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Już się zbliża lato, czas radości, słońca, 

wielu przygód i zabaw życzymy bez 
końca! 

 

 
 

 

 

 

 

 

           
    
    

 

tel: (22) 781-62-68 

www. pp2. zabki. pl  

                    mail: pp2@zabki.pl 

 

 
 

 

„Wszystko dać  

dzieciom z siebie  

by piękne  

dzieciństwo miały,  

by mądrość, dobro 

 i miłość  

wniosły kiedyś  

w świat cały.” 
 

Zofia Ewa Szczęsna 

 

http://www.pp2.zabki.pl/
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Nie boimy się wyzwań i 
intensywnej pracy. Za nami kolejny 

rok, w którym nie tylko 
zrealizowaliśmy zamierzone cele, ale 
również podejmowaliśmy szereg 

niezwykłych i innowacyjnych 
działań, jakich nie podjęła żadna 

placówka w naszym mieście. 
Ogromną siłą naszego przedszkola 

jesteście Wy, drodzy Rodzice. Dzięki 

Waszemu zaufaniu i zaangażowaniu 
możemy dostarczać dzieciom jeszcze 

więcej bodźców poznawczych – 
organizujemy zielone przedszkola, 
wycieczki, warsztaty i spotkania z 

ciekawymi ludźmi. Jednym z 
najważniejszych wydarzeń w roku 

szkolnym dla Leśnego Zakątka jest 
piknik rodzinny podsumowujący rok 
pełnej pasji pracy. Wiecie Drodzy 

Państwo, dlaczego co roku nasze pikniki 
są wyjątkowe? Bo współpracujemy ze 

sobą. Wspólnie wkładamy całe nasze 
serca w to, by zapewnić dzieciom 
niezapomniane przeżycia i zaszczepić w 

nich ciekawość świata.  
„Leśny Zakątek” zmienia się z 

roku na rok. Fundusze zebrane podczas 
pikników wykorzystujemy na 
doposażenie placówki  i wycieczki dla 

dzieci. W tym roku wspólnie z Wami 
stworzyliśmy kolorowy płotek i 

zorganizowaliśmy szereg niesamowitych 
wydarzeń, które nie tylko rozbudzały 

wyobraźnię dzieci, ale także poszerzały 
ich horyzonty. W wakacje planujemy 
kolejne remonty i upiększanie 

przedszkola. 
  Za Gąsieniczki, które wkrótce 

opuszczą nasze mury, trzymamy kciuki i 
życzymy, żeby każdy  dzień był dla nich 
przygodą i motorem do podejmowania 

kolejnych wyzwań. 
Dyrektor Przedszkola 

Beata Krajewska                                      

„Kryształki ciekawe świata” 
 
Ten rok, był bardzo bogaty w …… 

wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
warsztaty , zajęcia badawcze i 
doświadczenia. Tymi wszystkimi formami 
staraliśmy się stworzyd jak najwięcej okazji 
do rozbudzania zaciekawienia u dziecka.  
Każdy dzieo przynosił coś nowego, 
intrygującego. Nasze Kryształy były 
niezłomne i przodowały w ciekawości i 
chęci poznawania. Nic Ich nie zniechęcało. 
Odważnie wkraczały w świat bliższy i dalszy 
Małym Przedszkolakom. Bowiem to 
ciekawośd czyni je chętnymi do zadawania 
pytao, brania aktywnego udziału w 
stawianych im zadaniach.  

Badania pokazują, iż dzieci, które 
przodują w szkole nie zawsze mają wyższe 
IQ, to czym są obdarzone to ciekawośd. Ta 
ciekawośd kształtuje w nich postawę 
poszukującą, otwartą, na nowe 
doświadczenia i doznania. Takie dzieci nie 
skupiają się tylko na minimum chcą coraz 
więcej: zobaczyd, poznad, dowiedzied się. 
Budowanie ciekawości zaczyna się w już 
domu. Co najważniejsze jest to proces 
łatwy i przyjemny. Uczymy się przez 
działanie, co przychodzi naturalnie, kiedy 
dzieci są małe i spędzają godziny  np. na 
układaniu klocków. I chociaż jesteśmy w 
stanie uczyd nasze dzieci, czasem lepiej jest 
wycofad się i pozwolid dziecku na naukę na 
własną rękę.  

Oto kilka wskazówek dotyczących 
tego jak wzbudzid w dziecku ciekawośd i 
chęd poznawania świata. 

Daj dziecku nieco własnej przestrzeni 
Jeśli dziecko zaczyna rozpaczad z powodu 
frustracji, nie reaguj natychmiastowo 
naprawiając problem. Możesz jedynie 
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zasugerowad rozwiązanie problemu, co 
pozwoli na rozwój wytrwałości w dążeniu 
 do celu oraz zwiększenie pewności siebie. 

 
Naucz dziecko obserwacji. 

Dostaliśmy 5 zmysłów do poznawania 
świata, a wszystko co należy zrobid to 
zachęcid dziecko do korzystania z nich. 
Zwród uwagę na drobne szczegóły, podczas 
wykonywania codziennych czynności, na 
przykład na zapach mydła, ilośd motyli na 
obrazku w książce itp. 

Naucz dziecko, iż błędy to nic wielkiego. 
Upewnij swojego malucha, że błędy są 
częścią nauki, przypominając o kilku 
swoich. Ze spokojem przyjmuj wszelkie 
wpadki i kiedy dziecko rozleje  wodę, 
zaczekaj, aż samo wpadnie jak rozwiązad 
problem. Pamiętaj, aby się nie złościd, ale 
unikaj też wyśmiewania się z błędów 
dziecka. 

Zachęd dziecko do poszukania własnego 
hobby. 

Jeśli jakiś przedmiot lub czynnośd intryguje 
Twoje dziecko, wspieraj jego 
zainteresowanie. Jeśli interesuje się 
dinozaurami, zaopatrz go w książki o tej 
tematyce. Jak lubi opowiadad, twórz 
wspólnie z dzieckiem książki – 
opowiadania… 

Rozbudzenie w dziecku 
zainteresowania otaczającym światem, jest 
głównym zadaniem rodzica. Cel ten można 
osiągnąd przede wszystkim poprzez czynne 
bycie z dzieckiem:  

 opowiadanie o własnych 
zainteresowaniach,  

 pokazywanie książek, miejsc i 
zjawisk,  

 rozmawianie na najdziwniejsze 
tematy,  

 uważne obserwowaniem przyrody, 

 zadawanie pobudzających do 
myślenia pytao,  

 eksperymentowanie.  

I TAK SPĘDZANEGO WSPÓLNIE CZASU 

ŻYCZĘ PAOSTWU I NASZYM 

KRYSZTAŁKOM. 

Marzanna Sobolewska 

BĄDŹ BEZPIECZNY NA WAKACJACH 

Na wakacjach, miłe dzieci, rady pań swych 

pamiętajcie i w pamięci swej ich słowa już na 

zawsze zachowajcie!  

1. Gdy na plaży lub w basenie chcesz się 

kąpać i nurkować zapamiętaj - ktoś 

dorosły zawsze musi cię pilnować!  

2. Kiedy sam zostajesz w domu, nie 

otwieraj drzwi nikomu!   

3. Gdy osoba nieznajoma woła cię, 

cukierkiem kusi, to nie podchodź, 

biegnij prędko do tatusia lub mamusi! 

4. Kiedy widzicie nieznane owoce, które 

pięknie wyglądają, pamiętajcie - mądre 

dzieci tych owoców nie zrywają! 

5. Gdy jedziecie na wakacje o przyrodzie 

pamiętajcie, 

6. O czystości środowiska nigdy nie 

zapominajcie! 

7. Nigdzie nie rzucajcie śmieci, bo 

jesteście grzeczne dzieci!                                                                                                                                            
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,,MACZKI JUŻ KWITNĄ!”  
 

Kto był niedawno na łące lub w 
pobliżu pól, ten miał okazję zobaczyć już 
krajobraz ukwiecony makami.  

A kto odwiedził niedawno Leśny 
Zakątek, ten mógł zobaczyć postępy, jakie 
grupa Maczków poczyniła przez pierwszy rok 
w naszym Przedszkolu. 

Dzieci rozwinęły się niczym kwiaty. Z 
małych nasionek, poprzez staranne 
pielęgnowanie, wyrosły na ciekawych świata 
odkrywców, dociekliwych i interesujących się 
wszystkim dookoła.  

 Rok, który Maczki spędziły w 
Leśnym Zakątku, chociaż minął bardzo 
szybko, obfitował w wiele nowości: adaptacja 
do środowiska przedszkolnego, doskonalenie 
czynności samoobsługowych i higienicznych, 
kształtowanie poczucia bezpieczeństwa 
zarówno w aspekcie fizycznym, jak i 
psychicznym. Maki poradziły sobie bardzo 
dobrze ze wszystkimi wyzwaniami, jakie 
rzeczywistość przed nimi postawiła.  

Na szczęście dzieci miały oparcie nie 
tylko swoich paniach i wszystkich 
pracownikach przedszkola, ale również w 
Rodzicach, z którymi współpraca przebiegała 
bardzo sprawnie. Dowodem na to mogą być 
chociażby zdjęcia z Pikniku Rodzinnego. 
Uśmiechnięte buzie Maczków - raczków i 
ryb, razem ze swoimi rodzicami - piratami z 
prawdziwego zdarzenia, wszystko to na tle 
pięknego statku - Nibylandii i przy dźwiękach 
muzyki z "Piratów z Karaibów".  

 W bieżącym roku udało nam się 
przygotować nie tylko piknik. Przedstawienia 

z okazji Pasowania, Bożego Narodzenia, 
Dnia Babci i Dziadka, Pierwszego Dnia 
Wiosny, mnóstwo wycieczek, odwiedzających 
nas ciekawych gości. To wszystko rozbudziło 
dzieci poznawczo i pozwoliło im odkrywać 
świat na nowe sposoby.  

Za nami wiele pięknych dni, a przed 
nami ostatni sprawdzian, bajkowe 
zakończenie roku i rozpoczęcie wakacji. A 
potem kolejny rok Maczków w ,,Leśnym 
Zakątku”. Oby tak samo jak ten, obfitował w 
same sukcesy. Tego, jak również pięknej, 
wakacyjnej pogody wszystkim Maczkom i  
ich Rodzicom życzę. 
 

 Magdalena Guz 

wychowawca grupy II 
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,,SZAFIRKI” 
„Leśny Zakątek – to zdrowych nawyków 

początek” 
 
     To innowacja pedagogiczna, która ma ogromny 

wpływ na rozwój osobowości każdego przedszkolaka i 

jest realizowana w naszym przedszkolu od grudnia 

2015r.  

Trzy bloki tematyczne wzajemnie się przeplatające 

● zdrowe żywienie to w życiu powodzenie 

● ruch to zdrowie 

● w przyjaźni z sobą i innymi 

     Szczytne cele, które wpłyną  na dalsze życie 

każdego dziecka, zostały zawarte 

 w innowacji,  przyczyniają się już dziś do zmiany 

postępowania dzieci. 

     Począwszy od grudnia 2015 r. do chwili obecnej 

zostały zrealizowane następujące zadania : 

 

Z zakresu: „Zdrowe żywienie to w życiu 

powodzenie” 
 

- samodzielne przygotowywanie piątkowych śniadań 

- hodowle ziół, warzyw w kącikach przyrodniczych 

- zorganizowano dni kulinarne, „Biały dzień” białe 

potrawy, „Zielono mi”  

  zabawy kulinarne w kolorze zieleni 

- spotkania edukacyjne, warsztaty z dietetykiem 

- systematyczna nauka posługiwania się nożem i 

widelcem 

- przygotowywanie i zachęcanie do spożywania 

zdrowych sałatek, surówek 

- nawyk mycia rąk, a także mycia warzyw i owoców 

przed spożyciem 

- „Savoir – vivre na co dzień” przestrzegania zasad 

kulturalnego 

   i estetycznego zachowania się przy stole 

- warsztaty ”Profilaktyka jamy ustnej”.    

 

Z zakresu: „Ruch to zdrowie” 
 

- zabawy ruchowe z wykorzystywaniem przyborów na 

świeżym powietrzu 

- sporty zimowe, zabawy na śniegu 

- aktywny udział dzieci w zajęciach: akrobatyki, baletu, 

piłki nożnej, 

  nauki pływania na basenie 

- kolejne badania z zakresu wad postawy przez 

Centrum Rehabilitacji „Rita”,   konsultacje 

indywidualne z rodzicami 

- systematyczne prowadzenie ćwiczeń na sali 

gimnastycznej z wykorzystaniem:    równoważni, 

drabinek, ławek gimnastycznych 

- Olimpiada przedszkolna w Miejskim Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Ząbkach 

- pokazy grupy akrobatycznej „Kensei” 

 

Z zakresu : „W przyjaźni z sobą i innymi” 
 

- realizacja programów: 

 „Terapeutyczna rola zabawy w kształtowaniu 

prawidłowych postaw społecznych dzieci” 

program własny 

 „Zanim będę przedszkolakiem”  program 

adaptacyjny 

 „Ku dojrzałości szkolnej” 

 „Necio.pl” projekt edukacyjny dotyczący 

bezpiecznego korzystania z Internetu 

  „Przyjaciele Zippiego”, „Ja to Ja” 

 zajęcia grupowe z psychologiem, logopedą 

 celebrowanie urodzin dzieci 

- propagowane były akcje charytatywne: 

 „Pełna miska dla schroniska”, „Góra grosza”, „Pola 

nadziei”, „I Ty możesz zostać świętym ,,Mikołajem”, 

„Dar serca”, współpraca z ,,Kołem Pomocy Dzieciom 

 i Młodzieży Niepełnosprawnej” w Ząbkach, 

„Zakręcona akcja” 

- wielkie wielkanocne śniadanie dla całej społeczności 

przedszkolnej 

- dzieci słuchały i tworzyły bajki terapeutyczne 

- brały udział w występach, konkursach przed szeroką 

publicznością 

-prezentowały swoje umiejętności podczas 

uroczystości z cyklu „Dzieci – dzieciom”. 

     W realizację innowacji włączyli się również aktywnie  

nasi rodzice, którzy odwiedzali przedszkole promując 

akcję „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” 

- konsultowali się ze specjalistami, którzy udzielali im 

profesjonalnych rad dotyczących ich dzieci 

- sumiennie uczestniczyli w akcjach charytatywnych, 

wyjazdach na basen, konkursach fotograficznych 

- przygotowywali dzieci do udziału w konkursie: 

literackim, piosenki angielskiej 

- przyczynili się również do powstania ekologicznego 

ogrodzenia w kształcie kolorowych kredek 

- promowali przedszkole poprzez artykuły w gazecie 

lokalnej„Co słychać?”, a także gazetce przedszkolnej 

„Przedszkolak” 

 -byli gospodarzami pikniku rodzinnego „Przedszkolaki 

kochają zwierzaki” 

 

Za wszystkie podejmowane działania serdecznie 

dziękujemy wszystkim Rodzicom! Mamy nadzieję, że 

nasi absolwenci będą ludźmi odpowiedzialnymi za 

szeroko rozumiane zdrowie swoje i innych. 

 

   Elżbieta Rowicka                                                                                                    
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„Wszyscy pragniemy,  aby dzieci z 

radością szły do szkoły. 

Chcemy, żeby było to miejsce,  z którego 

wyruszają poznawać, 

badać, podziwiać i uczyć się rozumieć  

szeroki świat oraz rządzące nim prawa…” 

 
Reforma systemu oświaty po raz 

kolejny, wyznaczyła nowe zadania edukacji 

przedszkolnej, określanej jako ważny etap w 

procesie edukacyjnym. Nasze przedszkole idąc 

naprzeciw oczekiwaniom rodziców opracowało 

i realizowało Program ,,Ku dojrzałości 

szkolnej”, którego celem jest pomoc 

przedszkolakom i ich rodzicom w 

przekroczeniu progu szkolnego. Odbył się cykl 

zajęć w szkole, podczas których dzieci brały 

udział w lekcjach, zwiedzały szkołę oraz 

rywalizowały z uczniami w grach i zabawach 

sportowych. Wiele radości sprawiły im wspólne 

zabawy integracyjne ze starszymi kolegami. 

Miały również okazję uczestniczyć w  zajęciach 

szkolnych, w czasie, których dzieci 

obserwowały pracę uczniów oraz przybliżyły 

sobie atmosferę szkolną. W wielu przypadkach 

pomoże to dzieciom pokonać lęk przed 

nieznanym, bo chociaż z reguły dzieci oczekują 

szkoły, to równocześnie obawiają się jej. Mamy 

nadzieję, że realizowany program pomoże 

naszym ,,Gąsieniczkom”  w "bezkolizyjnym" 

przekroczeniu progu szkolnego. 

Rodzice nie powinni utwierdzać się  w 

przekonaniu, iż  wystarczy umiejętność 

czytania, liczenia, pisania, by mieć osiągnięcia 

w szkole. Na powodzenie szkolne wpływa wiele 

czynników, wzajemnie ze sobą powiązanych. 

Dziecko przekraczające próg szkolny, powinno 

posiadać takie umiejętności, które będzie 

potrafiło wykorzystywać w różnych sytuacjach 

przydatnych w szkole, określanych mianem 

dojrzałości szkolnej. Dojrzałość społeczno - 

emocjonalna dziecka przejawia się głównie w 

chętnym i łatwym nawiązywaniu kontaktów z 

kolegami i dorosłymi, we wrażliwości na opinie 

innych, w umiejętności podporządkowania się 

wymogom dyscypliny osobistej i społecznej, 

samodzielności przy ubieraniu się, jedzeniu i 

sprzątaniu po sobie, w kulturalnym zachowaniu 

się w typowych sytuacjach życia codziennego.  

Nasze ,,Gąsieniczki” w pełni osiągnęły 

dojrzałość szkolną do rozpoczęcia nauki w 

zerówce szkolnej. Uważamy, że są bardzo 

dobrze przygotowane do tego, by mogły z 

powodzeniem pełnić rolę ucznia. Potrafią być 

samodzielne w różnych sytuacjach, znają litery, 

potrafią z nich układać wyrazy, niektóre dzieci 

czytają wyrazy i krótkie zdania. Liczą w 

zakresie swoich możliwości, układają i 

rozwiązują  zadania z treścią. ,,Gąsieniczki” to 

dzieci ciekawe świata. Mają rozbudzoną 

ciekawość poznawczą, interesują się światem 

przyrody i posiadają dużą wiedzę na ten temat, 

co dało się zaobserwować podczas 

realizowanego w tym roku tematu ,,Małe i duże 

zwierzaki kochają przedszkolaki”. Nasze dzieci 

często przynosiły swoje książeczki o tematyce 

przyrodniczej, które były inspiracją do wielu 

działań. Wykonywały wiele prac plastycznych, 

tworzyły opowiadania, recytowały  utwory 

znanych polskich poetów. Mamy nadzieję, że 

zdobyte umiejętności w przedszkolu zaowocują 

w przyszłych latach szkolnych.    

Życzymy naszym ,,Gąsieniczkom” wielu 

sukcesów w szkole, dużo uśmiechu oraz miłych 

niespodzianek podczas wakacyjnego 

odpoczynku.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

Rodzicom za ciepło, życzliwość, za wspieranie 

nas w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 

za pomoc w wielu przedsięwzięciach 

realizowanych w przedszkolu. Życzymy 

Państwu wspaniałych wakacji i samych radości 

ze wspólnych chwil spędzonych ze swoimi 

pociechami.  

Małgorzata Burzyk  

Elżbieta Kołodziejek 
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        JĘZYK OBCY NA WAKACYJNYM 

SZLAKU 

Wakacje tuż, tuż. Zarówno 

przedszkolaki, jak i nauczyciele czekają z 

niecierpliwością na ten wspaniały i pełen 

relaksu czas. W tym okresie wiele osób 

decyduje się na różne wakacyjne wyjazdy. 

Bowiem wakacje to okres podróży, tych 

małych i dużych. Niektórzy lubią odkrywać 

nieznane i malownicze zakątki Polski. Jednak 

są też tacy, którzy wolny czas wakacji chętnie 

spędzają wypoczywając w zagranicznych 

kurortach albo zwiedzając znane europejskie 

stolice i ciekawe miejsca na całym świecie. 

Podczas tych zagranicznych podróży 

przedszkolakom z grupy Gąsieniczek, a także z 

innych grup uda się z pewnością, być może 

nawet nie jeden raz, wykorzystać wiedzę 

zdobytą na zajęciach języka angielskiego 

prowadzonych przez p. Adama Zyskowskiego 

w Publicznym Przedszkolu nr 2 Leśny 

Zakątek..  

W trakcie całego roku nauki w 

przedszkolu grupa Gąsieniczek uczestniczyła w 

wielu ciekawych zajęciach z języka 

angielskiego. Dzieci poznawały język angielski 

przez zabawę, gry językowe, filmy edukacyjne 

oraz ciekawe prace plastyczne. Nauczyły się 

wielu piosenek, które miały pomóc im w 

przyswojeniu podstawowego słownictwa i 

zwrotów w języku angielskim. W drugim 

semestrze nauki dzieci powtarzały wiedzę z 

pierwszego semestru oraz miały możliwość 

poznawania nowych zwrotów i wyrażeń 

związanych z opisywaniem pogody, zawodami, 

krajobrazami i świętami obchodzonymi w 

krajach anglojęzycznych, jak np. Dzień 

Świętego Patryka. W związku z tym dniem 

grupa Gąsieniczek poznała piosenkę o garncu 

złota ukrytym na końcu tęczy, a także 

rozwiązywała wraz z nauczycielem Quiz o 

Irlandii i św. Patryku. Dzieci przyswoiły także 

nazwy niektórych przyborów szkolnych, co 

miało służyć przygotowaniu ich do kolejnego 

etapu edukacji – szkoły podstawowej.  

Jednak ostatnie zajęcia z języka 

angielskiego w grupie Gąsieniczek były 

całkiem odmienne od wszystkich 

dotychczasowych. W trakcie tych zajęć dzieci 

miały możliwość nie tylko uczyć się języka 

angielskiego, ale i poznać parę wyrażeń i 

zwrotów dotyczących części ciała w języku 

niemieckim. Właśnie ten temat został wybrany 

na lekcję dwujęzyczną, ponieważ już wcześniej 

dzieci znały słownictwo i zwroty dotyczące 

części ciała po angielsku, dlatego też z 

zainteresowaniem i przyjemnością przyswoiły 

niemieckie nazwy części ciała. Następnie 

zaśpiewaliśmy razem piosenkę o częściach 

ciała (Head and shoulders, knees and toes – 

Kopf, Arme, Beine, Fuß) wraz z choreografią w 

dwóch językach. Lekcja ta służyła utrwaleniu 

poznanego już wcześniej słownictwa. Była 

także ciekawym urozmaiceniem lekcji 

językowej w przedszkolu oraz zachętą i 

otwarciem dzieci, kończących już naukę w 

przedszkolu, na poznawanie nowych języków. 

Dzięki tym zajęciom dzieci zrozumiały, że 

jednak potrafią coś w języku angielskim i są w 

stanie na postawie analogii pomiędzy 

angielskim i niemieckim poznać i przyswoić 

nazwy części ciała w kolejnym języku obcym 

W Leśnym Zakątku podejmuje się wiele 

ciekawych i oryginalnych inicjatyw 

edukacyjnych. Nadrzędnym celem wszystkich 

tych działań jest przygotowanie dzieci do 

dalszej edukacji oraz kształcenie właściwych 

postaw i zachowań.  Ponadto poprzez zajęcia z 

języka angielskiego i urozmaicenie tych zajęć 

językiem niemieckim pokazuje się dzieciom, 

że wiele już potrafią. Takie działanie powoduje 

w nich wzrost motywacji do uczenia się języka 

obcego. Nie ma tu już znaczenia, jaki będzie to 

język. Tego typu działanie pozwala też 

uczniom otworzyć się na inne kultury i 

obyczaje. W dzisiejszych czasach jest to 

bardzo cenna umiejętność.  

Życząc udanych wakacji, mam 

nadzieję, że dzieciom uda się, chociaż w 

niewielkim stopniu, wykorzystać zdobytą na 

zajęciach językowych wiedzę, a początek 

nowego etapu edukacji naszych pociech – 

szkoła podstawowa – przebiegnie sprawnie i 

bezpiecznie. Raz jeszcze mnóstwa ciekawych 

przygód i samych wspaniałych wrażeń na 

wakacyjnych ścieżkach. Bon voyage!!!  

 Adam Zyskowski  
Adam Zyskowski 
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,,Dobry start naszych 

przedszkolaków” 

W ,,Leśnym Zakątku" bardzo 
ważne jest zdrowie emocjonalne i 
dobrostan psychiczny dzieci. Dlatego w 
najstarszej grupie przedszkolnej 
prowadzony jest program "Przyjaciele 
Zippiego", a w pozostałych grupach 
program ,,Ja to ja".  
 Program "Przyjaciele Zippiego" 
kształtuje i rozwija kompetencje 
psychospołeczne i emocjonalne małych 
dzieci. Doskonali relacje dzieci z innymi 
osobami, uczy znajdowania różnych 
sposobów radzenia sobie z trudnościami 
i problemami oraz wykorzystywania 
nabytych umiejętności w codziennym 
życiu. Podczas cyklu 24 spotkań dzieci 
nauczyły się szukać rozwiązań  w 
sytuacjach problemowych, prosić o 
pomoc i mówić o trudnych dla nich 
rzeczach, a także okazywać pomoc 
innym. Odważnie angażowały się w 
odgrywanie scenek, uczyły się słuchać 
siebie nawzajem i szanować poglądy 
innych. W najbliższym czasie dzieci będą 
zaangażowane w produkcję własnej 
galerii patyczaków, a na ostatnich 
zajęciach z  programu czeka ich 
uroczyste zakończenie z wręczeniem 
dyplomów. 
  Program ,,Ja to ja" to program 
mający na celu wzmacnianie poczucia 
własnej wartości. Podczas zajęć dzieci 
rozwijały pewność siebie, nabywały 
umiejętności komunikacyjne i lepiej 
poznawały siebie i innych. Zajęcia 
uświadomiły dzieciom, że każde z nich 
jest inne, wyjątkowe i że każde ma 
ogromną wartość. Poprzez ćwiczenia i 
odgrywanie scenek dzieci nauczyły się 
otwarcie mówić o sobie, o swoich 

zaletach i dobrych stronach. Mam 
nadzieję, że realizowane programy 
,,Przyjaciele Zippiego" i ,,Ja to ja" 
wzbogaciły dzieciństwo przedszkolaków 
w bardzo ważne dla przyszłego rozwoju 
psychospołecznego doświadczenia.  

Psycholog przedszkolny  

Edyta Garbacka    

,, WAKACJE”   
D. Rączkowska 

 

Za drzwiami przedszkola 

czekają wakacje, 

a lato zaczyna  

słoneczne wariacje. 

 

Las za nami tęskni, 

szykuje jagody, 

a pani w cukierni 

już nakłada lody. 

 

Każda rybka w rzece 

wie, że przyjeżdżamy, 

a z każdym małym ptaszkiem 

chętnie się poznamy. 

 

Wiatr – świetny przyjaciel 

obmyśla kawały, 

śmieje się i tańczy 

ten figlarz wspaniały. 

 

Słońce już włożyło 

ciemne okulary, 

nie wypuści deszczu 

zza nieba kotary. 

 

Wszystkie żaby w stawach 

uczą się kumkania, 

żeby nam rechotać 

piosenkę do spania. 

 

Za progiem przygoda 

czas wyruszyć w drogę. 

Ja – cudnych wakacji 

życzyć tylko mogę. 

 
 Redakcja i opracowanie graficzne                                               

Elżbieta Kołodziejek 

 


