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„Wszystko dać
dzieciom z siebie
by piękne
dzieciństwo miały,
by mądrość, dobro
i miłość
wniosły kiedyś
w świat cały.”
Zofia Ewa Szczęsna

TEL. 22-781-62-68
www.pp2zabki.pl
mail: pp2@zabki.pl

Jeszcze tylko chwila, jeszcze parę dni,
przyjdą już wakacje i tęczowe sny!

Z okazji zbliżających się wakacji
składamy wszystkim miłego i spokojnego
wypoczynku, uśmiechu na co dzień, oraz
pełnych wrażeń, niezapomnianych chwil.
Redakcja i opracowanie graficzne
Elżbieta Kołodziejek
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Bardzo gorąco, z całego serca,
dziękuję dzieciom, ich rodzicom i
pracownikom za wspaniałą współpracę,
ciepłą rodzinną atmosferę, okazaną pomoc,
życzliwość i wyrozumiałość.

Jak mrugnięcie oka mija kolejny rok
szkolny. Wzorem poprzednich obfitował w
wiele wydarzeń.
Uroczyście obchodziliśmy wszystkie
ważne dla nas święta:
 Światowy Dzień Zwierząt,
 Święto Niepodległości,
 Pasowanie na Przedszkolaka,
 Wigilię,
 Dzień Babci i Dziadka,
 Dzień Astronoma,
 Pierwszy Dzień Wiosny,
 Święto Polskiej Niezapominajki,
 Dzień Mamy i Taty (piknik rodzinny
pod hasłem Kosmiczna Zabawa),
 Zakończenie Roku Szkolnego.
Oglądaliśmy wiele teatrzyków dziecięcych,
słuchaliśmy koncertów muzycznych,
jeździliśmy na wycieczki.
Braliśmy udział w wielu zawodach i
konkursach.
Prezentowaliśmy
swoje
umiejętności na różnorodnych zajęciach
pokazowych dla rodziców. Włączaliśmy się w
akcje charytatywne na rzecz potrzebujących.
Dwie najstarsze grupy spędziły w Górach
Świętokrzyskich trzy dni pełne nowych
wyzwań i atrakcji.
Największe jednak emocje budził
wymóg nowej reformy oświaty, w związku z
którym rodzice pięciolatków stanęli przed
dylematem – jakie będą edukacyjne losy ich
pociech, czy w przedszkolu, czy w szkole, czy
w pierwszej klasie, czy w zerówce szkolnej. W
rezultacie, aż dwie grupy dzieci opuszczają
nasz Leśny Zakątek, by rozpocząć swoją
przygodę ze szkołą. Podążają one co prawda za
swoim rozwojem i to jest naturalne. Wierzymy
też, że doskonale poradzą sobie w nowej
sytuacji. Nigdy jednak nie odchodziła od nas
tak liczna grupa i z łezką w oku żegnamy się z
dziećmi i rodzicami, z którymi tak mocno się
zżyliśmy.

Beata Krajewska

„Wakacyjne rady”.
Wakacyjne rady
Głowa nie jest od parady
I służyć ci musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
Kiedy słońce pali.
Płynie w rzece woda,
Chłodna, bystra, czysta.
Tylko przy dorosłych
Z kąpieli korzystaj.
Jagody nieznane
Gdy zobaczysz w borze,
Nie zrywaj! Nie zjadaj,
Bo zatruć się możesz.
Urządzamy grzybobranie.
Jaka rada stąd wynika?
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj do koszyka.
Biegać boso- przyjemnie,
Ale ważna rada:
Idąc na wycieczkę
Dobre buty wkładaj!
Gdy w polu, w lesie czy za domem
Wykopiesz jakiś dziwny przedmiot zardzewiały,
Nie dotykaj go!
Daj znać dorosłym!
Śmierć niosą groźne niewypały!
W. Badalska
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Pozwólmy dzieciom się bawić
„Lata dziecięce są górami, z których
rzeka bierze swój początek.”
Janusz Korczak

W procesie uczenia się dzieci nie wolno
zapominać o kluczowej roli jaką odgrywa
zabawa. Coraz więcej rodziców zapewnia
dzieciom tzw. zorganizowane formy zabawy,
zapisując je na zajęcia plastyczne, taneczne,
sportowe itp. Nie ma w tym nic złego, wręcz
przeciwnie, takie formy zorganizowanej
aktywności pomagają rozwijać zdolności
dziecka, pozwalają na spędzenie czasu w
grupie rówieśników. Nie można jednak
zapomnieć o niezmiernie istotnej roli
swobodnej zabawy, w której to dziecko
decyduje o jej przebiegu oraz tematyce.
Zabawie w grupie innych dzieci, ale też i
zabawie
samotnej.
Zabawa umożliwia wielostronny rozwój
dziecka. Budowanie z klocków uczy wyobraźni
przestrzennej, układanie puzzli ćwiczy pamięć,
wyobraźnię i spostrzegawczość, zabawy na
powietrzu sprzyjają rozwojowi fizycznemu.
Ogromne znaczenie w rozwoju dziecka mają
tzw. zabawy „na niby": rozwijają one min. :
kreatywność i wyobraźnię. Dziecko wchodzi
,,w rolę" innej osoby: lekarza, nauczyciela czy
kierowcy, tworzy odpowiednie do sytuacji
dialogi, odpowiednio przygotowuje przestrzeń
do zabawy, urządzając salę szkolną, gabinet
lekarski czy kabinę ciężarówki pod stołem lub
przy pomocy koca i krzesła. Dziecko, bawiąc
się z innymi dziećmi, uczy się porozumiewania
w
grupie,
prowadzenia
rozmowy,
odpowiedniego wyrażania się w zależności od
tego, czyją rolę dziecko odgrywa.
Bardzo ważne jest to,że choć uczenie
się podczas zabawy jest efektywne, dziecko
uczy się, nie zdając sobie sprawy z tego, że się
uczy. Maluch zaabsorbowany ustawianiem
wieży z klocków nie jest motywowany
potrzebą czy chęcią nauczenia się zasad
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rządzących konstrukcjami przestrzennymi.
Nauka jest produktem ubocznym jego zabawy i
ogólnie rzecz ujmując, nie jest jej celem z
perspektywy
dziecka.
Spontaniczna zabawa dzieci bez udziału
dorosłych jest bardzo ważna, ale nie oznacza
to, że nie powinniśmy w żaden sposób
ingerować w tę aktywność. Naszym zadaniem
jest zapewnić mu odpowiednie warunki do
zabawy, czyli miejsce oraz przedmioty do tego
służące, a czasem podsunąć pomysł, co można
zrobić z kartki papieru oraz do czego jeszcze
można użyć garnka lub plastikowej miski.
Dzieci maja ogromną wyobraźnię, lecz czasami
trzeba odrobinę pomóc dziecku nauczyć się ją
wykorzystywać.

Dzieciństwo - fundament pod dorosłość
Według psychologa Erika Eriksona, w
dzieciństwie powinny ukształtować się jedne z
najbardziej istotnych cech osobowości. To z
dzieciństwa powinniśmy wynieść zaufanie do
świata i siebie samego, wiarę we własne
możliwości,
poczucie
samodzielności,
potrzebę działania i odkrywania nowych
rzeczy, świadomość własnej wartości. Cechy
te stanowią podstawę stałego rozwoju dziecka i
jego sukcesów zarówno w edukacji szkolnej
jak i późniejszym życiu. Dlatego tak istotne
jest, aby odpowiedzialnie i świadomie
wykorzystać ten okres w życiu dziecka i
zapewnić mu możliwie najlepszy start w
dorosłość.
Nie sztuką jest dziecko począć i
urodzić, sztuką jest je wychować na
szczęśliwego i dobrego człowieka. Być dobrym
rodzicem nie znaczy pozwalać na wszystko,
obsypywać prezentami, ulegać kaprysom. Być
dobrym rodzicem to być z dzieckiem,
towarzyszyć w zabawie, uczyć zasad
postępowania i pokazywać świat.

Dobre rady dla rodziców:
1.
2.
3.
4.

Nie bój się stanowczości.
Naucz się mówić do swojego dziecka.
Pozwól dziecku na okazywanie uczuć.
Pozwól na samodzielność i własną
aktywność dziecka.
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5. Ucz porządku i dobrych manier.
6. Wszelkie rodzinne nieporozumienia
wyjaśniaj bez obecności dziecka.
7. Nigdy nie podważaj decyzji drugiego
rodzica ani nie pozwalaj dziecku na to
czego zabronił np. tato.
8. Nie
wydawaj
dziecku
nieprzemyślanych poleceń ani też nie
zmieniaj zdania co chwila, aby dziecko
nie spostrzegło, że nakazy i zakazy są
zależne od twoich humorów.
9. Nie oszczędzaj na pochwałach ani też
nie stosuj ich nazbyt często.
10. Zauważaj negatywne zachowania,
zasługujące na naganę.
11. Odkrywaj w dziecku talenty i
zdolności.
12. Zapewniaj często dziecko o swoich
uczuciach do niego.
13. Spędzaj dużo czasu z dzieckiem,
czytając, bawiąc się wspólnie.
14. Nie nagradzaj dziecka prezentami typu:
gra na komputerze, oglądanie
telewizji.
15. Mów dziecku prawdę na zadawane
pytania, na tej podstawie buduje
ono podstawy swojego świata.
16. Nigdy nie porównuj swojej pociechy z
innym dzieckiem, ponieważ każde
rozwija się według własnego rytmu i
możliwości.
17. Nie krytykuj dziecka w obecności
innych, gdyż utrwalisz w nim brak
pewności siebie.
18. Nie
narzucaj
dziecku
wielu dodatkowych zajęć, powinno
mieć czas wolny na zabawę i
odpoczynek.
Marzanna Sobolewska
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Zadania dla ,,Motylków” i Rodziców
Odszukaj na rysunku takie same zabawki jak
narysowane na klockach

Rozwiąż krzyżówkę
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Jak rozwijałyśmy kreatywność w
grupie ,,Muchomorów”.
„Czego Jaś się nie nauczył…”, „czym
skorupka za młodu nasiąknie…”.
Wszyscy znamy te przysłowia i
przywołujemy je w różnych sytuacjach
życiowych. Czy jednak zastanawiamy się od
kiedy Jaś może się uczyć, żeby skorupka
nasiąkła na całe życie. Tradycyjna nauka
kojarzy nam się ze szkołą. Jednak gdy dziecko
kończy 6 lat jest za późno, by zaczynać myśleć
o jego potrzebach edukacyjnych. Sprawność
intelektualna, zdolności językowe, możliwości
fizyczne i funkcje poznawcze, kształtują się w
sposób zasadniczy, jeszcze przed osiągnięciem
wieku szkolnego.
Nauka zaczyna się z chwilą przyjścia na
świat, podobnie jak podstawowa edukacja,
której towarzyszy dbałość o wszechstronny
rozwój dziecka. Pierwsze 6 lat życia to czas
gdy kształtują się podstawy całej naszej
przyszłej edukacji. To właśnie wówczas
dziecko zdobywa wiedzę i umiejętności, które
stanowią solidny fundament jego dalszej nauki.
Uczy się języka, nabywa umiejętności
społeczne, zdobywa doświadczenia, dzięki
którym poznaje podstawy liczenia, czytania,
pisania, a także uczy się rozwiązywać
problemy i podejmować decyzje – uczy się
myśleć i rozumieć.
Stojące przed człowiekiem XXI wieku
zadania polegają na ukształtowaniu go jako
elastycznego,
dysponującego
bogatą
wyobraźnią i zdolnością do ekspresji twórczej,
cechującego się nowatorstwem, oryginalnością
myślenia, podyktowały zmiany w programach i
celach edukacji. Bardzo ważne więc jest, aby
wykorzystywać cechy rozwojowe dziecka.
Około 4 – 5 roku życia znacznie rozwija się
wyobraźnia. To oznacza, że dziecko w tym
wieku przejawia inicjatywę poszukiwania
własnych rozwiązań w dziedzinie ekspresji
werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.
Wykorzystując
wyżej
wskazane
zdolności rozwojowe dzieci, starałyśmy się w
naszej pracy dydaktyczno – wychowawczej,
tworzyć warunki do rozbudzania dyspozycji
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twórczych u dzieci. Niemalże każdego dnia, a
niekiedy kilka razy dziennie dzieci miały
okazję korzystać ze swojej wyobraźni twórczej.
Najlepiej taką działalność można zauważyć
podczas tak zwanych zabaw dowolnych z
niewielkim udziałem nauczyciela. Dostarczając
dzieciom
odpowiednich
materiałów,
prowokowałyśmy sytuacje, w których rodzą się
pomysły, a potem następuje ich realizacja czyli
działania praktyczne i wytwory dziecięcej
wyobraźni.
Podczas zajęć i zabaw organizowanych
i prowadzonych przez nauczycieli, starałyśmy
się kierować do dzieci pytania otwarte, uczyć
rozwiązywania problemów, wymyślania nazw,
kończenia rozpoczętych bajek czy opowiadań
itd. Dzieci miały wiele okazji do rozwijania
twórczości plastycznej. Proponowałyśmy im
ciekawe
tematy,
różnorodne
techniki,
podsuwałyśmy ciekawe materiały. Aktywność
muzyczną i ruchową nasze „Muchomorki”
miały okazję rozwijać poprzez zabawy
rytmiczno – ruchowe, zajęcia kreatywności
muzycznej, różnorodne zabawy z piosenkami,
do których same wymyślały figury ruchowe.
Zabawy
w
skojarzenia,
wyliczanki,
personifikacje, tworzenie definicji, tworzenie
określeń danego przedmiotu, to tylko niektóre
przykłady zabaw rozwijających kreatywne
myślenie. Mamy nadzieję na kontynuację
rozpoczętych działań w przyszłości. Rodziców
także zachęcamy do kreowania tego typu
zabaw w środowisku domowym, po to by
nasze
dzieci
były
przygotowane
do
rozwiązywania problemów w dorosłym życiu.
Nauczycielka grupy II
Halina Chibowska
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PSZCZÓŁKI ŻEGNAJĄ
PRZEDSZKOLE
Mijają trzy lata odkąd
„Pszczółki”
przekroczyły próg
przedszkola „Leśny
Zakątek”. Był to
najpiękniejszy okres
w życiu dzieci.
Przedszkolaki
poprzez zabawę
nauczyły się otwartości na świat, wiary w
siebie, rozwijały potencjał intelektualny oraz
zdolności i zainteresowania.
Dzieci zostały wprowadzone w świat
norm społecznych, uczyły się zasad
postępowania w grupie społecznej, a także
kulturalnego zwracania się do siebie.
Nauczycielki ukierunkowywały ich rozwój
intelektualny poprzez udział w zajęciach
dydaktycznych, zabawach dramowych.
Rozwiązywanie zadań problemowych,
samodzielnych doświadczeń nauczyło dzieci
logicznego myślenia. Ta umiejętność pomoże
im w dalszych etapach edukacji, a także
sytuacjach życiowych.
Przedszkole umożliwiło nie tylko
rozwój umysłowy, ale także otworzyło bramy
do świata kultury i sztuki. Dzieci uczestniczyły
w spektaklach teatralnych, wycieczkach do
muzeów oraz wyjazdach poznawczych. Same
również mogły bezpośrednio poczuć atmosferę
sceny, wystawiając przedstawienia dla szerszej
publiczności: rodziców, dziadków oraz
kolegów i koleżanek. Uodporniło ich to
jednocześnie na stres, hartując emocjonalnie.
Współzawodnictwo w konkursach pokazało
dzieciom jak cieszyć się z sukcesów, jak i
przyjmować porażki. Dzięki temu nauczyły się
odnajdować w nowych, często zaskakujących
sytuacjach. Dzieci brały udział w pracach
zespołowych, które nauczyły ich wspólnego
planowania, szacunku do pracy innych, a także
wytrwałości i cierpliwości.
Wiek przedszkolny to również czas
nawiązywania wielu nowych znajomości i
przyjaźni. Są one dla nich źródłem radości i
uśmiechu.
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Serdecznie dziękujemy wszystkim
Rodzicom za owocną współpracę, pomoc w
realizacji
zadań
dydaktyczno
–
wychowawczych oraz zaangażowanie w życie
przedszkola. Mamy nadzieję, że przedszkole
zapisze się w Państwa pamięci ciepło i
pozytywnie.
Pszczółkom życzymy, aby nadchodzące
wakacje były radosne i pełne miłych
niespodzianek. Niech zdobyte wiadomości i
umiejętności pomagają Wam w dalszej
edukacji. Nie zapomnijcie o chwilach
spędzonych w „Leśnym Zakątku i miło
wspominajcie czas przeżyty razem
w
przedszkolu. Odpoczywajcie, by nabrać sił i
pewnie stanąć w nowej roli – roli ucznia.
Małgorzata Burzyk
Elżbieta Kołodziejek
ZADANIA DLA DZIECI I RODZICÓW

Zagadki dla dzieci i rodziców
Zagadki to jeden ze sposobów na
świetną zabawę z dzieckiem. Zagadki bawią,
uczą myślenia, pomagają w kojarzeniu ze
sobą różnych elementów rzeczywistości,
doskonalą pamięć, a rozwiązywanie ich daje
dużo radości. Oto kilka zagadek (poszukaj
rozwiązania na innej stronie):
Jest lekkie okrągłe
i do nadmuchania.
Przyda się każdemu
w nauce pływania.
Plastikowe rączki
na dość długim sznurku.
Można na niej skakać
latem na podwórku.
Mały domek z materiału,
w nim poduszki oraz koce.
Można smacznie w nim przesypiać
letnie ciepłe noce.
Biały ptak ponad falami
lata lecz nie śpiewa.
Letnią porą cała plaża,
krzykiem jej rozbrzmiewa.
Gdy do ucha ją przyłożę,
morza szum powróci do mnie.
W tej skorupce, małe morze,
lato może nam przypomnieć.
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,,Niezapominajki” odchodzą
do szkoły
,,Na dalszą drogę życia
weź te czarodziejskie słowa:
proszę, dziękuję, przepraszam
i w sercu je zachowaj…”
Nadchodzi czas rozstania z
naszymi kochanymi
,,Niezapominajkami” i ich Rodzicami.
Dzieci rozpoczną nowy etap życia, życia
szkolnego.
Serdecznie Państwu dziękujemy
za współpracę, za wszystkie wspólnie
spędzone chwile, które na długo
pozostaną w naszej pamięci.
Wszystkim życzymy wspaniałych
wakacji, dzieciom sukcesów w szkole.
A szkoła często jest jak film i
telewizja:
 Geografia- ,,Discovery Channel”
 WF- ,,Szkoła przetrwania”
 Historia- ,,Sensacje XX wieku”
 J. polski- ,,Magia liter”
 Muzyka- ,,Jaka to melodia”
 Lekcja wychowania- ,,Na każdy
temat”
 Poprawka-,, Stawka większa niż
życie”
 Ostatnia ławka- ,,Róbta co
chceta”
 Wywołanie do odpowiedzi,,Losowanie Lotto”
 Wywiadówka- ,,Z archiwum X”
 Pan Woźny- ,,Strażnik Teksasu”
 Korytarz szkolny: ,,Ulica
sezamkowa”
 Powrót taty z wywiadówki,,Wejście smoka”
Elżbieta Rowicka
Anna Kryńska
Katarzyna Borowiecka
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Zadania dla ,,Niezapominajek”
Różnice
Małgosia i Pawełek spędzają wakacje nad morzem.
Dla ciebie przygotowali zadanie specjalne. Wskaż na
obrazkach pięć różniących je szczegółów.

(Odpowiedzi na zagadki ze strony 6, wskaż odpowiedni
obrazek)
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ZADANIE DLA RODZICÓW I DZIECI
Tym razem przygotowaliśmy dla Was
wierszyk z pytaniami i mini kolorowankę. Po
przeczytaniu wiersza zachęć dziecko do tego, by
odpowiedziało na pytania i narysowało swoje
wymarzone wakacje. A potem niech ci o nich
trochę opowie. Rozmowa z rodzicem czy z
opiekunem, który okazuje dziecku autentyczne
zainteresowanie, jest dla dziecka jednym z
najcenniejszych darów

Wakacje małej Ciuchci
Raz malutka Ciuchcia stojąc na swej stacji
stwierdziła, że nigdy nie miała wakacji;
wciąż w drodze, wciąż jeździ do miast i
miasteczek,
lecz praca to tylko – ona chce wycieczek!
Myślała, myślała, aż w końcu stwierdziła –
pojedzie do miejsca, gdzie nigdy nie była,
najlepiej gdzieś w góry, na łąkę, do lasu,
by trochę odpocząć od miast i hałasu.
Niewiele już myśląc, ruszyła po torach,
od samego rana ciuch-ciuch do wieczora...
kółko za kółeczkiem, wagon za wagonem,
aż w końcu ujrzała miejsce upragnione.
Wjechała do lasu między wielkie drzewa –
tu kwiatek, tam krzaczek, gdzieś też ptaszek
śpiewa.
Zielono i czysto, miło i cichutko,
tak miejsce urzekło tę Ciuchcię malutką.
Przystanęła Ciuchcia, popatrzyła wkoło,
już lisek uśmiechnął się do niej wesoło,
przybiegły zające, i mrówki, i misio
„Ach któż to odwiedził nasz las piękny dzisiaj?”
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Ciuch-ciuch – tak wracała ze swojej wycieczki,
mijała po drodze i łąki, i rzeczki,
choć piękne, choć ciche, choć bardzo kuszące,
nie chciała się Ciuchcia zatrzymać na łące.
Bo tory ją wiodły do domu prościutko,
a ona po torach wracała szybciutko.
Wróciła zmęczona, za to uśmiechnięta,
wycieczkę do lasu świetnie zapamięta,
Znów jeździ ochoczo do miast i miasteczek,
nie tęskni do wielkich wypraw i wycieczek.
Ciuch-ciuch bardzo szybko wciąż pędzi po torach,
szczęśliwa zasypia każdego wieczora.
autor: Beata Jaczewska
1. Dlaczego ciuchcia zatęskniła za
wakacjami?
2. Dokąd ciuchcia wybrała się na letni
wypoczynek?
3. Dlaczego zwierzątka zbiegły się, gdy mały
pociąg wjechał do lasu?
4. Czy ciuchcia chętnie wróciła z wakacji do
domu? Dlaczego?
5. Czy Ty chętnie jeździsz na wakacje?
Dlaczego? Dokąd lubisz jeździć
najbardziej? Dlaczego?
6. Narysuj kredkami lub namaluj swoje
ulubione miejsce wakacji. Na pewno są
takie wakacje, które bardzo miło
wspominasz - przedstaw je na obrazku.
Postaraj przypomnieć sobie jak najwięcej
szczegółów.
Pokoloruj obrazek

Żadne ze zwierzątek nie widziało jeszcze
małego pociągu. Nie było też w mieście.
Chciały wszystko wiedzieć i Ciuchcię pytały,
o jej miejskim życiu uważnie słuchały.
Tak minął dzień cały, aż Ciuchcia stwierdziła,
że za swoją stacją się troszkę stęskniła,
choć ma tu przyjaciół, jest tu bardzo miło;
czas by do swych zadań prędziutko wróciła.
Ruszył mały pociąg już w powrotną drogę
myśląc „Żal, że zostać tu dłużej nie mogę,
ale tęsknię bardzo do mej stacji w mieście –
och, zobaczę inne pociągi nareszcie!”

