczy. Lamblie na nich się tuczą i 
bardzo szybko rozmnażają. Olej z pestek dyni – ma cudowne właściwości, 
świetnie naprawia nasz układ pokarmowy, dodatkowo odstrasza pasożyty. 
Polecane zioła – Balsam Kapucyńki, suplementacji krzemem. 



 



KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

 

 

Język angielski już dawno przekroczył próg przedszkola i wydaje się, że 
zostanie tam na dobre. Nadrzędnym celem zajęć jest rozwijanie świadomości 
językowej poprzez wykorzystanie możliwości intelektualnych małego ucznia. W 
tym celu podstawową umiejętnością, na której rozwój  należy położyć 
szczególny nacisk jest rozumienie mowy (czyli słuchanie) oraz znajomość 
słownictwa, gdyż te sprawności staną się bazą dla rozwoju umiejętności 
komunikacyjnych na tym i następnych etapach edukacyjnych.  Istotnym celem 
nauczania jest zachęcanie uczniów do nauki języka gdyż rozwijanie 
umiejętności językowych  sprzyja budowaniu motywacji ucznia, bez której 
jakikolwiek sukces wydaje się niemożliwy. Motywacja  ma ogromny wpływ na 
aktywność , chęć poznawania języka, komunikowanie się w nim oraz 
podejmowania ryzyka. Dzieci cechuje również pewna motywacja wewnętrzna – 
uczą się języka obcego, ponieważ lubią to, co z nim związane (piosenki, 
rymowanki, zabawy, nauczyciela). Dlatego też istotne jest, by nauka języka 
obcego była dla nich doświadczeniem pozytywnym. Stąd należy zwrócić 
szczególną uwagę na budowanie pozytywnego stosunku ucznia do przedmiotu. 
Nauczanie języka angielskiego następuje w sposób naturalny, przy użyciu 
metody językowo- plastycznej wzbogacanej elementami muzycznymi i 
ruchowymi (Metoda TPR).  

Na zajęciach pracujemy na programie „I love Boo” wydawnictwa MAC. 
 Podczas zajęć wykorzystujemy rozmaite pomoce dydaktyczne. Dzieci uczą się 
języka angielskiego poprzez zabawę, piosenki, rymowanki, wierszyki i ruch. 
Podczas zajęć używamy kart pracy, w których dzieci wykonują ćwiczenia 
utrwalające poznane słownictwo. Na zajęciach nie może zabraknąć przyjaciół 
dzieci: Monkey -małpki i Boo- niebieskiego stworka, którzy zawsze na początku 
zajęć witają się z przedszkolakami i uczestniczą w zabawach. Na koniec miesiąca 
są przeprowadzane quizy, zabawy ruchowe, integracyjne, które pomagają 
powtórzyć i utrwalić poznane już słownictwo. Dzięki temu dzieci nabierają 
jeszcze więcej motywacji do nauki języka angielskiego. Przedszkolaki z radością 
uczestniczą w zajęciach i coraz lepiej zapamiętują słownictwo. Chętnie 
uczestniczą w zabawach, śpiewają poznane piosenki i recytują wierszyki.  

 



 Przykładowe zabawy z użyciem angielskiego słownictwa: 

„What’s missing?”- „Nauczyciel rozkłada karty prezentacyjne i 
przedstawia każde ze słówek a dzieci powtarzają. Następnie 
nauczyciel prosi aby uczniowie zamknęli oczy  T: „Close your 
eyes!” ( dzieci zamykają oczy)  nauczyciel zabiera jedną z kart prezentacyjnych  
mówiąc  T: „Now open your eyes and tell me: What’s missing?” Uczniowie 
zgadują po angielsku czego brakuje. 

„Spider and flies”- pajączek i muszki" . Do tej zabawy potrzebujemy jednej 
osoby, która będzie pajączkiem i kilkoro innych dzieci, które będą muszkami. 
SPIDER woła "FLY” (muszki latają) - wtedy dzieci biegaja po sali, następnie woła 
„STOP”- na ten dźwięk dzieci zatrzymują się, stają nieruchomo a pajączek szuka 
osoby która się poruszyła. Kto się poruszył podchodzi do nauczyciela, wybiera 
jeden obrazek i mówi po angielsku co się na nim znajduje. 

"Głuchy telefon" -  Siedzimy w kółku, jedna osoba mówi na ucho drugiej osobie 
jakiś wyraz w języku angielskim. Ostatnia osoba mówi ten wyraz na głos- jeśli 
ktoś pomyli nazwę, musi wylosować obrazek i powiedzieć po angielsku co się na 
nim znajduje lub wykonać zadanie wymyślone przez grupę.  

„Guess the word” - kółeczko na środku kartki (która ma taką samą wielkość jak 
nasze flashcards). Tasujemy wszystkie flashcards i na wybraną karte nakładamy 
karte z wycietą dziurką. Zadaniem dzieci jest odgadniecie rzeczy poprzez mały 
fragment. 

„Big tower”- pokazujemy dzieciom karte obrazkową. Jeśli zgadną co ona 
przedstawia układamy wieże, czyli karta – kubek – karta – kubek itd. 

„Magic eye” - rozkładamy flashcards na dywanie. Nazywamy wszystkie rzeczy 
po kolei. Nastepnie odwracamy do dołu jedną karte i ponownie nazywamy 
wszystkie karty razem z tą zasłonietą. Potem znowu odwracamy drugą karte i 
znowu nazywamy wszystkie karty razem z dwoma odwróconymi. Potem 
odwracamy trzecią, czwartą, itd. Dzieci cieszą sie, że potrafią nazwać wszystkie 
nawet tego nie widząc. 

„Dice” – Na ściankach kostki mogą być liczby, obrazki przedstawiające zabawki, 
zwierzątka, itd. Dzieci siedząc w kółeczku rzucają kostką i wypowiadają po 
angielsku co wypadło. 

„Colourful balls”. Do tej gry potrzebne są piłeczki w róznych kolorach. 
Nauczyciel dzieli dzieci na grupy. Każdej z grup rozdaje piłeczki, po jednej z 
każdego koloru. Nauczyciel włącza muzykę, dzieci podaja pomiędzy sobą 
piłeczki. Kiedy muzyka ucichnie uczniowie przestają podawać sobie piłeczki. 
Nauczyciel podaje nazwę koloru. Uczniowie którzy mają piłeczkę o 
odpowiednim kolorze wstają. 



KĄCIK PRZEDSZKOLNEJ TWÓRCZOŚCI 

 

 „Moja polska historia” 

W listopadzie w grupie V bardzo dużo rozmawialiśmy o patriotyzmie. 
Wychowankowie i ich rodzice zaangażowali się w wiele interesujących akcji, 
które miały przybliżyć dzieciom Polskę. Czytano książki o wartościach, o historii 
Polski i Polakach. Dzieci przynosiły zdjęcia ze starych albumów rodzinnych oraz 
pisały o Polsce. Wśród naszych prac znalazły się między innymi: 

 

 

„Polska” Wiktoria Tylenda 

STOLICA POLSKI 

TO WARSZAWA 

RZEKA POLSKI TO 

WISŁA 

GÓRY TO 
TATRY 

MORZE TO BAŁTYK 

JA MIESZKAM 

W BJAŁYM  STOKU 

MAM IMIE 

WIKTORIA T. 

 

„Kocham Polskę” Laura Borys 

„Kocham Polskę, bo to mój kraj, 

Tu swoich znajomych i rodzinę mam. 

Gdy Święto Narodowe się zbliża, 

Tata biało – czerwoną flagę za oknem wiesza. 

Wszyscy znamy też hymn narodowy, 

Ty pewnie też, więc bądź gotowy! 

Zachowaj odpowiednią postawę, 

Bo to nie jest zwykła piosenka – zdaj sobie 
sprawę! 

Godło Polski znane wszystkim, 

Biały orzeł na czerwonym tle błyszczy. 

Takie wyjątkowe są nasze symbole, 

A ja jestem Polką ! niech każdy się dowie!” 

 

 

„Mój wiersz o Polsce” Gosia Rogowska 

Mamo, Tato ! 

Jak piękny jest świat! 

Gdy wychodzę na podwórko 

I wieje na mnie wiatr 

 



Zawsze gdy wychodzę 

Chce bawić mi się 

Po podwórku chodzą owce 

I zielono wkoło jest 

 

Tylko u Nas, tylko w Polsce 

Jest tak pięknie i wesoło 

            Zawsze dla nas świeci słońce 

                                            A kwiaty kwitnął wkoło 

 

A gdy zimą mróz przyciśnie 

Zmrozi pola oraz lasy 

To bociany odlatują 

Do ciepłych krajów na wczasy. 

 

 

 „Bajka o piątkowych zabawkach” – opowiadanie w oparciu o 
zabawki przyniesione przez dzieci z gr. II ,,Żabki” w pewien 
listopadowy piątek :) 

Dawno temu, za górami i lasami było małe królestwo, miało trzy książkowe 
domy /Pola Ki/. W jednym mieszkała lala Hania /Hania K/. Lala była smutna bo 
nie miała z kim się bawić, gdyż w królestwie nie było innych zabawek. Pewnego 
dnia do królestwa przyleciał różowy konik Little Pony i zamieszkał w drugim 
domu /Pola Ko./ Zabawki bawiły się razem w chowanego, biegały po łące. Do 
trzeciego domku przyjechał bakłażan Bronisław /Natalka/. Pewnego dnia 
zabawki usłyszały jak na drzewie miauczy mały kotek /Karolinka/ i nie potrafi 
zejść. Wezwano straż pożarną /Nataniel/ i strażacy rozłożyli długą drabinę i 
zdjęli kotka. To był kotek myszki Mini /Martynka/. Potem wszyscy pojechali na 
wycieczkę dużym samochodem /Michał/. A tam zobaczyli jak koparka /Karol 
W./ kopie dół i buduje staw. Mieszkańcy królestwa mogli się w nim kąpać, 
hodować rybki. Nagle usłyszeli huk, bo nad domami leciał helikopter / Karol L./ 
Leciał raz wysoko a raz nisko, w końcu wylądował na dachu domu.  

 

 



KĄCIK MĄDREGO PRZEDSZKOLAKA 

 

Wyklej kulkami plasteliny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj rysunek, przyklej jesienne listki  

 

 

 



Wyklej jeżyka plasteliną, przyklej igły z wykałaczek/igiełek sosnowych 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwij figury geometryczne, pokoloruj po trzy z każdego rodzaju 

 

 

 

 

 



Nazwij symbole narodowe, pokoloruj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj wg kodu 

 

 



Połącz kropeczki w odpowiedniej kolejności. Co powstało? 



 

Zajęcia z zakresu matematyki. Pani tłumaczy dzieciom, co 
to są rytmy i wskazuje na obrazkach powtarzające się 
sekwencje: jabłko-gruszka-jabłko-gruszka. Następnie pyta 
dziewczynkę, co będzie dalej? Po chwili zadumy pada 
odpowiedź:  

- Hm… może krokodyl? 

 

Dzieci nazywają jesienne zbiory. Pani wskazuje owoce, po czym pyta: Co to za 
owoc ?- śliwka, A ten? – gruszka, A te zielone bubki?  

– Wigrogrono! 

 

Na placu przedszkolnym trwa w najlepsze zabawa. Trzy dziewczynki bawią się w 
domek. Nagle do nauczycielki podchodzi jedna z nich i mówi: 

- Prosę pani, prosę pani, a Magda nie chce się podzielić 
Marlenką!   

 

Poniedziałkowe popołudnie, dzieci czekają na zajęcia 
dodatkowe. W końcu zniecierpliwiona dziewczynka pyta:  

- No i kiedy będzie ta ifefrura? (chodziło o architekturę! ) 

 

- Garbiel pochnął Metaniela pod aufharium (czyli Gabriel popchnął Nataniela 
pod akwarium) 

 

„Sposób na zębową wróżkę” 

Zosia: Proszę Pani, a ja już nie mam zęba. I była u mnie zębowa wróżka i 
przyniosła mi pieniążek. 

Pani: Jak myślisz Zosiu. Czy i mnie zębowa wróżka mogłaby przynieść pieniążek? 

Zosia: Myślę, że tak. Trzeba tylko iść do Franka żeby kopnął Panią w twarz, to 
wtedy wypadnie pani ząb… 

 

- Polu, pasuje do Pani ta dzidzia? 

- Eeee, Pani nie jest ryżawa!  



  

 

 

                                    wrzesień – listopad 2017 

 

 MICHAŁ SIWAK – konkurs plastyczny ,,Czary Pani Jesieni” 

 MARTYNA DĘBOWSKA – konkurs plastyczny ,,Mieszkańcy lasu w oczach 

dziecka 

 ALICJA LECH, OLIWIA BUCKO – konkurs wokalny ,,Festiwal Piosenki 

Jesiennej” 

 FILIP KRAWIEL, HUBERT SADOWSKI – konkurs plastyczny ,,Baśnie i 

legendy polskie” /wyróżnienie/ 

 KUBA WARWIŃSKI, MARTYNA DĘBOWSKA – konkurs plastyczny 

,,Jesienne drzewo” /wyróżnienie/ 

 HANIA KRASZEWSKA – konkurs plastyczny ,,Barwy Jesieni” 

 BASIA BOROWIK, HANIA ZAŁUSKA, KAMILA SŁYŻ, WIKTORIA 

PERKOWSKA, ALEKSANDRA I HUBERT SADOWSCY – VIII edycja 

Przeglądu Recytatorskiego ,,Co w trawie piszczy? – Na skraju puszczy 

 KUBA POPŁAWSKI, KAROL MUCHARSKI, ZOSIA KRAWIEL, KRZYSZTOF 

CZERNIK, FRANCISZEK USZYŃSKI, BLANKA WRÓBEL, KAROL WOLAŃSKI, 

KAROLINA KOTIK, ZUZIA ANDREJUK, MICHAŁ CZEMIEL, HUBERT 

PROKOPIUK, JAŚ BOROWIK, MATEUSZ KUŹMA, OLAF STEPANCZENKO, 

TOMASZ KASZKOWIAK, MAGDALENA NIESTEROWICZ, KAMIL 

PAŁKIEWICZ, KRZYSZTOF KUBA, OLIWIER PĘZA, GABRIELA KRUK - 

konkurs plastyczny ,,Mój ukochany miś” 
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