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W Nowym 2019 Roku 
 

DZIECIOM 
życzymy, aby przedszkole było  

ich radosnym miejscem do zabawy z 
rówieśnikami,  

zdobywania wiedzy otaczającego 
świata  

oraz rozwijania zainteresowań i pasji. 

RODZICOM 
życzymy, aby to był czas  

owocnej współpracy z przedszkolem  
oraz satysfakcji ze wspólnych działań  

dla dobra dzieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Redakcja i opracowanie graficzne                                               

Elżbieta Kołodziejek 

 

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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Szanowni Państwo, 
 

Z ogromna radością w tym roku szkolnym 
powitaliśmy w naszych progach dwie urocze grupy. 
Jak powiedzieli nasi Kryształkowi prezenterzy 
podczas pasowania – zakwitły we wrześniu 24 
Różyczki i 25 Chaberków ☺. I rozkwitają z dnia na 
dzień. Proces adaptacji przeszedł szybko i 
łagodnie. Dzieci już w pełni korzystają ze 
wszystkiego, co oferuje im przedszkole. 

Realizacja podstawy programowej 
wzbogaconej o nasz roczny projekt edukacyjny  
„Wyspa skarbów – Przedszkolak wśród światowego 
dziedzictwa kulturowego” głębiej rozwija w nich 
rozumienie wartości szeroko pojmowanej sztuki 
tworzonej przez stulecia dla obecnych i przyszłych 
pokoleń, umiejętności korzystania z różnych źródeł 
informacji, postawę aktywnego i kreatywnego 
odbiorcy piękna i wartości pozostawionych przez 
historię, wrażliwość, wyobraźnię i poszanowanie 
tradycji. 

Obok systematycznie realizowanych, 
codziennych zajęć zaplanowanych z dbałością 
o wszechstronny rozwój dziecka i, zadbaliśmy 
także o rozszerzenie oferty programowej o: 

➢ Comiesięczne koncerty edukacyjne: 
Koncert solistów – tradycyjnie i 
współcześnie, Dotyk Afryki, Być Polakiem, 
Koncert kolędowy, Mała historia muzyki 
pop, 

➢ W ramach współpracy z PGE oglądaliśmy 
spektakl Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni, 

➢ Oraz inne spektakle wystawiane dla nas 
przez teatrzyk Jaś i Teatr Ptasie Melodie: 
Baj i bajkoludki, Tato co Ty na to, 
Tajemnice żabiego stawu, 

➢ Spektakl wystawiony przez Rodzicielski 
Teatr Pajęczych Opowieści Nie ma tego 
złego  

➢ Byliśmy w kinie Praha na filmie Najlepsza 
gwiazdka, 

➢ Obejrzeliśmy pokazy cyrkowe artystów z 
cyrku Pomponi, 

➢ Spotkaliśmy się z brzuchomówcą, 
iluzjonistą, warszawskim kataryniarzem, 
przyjaciółmi z Meksyku, 

➢ Mieliśmy zajęcia edukacyjne w Bibliotece 
Miejskiej, Nadleśnictwie Drewnica, a 
najstarsza grupa w szkole podstawowej, 

➢ Warsztaty z dietetykiem, 

➢ Warsztaty z Wielką Szkołą Małych: Cuda 
świata, It’s 5 o’clock- let’s have a tea – 
podróż do Wielkiej Brytanii, Piramidy i inne 
tajemne budowle świata, 

➢ Spotkaliśmy się z alpakami podczas 
obchodów Dnia Przedszkolaka, 

➢ Uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień 
Zwierząt, Dzień Edukacji Narodowej, 
Święto Niepodległości, Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka połączony ze Świętem 
Pluszowego Misia Dzień Babci i Dziadka, 
Pasowanie na Przedszkolaka Różyczek i 
Chaberków, 

➢ Spotkaliśmy się z zaprzyjaźnionym 
przedszkolem z Nowego Jorku podczas 
świątecznej Video konferencji, 

➢ Wzięliśmy udział w akcjach charytatywnych 
(w tym roku po raz pierwszy wzięliśmy 
udział w akcji Polacy Kresowym Rodakom i 
Marzycielska Poczta, podczas której każda 
grupa wysłała do dwójki chorych dzieci 
życzenia świąteczne i małe prezenciki), 

➢ Na wycieczce do mazowieckiej wsi 
Gąsiorowo szukaliśmy Mikołaja, 

➢ Rodzice wzięli udział w warsztatach 
Zagrożenia w cyberprzestrzeni.   
 
Jeżeli chodzi o inne aspekty z życia 

przedszkola, to jak Państwo zauważyli, w wakacje 
zostały zmodernizowane szatnie, odnowione 
korytarze, klatki chodowe, sala zajęć. Na przyszły 
rok zostały zaplanowane kolejne prace 
modernistyczne w ramach posiadanych środków 
finansowych, które z roku na rok są drastycznie 
obcinane. W dalszym ciągu naszym celem będzie 
ocieplenie i elewacja budynku, dokończenie płotu, 
remont kuchni i sal zajęć, a przede wszystkim 
dostosowanie budynku do pokontrolnych zaleceń 
Straży Pożarnej, których jest niemało, a ich koszt 
wysoki. Mam nadzieję, że chociaż część z tych 
planów uda się zrealizować. Staramy się 
racjonalnie wykorzystywać przydzielone nam środki 
finansowe, ale wymaga to ogromnego wysiłku, bo 
nie na wszystkim można zaoszczędzić. Mimo to 
udaje nam się prowadzić czyste i schludne 
przedszkole, zapewniać optymalne warunki do 
pracy i zabawy, mieć zadbany, kwitnący ogród. 
Jest to też niewątpliwie zasługa oddanych , 
odpowiedzialnych i zaradnych pracowników, którzy 
utożsamiają się z placówką, tworzą zgrany zespół i 
rodzinną, serdeczną atmosferę.  

Ogromny wkład w płynne 
funkcjonowanie Przedszkola mają też Państwo 
– Rodzice naszych Przedszkolaków. Jak zawsze 
można na Was liczyć. Wasze zaufanie, dobra 
energia, wsparcie w różnych dziedzinach 
działalności jest nieocenione. I tak na przykład: 
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 Mama Patrycji organizuje nam szereg 
spotkań ze szkołą dla Kryształków, by 
ułatwić im przekroczenie progu szkolnego, 

 Mama Karoliny, jako dietetyk, prowadzi cykl 
warsztatów z zakresu zdrowego żywienia, 
a Tata przeprowadził warsztaty z 
pierwszej pomocy, 

 Tata Uli jest nieoceniony przy wszelkich 
pracach związanych z mediami, 
technologią informatyczną i elektroniką, 

 Tata Antka pozyskał dla przedszkola 
sponsorów, którzy wspomagają nas w 
zaopatrzeniu w artykuły piśmiennicze, a 
przede wszystkim przekazali nam płytki 
ceramiczne do wszystkich pomieszczeń 
przedszkola, 

 Tata Natalki zajmuje sie naszą stroną 
internetową, a mama wykazuje ogromne 
wsparcie w sprawach organizacyjnych, 
przy organizowaniu atrakcji czy prezentów 
dla dzieci, 

 Tata Miłosza pomaga przy 
przeprowadzaniu ewakuacji przedszkola, 
przeglądach gaśnic i drogi ewakuacyjnej, 

 Mama Natalki i Bartka również 
przeprowadziła warsztaty z zakresu 
pierwszej pomocy, 

 Mama Michaliny i Marysi zorganizowała 
spotkanie ze znanym aktorem,  

 Tata Kornelii organizuje zajęcia 
dydaktyczne w Zamku Królewskim i jest 
bardzo pomocny w sprawach 
organizacyjnych; 

 Mama Zuzi zorganizowała wycieczkę dla 
dzieci do Planetarium Centrom Nauki 
Kopernik n kwiecień 2019, 

 Tata Huberta zakupił do przedszkola 
piękną choinkę, 

 Mama Marcela zorganizowała spotkanie z 
policją, 

 Mama Adasia poprowadziła warsztaty 
„Bezpieczny Przedszkolak”, 

 Rodzice Wojtka przybliżyli dzieciom ideę 
harcerstwa, 

 Rodzice zaangażowani w prace 
Rodzicielskiego Teatru Pajęczych 
Opowieści przygotowują przedstawienia 
dla dzieci,  

 Odwiedzają przedszkole czytając dzieciom 
książki w ramach akcji Poczytaj mi mamo, 
poczytaj mi tato, 

 Organizowali uroczystości – Dzień Edukacji 
Narodowej, Pasowania na Przedszkolaka, 
spotkania wigilijne, 

 Ogromna większość z Państwa wzięła 
udział w akcjach charytatywnych 
wspomagając tym samym podopiecznych 
Świetlicy Środowiskowej Schowek, 
Hospicjum Domowego Księży Marianów 

w Warszawie, Koła Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży Niepełnosprawnej TPD w 
Ząbkach, dzieciom z Domów Dziecka, 
naszym rodakom na Kresach 
Wschodnich, zwierzętom będącym pod 
opieka fundacji BEZDOMNIAKI, 

 I wiele, wiele drobnych prac, dobrych 
uczynków, ciepłych słów, wzajemnego 
wsparcia i zrozumienia.  

 

Z CAŁEGO SERCA, SERDECZNIE 
WSZYSTKIM PAŃSTWU DZIĘKUJEMY! 

                   
Dzięki naszej wzajemnej współpracy dla 

dobra i szczęścia dzieci, możemy poszczycić się 
placówką  pozytywnie postrzeganą w środowisku, 
pracującą na bardzo wysokim poziomie, szczycącą 
się wieloma osiągnięciami, dumną ze swoich 
przedszkolaków i absolwentów. 

 
Przed nami drugi semestr. Równie 

pracowity i pełen rozwijających aktywności. Nie 
będziemy ustawać w wysiłkach, by nieustannie 
podnosić jakość pracy naszego Leśnego Zakątka i 
mamy nadzieję, że Rodzice którzy jeszcze nie 
utożsamiają sie ze społecznością przedszkolną, 
nabiorą zaufania, a przynajmniej nie będą 
przeszkadzać innym w ich służbie dla dobra 
dzieci☺ 

Beata Krajewska 
Dyrektor Przedszkola 
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,,Różyczki” zakwitły w 

,,Leśnym Zakątku” 
 

Czas szybko płynie, a małe ,,Różyczki” 

już od czterech miesięcy przeżywają wspólne 

przygody w „Leśnym Zakątku” 

 

Proces adaptacyjny trwał od maja - 

dzieci spotykały się z nami, poznawały budynek 

przedszkola, zawierały nowe znajomości. 

Minione miesiące poświęciliśmy w naszej 

grupie na zapewnienie dzieciom poczucia 

bezpieczeństwa, doskonalenie umiejętności 

samoobsługowych, a także wspólne 

rozwiązywanie problemów. Starałyśmy się 

stworzyć spokojną, pogodną atmosferę i każdy 

dzień wypełnić wspaniałą zabawą oraz 

zdobywaniem nowych umiejętności.  

 

Zwieńczeniem procesu adaptacji był 

pierwszy wielki występ dla rodziców. Nasza 

przedszkolna scena zamieniła się w ogród 

niczym z powieści Frances H. Burnett. Dzieci 

same naprowadziły nas na tematykę 

scenariusza tworząc wokół siebie tajemniczą 

aurę - rzecz musiała się więc dziać w 

tajemniczym ogrodzie. Różaną scenę, pomimo 

tremy, wypełniły dźwięki wesołych piosenek i 

wierszy, taniec i ilustracja ruchem. Występowi 

towarzyszyła atmosfera wzruszenia i dumy - 

zarówno ze strony wychowawców, jak i 

Rodziców.  

 

Praca z ,,Różyczkami” nie jest jednak 

drogą usłaną różami. Zdarzają się kolce, 

trudności i nieporozumienia. Olbrzymi wkład 

pracy pań pracujących w grupie powoli 

przełamuje tajemniczość naszych małych 

przedszkolaków - zaczynają rozmawiać, 

opowiadać, otwierać się na nowe 

doświadczenia. 

 

Wierzymy, że wspólna troska o 

wszechstronny rozwój dzieci doprowadzi do 

wspaniałych efektów. Niewątpliwie wpływ na 

to ma dobra współpraca z Rodzicami - bardzo 

dziękujemy za wszelką pomoc przy organizacji 

uroczystości, za udział w akcjach 

charytatywnych - szczególnie w okresie 

przedświątecznym, za zaufanie i ogrom miłych 

słów, które do nas płyną.  

 

Liczymy na dalsze zaangażowanie i 

życzymy wiele radości i fantastycznych godzin 

spędzanych ze swoimi dziećmi. 

 

Magdalena Guz 

Wychowawczyni grupy ,,Różyczki” 
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,,Wrażliwy przedszkolak empatycznym 

członkiem społeczeństwa” 
 

,,Chaberki”, to kolejna grupa dzieci 

czteroletnich, które od września rozpoczęły edukację w 

naszym przedszkolu. Od samego początku 

zaobserwowałyśmy w dzieciach ogromny potencjał. 

Nasze wyjątkowo zdolne i wrażliwe ,,Chaberki” podbiły 

serca wszystkich w naszym przedszkolu. Dzieci są 

bardzo uzdolnione muzycznie, co obserwujemy podczas 

codziennych zajęć i czemu dały wyraz, podczas swoich 

pierwszych występów przed publicznością.   

Już teraz można zaobserwować, że to kolejna, 

wyjątkowa grupa dzieci, dbających o innych i siebie 

nawzajem. Jestem przekonana, że uczestnicząc w 

programie ,,Wrażliwy przedszkolak empatycznym 

członkiem społeczeństwa”, nasze dzieci nauczą się 

wrażliwości w stosunku do innych oraz szacunku i 

tolerancji. 

Obserwacje i doświadczenia własne wyniesione 

z faktu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem oraz 

związana z tym społeczna działalność, ukierunkowana 

na pomoc innym rodzicom wychowującym 

niepełnosprawne dzieci, stały się podstawą do podjęcia 

moich działań zmierzających do niwelowania strachu 

społeczeństwa przed niepełnosprawnością. Takie 

zachowanie można często zaobserwować wśród 

dorosłego społeczeństwa, dlatego  ogromnie ważne jest 

kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób 

niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa. Jest to 

cel jaki staram się osiągać wszelkimi sposobami, 

zarówno w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej w 

przedszkolu jak i w swojej działalności społecznej w 

Kole Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 

TPD w Ząbkach. Jestem przekonana, że działania, 

będące korelacją tych dwóch grup społecznych: osób 

niepełnosprawnych i młodego społeczeństwa, mogą 

znacząco wpłynąć na wzajemną  integrację i 

niwelowanie stereotypów panujących w społeczeństwie 

na temat osób niepełnosprawnych.  

Jako nauczyciel starałam się stymulować 

rozwój dzieci stwarzając sytuacje, dzięki którym małe 

dzieci, wolne od uprzedzeń i przesądów, uczą się 

w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej 

wyrozumiałości, tolerancji, troski, szacunku,  wsparcia, 

odpowiedzialności oraz empatii. W ten sposób 

wychowankowie nabywają pozytywne umiejętności 

społeczne jak również pełniej i wszechstronniej 

rozwijają swoją osobowość. Stają się osobami 

wrażliwymi na potrzeby innych ludzi, są mniej 

egocentryczne, pozbawione egoizmu, nastawione także 

na „dawanie”, a nie tylko „branie”.  

Moje doświadczenia, ułatwiają mi również 

nawiązywanie pozytywnych relacji z rodzicami, których 

dzieci wymagają szczególnego wsparcia. Znajomość 

postaw rodziców, jakie towarzyszą im, podczas 

wychowywania dziecka ze szczególnymi potrzebami, 

ułatwia mi nawiązanie z nimi porozumienia, które 

skutkuje wypracowaniu prawidłowych metod i 

wzajemnych oddziaływań w celu pomocy dziecku. Ani 

zaprzeczanie czy minimalizowanie problemu, ani też 

przeżywanie prawdziwego dramatu, nie jest dobre dla 

dziecka. Tylko bezwarunkowa akceptacja dziecka, takim 

jakie ono jest, z całą świadomością jego zalet i braków, 

tworzy właściwą atmosferę do tego, żeby dziecko 

zaakceptowało siebie i nabrało wiary we własne siły i 

możliwości.  Dzięki takiej postawie dziecko, które trafi 

do grupy, gdzie spotyka się ze zrozumieniem i 

akceptacją, ma szansę na odnoszenie sukcesów. Dzieci 

deklarują chęć pomocy i życzliwość wobec kolegów, co 

jest podstawą do nabywania przez nich pozytywnego 

nastawienia, postawy tolerancji i akceptacji dla tych, 

którzy jej potrzebują.  

Biorąc pod uwagę wymienione aspekty, 

opracowałam i sukcesywnie wdrażam program własny 

,,Wrażliwy przedszkolak empatycznym członkiem 

społeczeństwa”, który ma na celu organizowanie sytuacji 

edukacyjnych i wychowawczych zmierzających do 

zauważania przez dzieci odmienności innych oraz 

nabywania przez nie pozytywnego nastawienia, 

tolerancji i akceptacji, zarówno do osób 

niepełnosprawnych jak i innych potrzebujących pomocy.  

Jestem przekonana, że dzięki temu przyczyniam się do 

wychowania społeczeństwa, które z większym 

zrozumieniem oraz zaangażowaniem będzie włączać się 

w działania na rzecz poprawy życia najbardziej 

potrzebujących.  

Głęboko wierzę, że nasze ,,Chaberki” wyrosną 

na ludzi mądrych, pełnych wrażliwości i empatii w 

stosunku do innych osób.  

Elżbieta Kołodziejek 

Wychowawczyni grupy ,,Chaberki” 
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Nasze Groszki są 
na medal! 

 
Wiek przedszkolny to okres wzmożonej  

aktywności  ruchowej, który często nazywany jest 
złotym okresem rozwoju motoryczności. U 
pięciolatków przejawia się on ogromną potrzebą 
ruchu oraz nadpobudliwością. 

Nasze przedszkole dba o wszechstronny 
rozwój przedszkolaków, a w szczególności  o 
rozwój fizyczny i sprawność ruchową. 
Nauczycielki organizują zabawy z różnymi 
elementami ruchu, np.: bieg z przeszkodami, 
zabawy z elementami równowagi, podskoku, 
czworakowania, toczenia, rzutu. Potrzeba ruchu 
zaspokajana jest podczas codziennie 
prowadzonych ćwiczeń porannych oraz w trakcie 
ćwiczeń gimnastycznych. Okazją do rozwijania 
sprawności ruchowej są zajęcia prowadzone przez 
instruktorów, takie jak: balet, gimnastyka 
korekcyjna z elementami akrobatyki, taniec, judo, 
zabawy z piłką. 

W tym roku Groszki zaczęły swoja 
przygodę   sportową  od zajęć na basenie. 
Cotygodniowe wyjazdy na pływalnię stały  się dla 
dzieci czasem przyjemnym, a jednocześnie 
świetną gimnastyką. Uczestnictwo w zajęciach na 
pływalni daje wiele korzyści, nie tylko 
organizacyjnych, ale także społecznych. Jest 
doskonałą formą aktywności ruchowej. Pływanie 
wymaga udziału wszystkich mięśni –dziecko 
pływając wzmacnia mięśnie pleców, rąk i nóg. W 
wodzie ma również okazję, aby nauczyć się 
koordynować swoje ruchy. Pobudza krążenie 
krwi, dzięki czemu dziecko jest lepiej dotlenione. 
Basen dla dzieci to również metoda na 
wzmocnienie odporności, co w tym roku 
procentuje wysoką frekwencją Groszków w 
przedszkolu. Dzieci doskonale poradziły sobie 

podczas pierwszych wizyt na basenie. Są 
samodzielne, zdyscyplinowane i po kilku 
zajęciach, wszystkie pływają na dużym basenie. 
Rodzice bardzo nas wspierają i pomagają w 
cotygodniowych wyjazdach na basen, za co 
serdecznie dziękujemy.  

Groszki to wyjątkowa grupa. Są to dzieci  
otwarte, które  łatwo nawiązuje kontakty z 
rówieśnikami, potrafią współpracować z innymi. 
Podczas sytuacji konfliktowych same szukają 
sposobów na rozwiązywanie problemów i 
wykazują się życzliwością wobec innych 
przedszkolaków oraz pań pracujących w 
grupie.Podczas zajęć dydaktycznych i zabaw 
dowolnych odznaczają się kreatywnością i 
spontanicznością. Wszelkie zadania wykonują z 
ogromnym skupieniem, wykazując się przy tym 
wiedzą i umiejętnościami. Dzięki dobrej 
współpracy z rodzicami, którzy z uwagą 
przyjmują nasze wskazówki i zalecenia, można 
zauważyć duże sukcesy pedagogiczne w 
wychowaniu i nauczaniu dzieci, a wszelkie 
sytuacje problemowe rozwiązywane są na 
bieżąco. 

Szeroki wachlarz zajęć przedszkolnych, 
organizowanych uroczystości i wycieczek sprawia, 
że dzieci potrafią odnaleźć się w różnych 
sytuacjach. Ogromną odpowiedzialnością i 
powagą wykazały się podczas przygotowań do 
uroczystości z okazji 100rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Przedszkolaki 
przygotowały spektakl ukazujący dzieje Polski 
związane z rozbiorami oraz  zwycięstwem w 
walce o wolność.  Była to niezwykła lekcja 
patriotyzmu i historii. Wyjazd do kina pociągiem 
był radosnym przeżyciem, ale również 
sprawdzianem zaradności i pokonywania 
trudności. Przed nami trzydniowa wycieczka na 
,,Zielone przedszkole”, która na pewno będzie dla 
przedszkolaków testem samodzielności, 
odpowiedzialności, a także radzenia sobie w 
nowych sytuacjach.   

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za 
wszelkie działania podejmowane na rzecz grupy. 
Możliwości przedszkolaków są ogromne, dlatego 
zachęcamy Państwa do dalszej współpracy, która 
z pewnością zaowocuje w przyszłości wieloma 
sukcesami.  

Małgorzat Burzyk 

Wychowawczyni grupy ,,Groszki” 
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,, Kryształki” w oczekiwaniu 

na pierwszy dzwonek  
 

Już czwarty i niestety ostatni rok 

Kryształkowej przygody w przedszkolu „Leśny 

Zakątek” powoli zmierza do końca. Na samo 

wspomnienie wspólnie przeżytych chwil, 

wycieczek, uroczystości kręci się łza w oku i 

nastraja do refleksji. Z radością, dumą i 

pełnym optymizmem patrzymy jednak w 

przyszłość i wspólnie przygotowujemy się 

intensywnie do nowego etapu w życiu 

Kryształków, jakim będzie rozpoczęcie nauki w 

szkole.  

Zdając sobie sprawę z powagi tego 

wydarzenia i związanych z nim procesów 

takich jak np.: pokonanie lęku przed  

nieznanym, oswojenie z nowym miejscem, czy 

też poskromnienie rodzących się emocji i 

wątpliwości,  podjęliśmy  między innymi,  

kolejny raz  rozszerzoną współpracę między 

Przedszkolem a Szkołą Podstawową nr 2 w 

Ząbkach. 

A wszystko to możliwe jest  dzięki 

precyzyjnie zaplanowanemu i skrupulatnie 

realizowanemu planowi współpracy ze szkołą 

pt.:,, Ku dojrzałości szkolnej’’, który poprzez  

cykl comiesięcznych spotkań wprowadza 

powolnymi krokami najstarsze przedszkolaki  w 

tajemniczy, szkolny świat. Wiele zawdzięczamy 

również życzliwości i otwartości nauczycieli 

pracujących w odwiedzanej placówce , a w 

szczególności Pani Beacie Gruchoła, która z 

wielkim zaangażowaniem pomaga nam 

planować i realizować wszystkie zajęcia i 

spotkania.  

Na początku września wybraliśmy się 

na pierwszą wycieczkę do biblioteki i czytelni 

szkolnej. Oprócz przypomnienia sobie 

podstawowych informacji dotyczących  

szacunku do książek i wartości związanych z 

czytaniem, przedszkolaki poznały  bardzo 

ważne miejsce, w którym już w niedalekiej 

przyszłości będą spędzały wiele czasu. Już sam 

moment przygotowań do odwiedzin w szkole, 

który często wiąże się z wcześniejszym 

przychodzeniem do przedszkola, zabieraniem 

kapci, pokonywaniem szkolnego korytarza w 

czasie przerwy lekcyjnej, jest dla Kryształków 

bardzo emocjonującym doświadczeniem.    

Ogromną frajdę i radość sprawiły 

również wszystkim dzieciom  zajęcia z 

wykorzystaniem tabletów, podczas których nasi 

wychowankowie mieli okazję  sami 

programować działanie małych robocików.  

Oprócz tego Kryształki uczestniczyły 

również w zajęciach sportowych z elementami 

zumby na sali gimnastycznej. Dzięki  

zaangażowaniu nauczycieli i dzieci  powstał 

przyjazny i życzliwy  klimat  integrujący obie 

placówki.  

Za nami również jeden z 

najważniejszych etapów, a mianowicie 

dokładne zwiedzanie szkoły, prezentacja sal 

zajęciowych, krótkie spotkania ze starszymi 

kolegami i koleżankami oraz wspólne rozmowy.  

 Wszystko co nowe budzi ciekawość, 

ekscytację, ale także niepokój podyktowany 

niepewnością co się wydarzy, czy sprostam 

nowym wyzwaniom? W związku z rodzącym się 

pytaniami wśród Kryształków , przez cały rok 

gościmy w  placówce naszych absolwentów. 

Poprzez szczere i motywujące pogadanki, 

czytanie bajek, pomoc w wykonywaniu prac 

plastycznych starsze koleżanki i koledzy 

uświadamiają małym uczniom, że szkoła będzie 

kolejnym, wspaniałym i pełnym przygód 

ogniwem w ich życiu.  

Na tym  jednak nie kończymy naszych 

przedsięwzięć, bo nowy rok szykuje nam nowe 

wyzwania. Już niedługo wybieramy się na 

kolejne zajęcia i lekcje edukacyjne nie tylko w 

szkle, przygotowującej nas do nowej sytuacji. 

Jesteśmy pewne, że wszystkie te działania są 

niezwykle pouczające i wręcz fascynujące dla 

chłonnych nowych doświadczeń i wiedzy 

Kryształków.  Poprzez budowanie poczucia 

bezpieczeństwa w nowym środowisku oraz 

ukazanie szkoły, jako miejsca zabawy, 

przeżywania radości, nawiązywania kontaktów 

z rówieśnikami ,a nie tylko wytężonej pracy w 

szkolnej ławce, uzyskamy obraz ucznia klasy I, 

który znajdzie miejsce w nowej społeczności i 

aktywnie będzie uczestniczył w jej życiu. 

 
Magda Ratyńska                                                            

Wychowawczyni grupy ,,Kryształki” 
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Mały Miś  
w ,,Leśnym Zakątku” 

 
 Grupa Groszków i Kryształków 
uczestniczy w realizacji międzynarodowego 
projektu ,,Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury''.  
Celem projektu jest wprowadzenie dziecka w 
świat literatury, budzenie zaciekawienia książką 
przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, 
przekazywanie za pośrednictwem literatury 
wartości moralnych, kształcenie u dzieci 
umiejętności słuchania tekstu czytanego, 
rozwijanie samodzielności, kreatywności i 
innowacyjności dzieci, rozwijanie kompetencji 
cyfrowych dzieci i nauczycieli, a także 
kształtowanie postaw patriotycznych dzieci. 
Projekt składa się z 6 modułów, które opierają się 
na postaci Małego Misia – pełniącego rolę 
przewodnika po świecie literatury.  
 Przedszkolaki z grupy Groszków i 
Kryształków uszyły grupowe misie, Groszki 
,,Rubinkę'', a Kryształki ,,Afkę''. Maskotki 
odbywają czytelniczą podróż po domach 
przedszkolaków. Dzieci z niecierpliwością 
czekają na odwiedzimy grupowej maskotki.  
Rubinka na prośbę Groszków rozpoczęła już 
drugą podróż natomiast Afka odwiedza jeszcze 
dzieci po raz pierwszy. Rubinka oraz Afka są 
wyposażone w dzienniczek, w którym rodzice 
wpisują tytuł przeczytanego utworu, a 
przedszkolaki wykonają pamiątkowy rysunek, 
wklejają zdjęcia. Nasze albumy są pełne 
pięknych, kreatywnych ilustracji, wyobraźnia 
naszych przedszkolaków nie zna granic! Rola 
Rubinki i Afki nie ogranicza się tylko do rozwoju 
czytelnictwa w grupach, maskotki stały się 
przedszkolakami ,,Leśnego Zakątka’’. 
Towarzyszą one dzieciom w wielu ważnych 

wydarzeniach w ich życiu, takich jak urodziny, 
Święta, wycieczki.  
 Samodzielność jest podstawową cechą, 
którą muszą nabyć przedszkolaki w toku swej 
edukacji. Misie pomagają nam usamodzielniać 
nasze dwie najstarsze grupy.   
Afka towarzyszy dzieciom podczas wizyt w 
szkole, które mają na celu adaptację dzieci do 
warunków szkolnych, a Rubinka często jest z 
Groszkami podczas wizyt na basenie.  
Maskotki przedstawiły również dzieciom swoją 
koleżankę Adę, która pierwszy raz przychodzi do 
przedszkola. Razem z Adą dzieci stworzyły 
Kodeks przedszkolaka, zaprojektowały Księgę 
aktywności oraz miały okazję same 
przeprowadzić zajęcia dla Ady.  
 Następny moduł dotyczył odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Obie grupy 
otrzymały od Małego Misia list zawierający opis 
zadań, które miały wykonać dzieci. Nasze 
przedszkolaki skrupulatnie wykonały wszystkie 
zadania wyznaczone przez Afkę i Rubinkę. 
Dzieci wraz z misiami odbyły podróż po mapie 
Polski poznając historię naszego kraju. Wspólnie 
z Afką i Rubinką pobiliśmy rekord w śpiewaniu 
hymnu dla Niepodległej Polski.  
 Przed nami jeszcze 3 moduły, już nie 
możemy się doczekać tego, co dla nas 
przygotowała Rubinka z Afką! Bieżące 
informacje na temat realizacji projektu możecie 
Państwo uzyskać z naszej ściennej gazetki, która 
zmienia się wraz z każdym realizowanym przez 
nas modułem :)  

Dominika Ratyńska 
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Bo jak nie my, to kto da naszym 

dzieciom najlepszy przykład…? 
 

Prawidłowe żywienie dzieci w wieku 
przedszkolnym warunkuje właściwy rozwój, 
utrzymanie sprawności fizycznej, intelektualnej i 
emocjonalnej naszych pociech. Musimy jednak 
pamiętać, iż najważniejsze jest wykształcenie 
zdrowych nawyków żywieniowych. Kształtują się 
one do 7 roku życia, potem są jedynie powielane 
schematy, które dziecko zakodowało do tego 
czasu. Czyli to, czego nauczymy jeść nasze 
dziecko już teraz, będzie miało odbicie w jego 
dorosłym życiu.  

Jako dietetyk z dziesięcioletnim 
doświadczeniem zawodowym , ale przede 
wszystkim mama dwójki wspaniałych dzieci, zdaję 
sobie sprawę, że często mamy problem z 
żywieniem naszych pociech. Rodzice twierdzą, że 
dzieci nie chcą jeść warzyw i owoców, kręcą nosem 
na razowe pieczywo, mówią że ryba brzydko 
pachnie, czy jogurt naturalny jest obrzydliwy, albo 
orzeszki bez soli są niedobre… Ale czy 
zastanowiliśmy się, dlaczego dziecko tak mówi? 
Czy przedszkolak, który dopiero poznaje smaki wie 
co jest niesmaczne? W zdecydowanej większości 
przypadków to niestety my jesteśmy odpowiedzialni 
za tę sytuację. Dziecko jest bardzo wnikliwym i 
nadzwyczaj rezolutnym obserwatorem 
otaczającego je świata. Rodzice są dla niego 
autorytetami pod każdym względem. Więc co ma 
zrobić gdy widzi,  że tata czy mama nie jedzą 
warzyw? Jak ma się zachować, gdy rodzice podają 
mu jogurt naturalny (bo mówią że jest zdrowy), a 
sami jedzą ten owocowy i jeszcze zachwalają jego 
słodki smak? A kolacje w postaci pizzy czy 
hamburgera ze znanej sieciówki zaczynają robić 
się rytuałem lub co gorsza nagrodą dla dziecka. 

Żywienie naszych „leśno zakątkowych” 
dzieci jest na najwyższym poziomie. Mimo iż 
stawka żywieniowa to zaledwie 10zł, przedszkole 
dosłownie staje na głowie, aby produkty spożywcze 
były najlepszej jakości, a sposób ich przygotowania 
jak najzdrowszy.  Kładziony jest ogromny nacisk na 
naukę zdrowych nawyków żywieniowych oraz 
poznawanie przez dzieci nowych smaków i 
ciekawych połączeń. Drodzy rodzice, czy wiecie, że 
Wasze dzieci same robią i ze smakiem zjadają 
pyszne jogurty na bazie naturalnego jogurtu ze 
świeżymi owocami, nasionami i orzechami? Cukier 
nie jest im do niczego potrzebny! 

Pamiętajmy jednak, że to my, rodzice, 
jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie naszego 
dziecka i ukształtowanie w nim zdrowych nawyków 
żywieniowych. Jeżeli sami będziemy się odżywiać 
racjonalnie i zgodnie z zasadami zawartymi w 
Piramidzie Zdrowego Odżywiania i Aktywności 
Fizycznej, damy dziecku najlepszy przykład. 
Wychowamy wówczas zdrowego i świadomego 

młodego konsumenta. Uchronimy nasze dzieci 
przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi, które 
swój początek mają właśnie w niewłaściwym 
sposobie odżywiania. Cukrzyca, nadciśnienie, 
choroby serca, nadwaga i otyłość, nowotwory, 
bulimia i anoreksja, choroby nerek, wątroby i wiele, 
wiele innych mają swój początek właśnie w wieku 
dziecięcym.  

Pokażmy naszym dzieciom, że owoce i 
warzywa są smaczne. Wspólnie spożywajmy 5 
posiłków, w których zawsze będzie owoc lub 
warzywo. Ukształtujmy w nich nawyk picia wody 
zamiast soków. Podawajmy dzieciom mleko i jego 
przetwory. Unikajmy soli, cukru, słonych przekąsek 
i słodyczy. Orzechy czy suszone owoce przecież 
też mogą być świetnym przysmakiem. Przekonajcie 
się razem, że ryby, pełnoziarniste pieczywo i 
warzywa strączkowe są naprawdę smaczne. A 
wspólne uprawianie sportu i zabaw na  świeżym 
powietrzu niech będzie podstawą każdego dnia. 
Pamiętajmy jednak, by we wszystkim zachować 
zdrowy rozsądek. 
Bo jak nie my, to kto da naszym dzieciom najlepszy 
przykład…? 

mgr inż. Daria Jakubik 
mama Karoliny i Maćka absolwenta ,,Leśnego 

Zakątka” 
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Jak wzmacniać poczucie własnej 
wartości u dzieci? 

 
Poczucie własnej wartości u dzieci w 

największym stopniu kształtuje się w wieku 
przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym. Od 
tego, jakie komunikaty dziecko otrzymuje od swoich 
rodziców, wychowawców i rówieśników zależy w jakim 
stopniu będzie uważało się za człowieka wartościowego 
i niepowtarzalnego. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest 
wspieranie dziecka i budowanie jego pozytywnego 
obrazu poprzez rozmowy z nim, pozwalanie na 
wyrażanie emocji, dostrzeganie i nazywanie jego zalet, 
chwalenie i docenianie podjętego wysiłku (dopiero w 
drugiej kolejności osiągniętego celu), wspieranie go w 
rozwijaniu swoich zasobów i zainteresowań. Pochwały 
rodziców, pokazywanie jak niwelować błędy, 
powstrzymywanie się od niepotrzebnej krytyki oraz 
docenianie dziecka to arsenał rodzicaw budowaniu 
poczucia własnej wartości dziecka. 

Samoakceptacja przejawia się w dostrzeganiu 
własnej niepowtarzalności, lubieniu siebie – mimo wad i 
pojawiających się niepowodzeń. Jest źródłem wiary we 
własną siłę, skłania do wykorzystywania indywidualnych 
możliwości. Na przeciwnym biegunie natomiast jest brak 
akceptacji siebie, który przejawia się w podkreślaniu 
własnych ułomności, niezauważaniu i nie docenianiu 
tego, co udało się osiągnąć, braku wiary w swoje oraz w 
posiadany potencjał. U dziecka, które słyszy raniące i 
oceniające komunikaty dotyczące jego osoby, 
podważające nabywane przez nie umiejętności i 
wyśmiewające je, rodzi się poczucie niższości. 
Przedszkolak będzie wtedy podchodził do nowych 
działań i zadań z niepokojem, lękiem, brakiem wiary w 
sukces. Jeśli rodzice stale będą porównywać go do 
innych dzieci, bądź stawiać wobec konieczności 
rywalizacji wtedy w dziecku zrodzi się niepokój, 
chroniczne poczucie niezadowolenia i małej wiary we 
własne możliwości. 

Pozytywna i adekwatna samoocena to jeden z 
fundamentów, na którym opiera się prawidłowy rozwój 
dziecka. Przedszkolakowi mającemu pozytywny obraz 
siebie, będzie prościej eksplorować otaczającą 
rzeczywistość, nawiązywać relacje z rówieśnikami i 
uczyć się nowych umiejętności. Samoocena rodzi się 
bowiem w interakcji z osobami znaczącymi. Dziecko 
budując obraz siebie przegląda się w nas, osobach 
dorosłych, jak w lustrze. Ważne, aby ujrzało tam 
wszystko to, co czyni je wyjątkowym. Dzięki pozytywnej 
samoocenie dziecko: 
· ma zaufanie do swoich pomysłów i umiejętności do 
wprowadzenie ich w życie 
- jest wytrwałe i konsekwentne w podejmowanych 
działaniach, 
· potrafi być kreatywne, 

· bez lęku przyznaje się do popełnionych błędów, 
· łatwo nawiązuje nowe znajomości, jest otwarte, 
· z szacunkiem traktuje siebie i innych, 
· potrafi współpracować. 

Co możemy zrobić, aby pomóc dziecku w 
rozwoju wysokiej samooceny: 
1. Pomóc w odkrywaniu silnych stron dziecka, ale 
również uczyć akceptacji słabszych stron. 
2. Wspierać naukę samostanowienia poprzez dawanie 
dziecku możliwości samodzielnego wyboru w obszarach 
adekwatnych do jego wieku. 
3. Traktować dziecko jako indywiduum, unikać 
porównywania z innymi. 
4. Doceniać kreatywności i dawać przestrzeń na 
realizowanie pomysłów. 
5. Stosować pochwały, które pomagają dziecku 
właściwie ukierunkować swoje zachowanie. 
6. Przy strofowaniu dziecka poddawać ocenie nie jego 
osobę, lecz zachowania. 
8. Często rozmawiać o zainteresowaniach dziecka, jego 
ulubionych zabawach, miejscach i innych tematach, 
dzięki którym wyrazi swoje zdanie. 

Jednym ze sposobów rozwoju poczucia własnej 
wartości dzieci jest proponowanie im zabaw, które 
pomagają dostrzec posiadane mocne strony, 
umiejętności. Możnaje przeprowadzić w domu. 
 
WIZYTÓWKA KOSZULKA –do zabawy potrzebna będzie 
biała, bawełniana koszulka, mazaki, farby do ubrań lub 
kredki. Zadaniem dziecka jest narysowanie na tej 
koszulce tego, co w sobie lubi, uważa, że robi dobrze. 
 
STOKROTKA –do zabawy przygotowujemy duży szablon 
stokrotki z kilkoma płatkami. W środku stokrotki dziecko 
wpisuje swoje imię lub wkleja zdjęcie. Każdy płatek 
przedszkolak uzupełnia rysując to, w czym jest 
wyjątkowy lub umiejętności, których się ostatnio nauczył 
(samodzielne zakładanie i zapinanie butów, jedzenie 
nożem i widelcem, zamiatanie małą zmiotką, itp.) 
 
SUKCESY 
Rodzic kładzie duży arkusz papieru, na którym 
narysowane są kontury domu, przedszkola i sylwetka 
dziecka. Dziecko dorysowuje, jakie sukcesy odnosi w 
tych miejscach i w kontaktach z rówieśnikami. Arkusz 
może być uzupełniany przez wiele tygodni. 
 
MOJA SYLWETKA 
Na kartce papieru dzieci rysują swoją sylwetkę. Na 
częściach ciała wpisują to, z czego są dumne, co czyni je 
wyjątkowymi (np. noga – świetnie strzelam gole, ręka – 
pięknie rysuję, 
głowa – nauczyłem się na pamięć nowego wierszyka) 
. 

Paulina Kurzawińska-  psycholog 
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Jak wspomagać rozwój mowy 

dziecka 
 

Poprawne komunikowanie się to w naszych czasach 

kompetencja niezwykle ważna, która jest niezbędna w procesie 

poznawania i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości.  

Kompetencja komunikacyjna to wiedza na temat 

języka, umiejętność adekwatnego zachowania się językowego i 

posługiwania się nim w sposób poprawny, stosowania 

właściwych środków językowych wzbogacanych o różnego 

rodzaju pojęcia. To gotowość do komunikowania się, 

umiejętność aktywnego słuchania drugiej osoby oraz 

skuteczność komunikacyjna. 

            Na przestrzeni lat pracy logopedy obserwuje się 

narastające zjawisko występowania zaburzeń mowy, 

opóźnionego rozwoju mowy, a problem poprawnej wymowy 

dotyczy wielu dzieci w wieku przedszkolnym. Coraz częściej 

zaburzenia mowy, wady wymowy mają charakter złożony, 

towarzyszą temu dysfunkcje w zakresie rozwoju 

psychomotorycznego, subtelne nieprawidłowości w mózgu, 

nabyte lub wrodzone zaburzenia, parafunkcje i inne 

nieprawidłowe nawyki.  

Jak wspomagać rozwój mowy dziecka? Oto 

kilka wskazówek dla rodziców:       Zwróć 

uwagę na sposób oddychania dziecka. 

Oddychanie to najważniejsza czynność niezbędna do 

życia pełniąca dwie funkcje: umożliwia oddychanie i 

generowanie mowy. Fizjologiczne oddychanie następuje 

poprzez wdech nosem, wydech ustami. Za pomocą wydechu 

realizowane są głoski języka polskiego, wprawiane są w ruch 

fałdy głosowe podczas wymowy głosek dźwięcznych.  

Prawidłowy rozwój funkcji oddychania(bez przerostu 

migdałów i objawów alergicznych powodujących niedrożność 

nosa) przyczynia się do dobrej cyrkulacji powietrza w 

rozwijających się zatokach. Organizm jest dotleniony, a tym 

samym wpływa na właściwy rozwój psychosomatyczny, na 

rozwój koncentracji, samopoczucie. Jeśli przy oddychaniu 

dziecko ma otwartą buzię skonsultuj to z laryngologiem. 

           Prawidłowe oddychanie wpływa m.in. na właściwą 

pozycję spoczynkową języka w jamie ustnej, artykulację, 

warunki zgryzowe. Gdy jama ustna jest zamknięta , szeroki 

język powinien być „przyklejony „ do podniebienia. Takie 

ułożenie języka warunkuje prawidłowe połykanie tzw. 

dojrzałe, somatyczne(normatywnie kształtuje się po 3-4r.ż), 

które polega na pionizacji czyli uniesieniu czubka szerokiego 

języka do przedniej części podniebienia za górnymi 

siekaczami. 

 

By dobrze mówić, trzeba dobrze słyszeć. 
Słuchanie jest pierwszym etapem rozwoju mowy 

dziecka. Aby dziecko zrozumiało kierowaną do niego 

wypowiedź, musi ją usłyszeć, zróżnicować i zapamiętać. 

Komunikowanie się z otoczeniem to aktywne odbieranie i 

pełne rozumienie komunikatów słownych, a następnie 

nadawanie czyli tworzenie wypowiedzi przez dziecko. Dzieci , 

które często chorują na zapalenie ucha, mają częste katary, są 

alergikami lub mają powiększone migdały mogą mieć 

zaburzenia słuchu fizjologicznego, dlatego konieczne jest 

wykonanie badania sprawdzającego jego funkcjonowanie. U 

dzieci z niedosłuchem rozwój mowy będzie nieprawidłowy.  

Zwróć uwagę na budowę języka, warg, 

 podniebienia, zgryz. 
Prawidłowe warunki anatomiczne w obrębie aparatu 

artykulacyjnego , takie jak: brak wad zgryzu, elastyczne 

wędzidełko podjęzykowe pozwalające na ruchy języka w 

płaszczyźnie poziomej i pionowej, plastyczne wargi 

pozwalające na zmianę kształtu, swobodne ruchy żuchwy 

pozwalające na szerokie otwarcie jamy ustnej są warunkiem 

właściwie rozwijającej się mowy w zakresie artykulacji. 

Nieprawidłowości w budowie narządów artykulacyjnych, a 

także obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe wpłyną 

niekorzystnie na funkcje pokarmowe(gryzienie, żucie, 

połykanie) i sposób artykulacji dziecka. Nieprawidłowe 

nawyki w obrębie narządu żucia, takie jak ssanie palca, ssanie 

smoczka kształtują nieprawidłowy zgryz, co wpływa 

niekorzystnie na jakość artykulacji. Jeśli masz wątpliwości 

dotyczące budowy i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego 

skonsultuj to ze specjalistą. 

 

Ucz dziecko gryzienia. 
Naturalny trening aparatu artykulacyjnego odbywa 

się podczas jedzenia, dlatego od momentu pojawienia się 

pierwszych zębów wprowadzamy do jadłospisu dziecka 

pokarmy stałe. Przedszkolakowi nie podajemy papek, 

zmiksowanych zupek, ale surówki, owoce, warzywa. Gryzienie 

, rozdrabnianie, przesuwanie językiem pokarmu do przełyku 

wzmacnia układ mięśniowy: warg, języka, żuchwy, 

podniebienia miękkiego. Od ich sprawnego działania zależy 

poprawna realizacja głosek. 

 

Przekazuj prawidłowe wzorce wypowiedzi. 
Mowa kształtuje się poprzez naśladownictwo. 

Dziecko musi otrzymywać prawidłowe wzorce mowy i 

wymowy. Mówiąc do dziecka nie „spieszczaj” form wyrazów, 

buduj zdania poprawne gramatycznie. Należy dostarczać 

bodźce słowne zrozumiałe dla dziecka pobudzające do udziału 

w akcie mowy. Włączanie w interakcje poprzez umożliwienie 

mu bycia nie tylko odbiorcą komunikatów słownych,  ale i 

nadawcą. 

 

Rozwijaj sprawność językową dziecka. 
Podczas czytania literatury dziecięcej zachęcaj 

dziecko do opowiadania treści ilustracji, zadawaj pytania 

dotyczące tekstu. Razem z dzieckiem opowiadaj historyjki, 

czytaj rymowanki lub twórzcie wyrazy, które się rymują, 

opisuj przedmioty, czynności, rozwiązuj zagadki.Poszerzaj 

zakres słownictwa i aktywizuj je poprzez prowadzenie  

rozmowy na różne tematy związane z obszarami życia dziecka. 

Zabawy tematyczne(np. zabawa w sklep) rozwijają 

kompetencje językowe, podczas których dzieci tworzą 

wypowiedzi ustne. 

 

Rozwijaj procesy myślenia – kategoryzacja. 
Dokonywanie kategoryzacji to umiejętność bez 

której dziecko nie jest w stanie poznawać świata oraz 

skutecznie się uczyć. Kategoryzacja to środek do rozumienia 

świata, umiejętność dostrzegania cech wspólnych, cech 

różnicujących, identyfikowania oraz klasyfikowania. Nie każda 

kategoria ma odrębną nazwę jak np. pojazdy, zwierzęta, ale 

każdą trzeba nazwać np. rzeczy znajdujące się w kuchni itp. 

Następnym etapem jest wykluczanie ze zbioru na podstawie 

cech różnicujących. „Co nie pasuje, np. lampa, latarka, 

świeczka, lizak lub zebra, żyrafa, słoń, kura -dochodzenie do 

reguły- dlaczego nie pasuje?” 

Beata Talarek- logopeda 
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Co ma pomidor do przerwy 
w pracy? 

 

Jak długo jesteśmy w stanie skoncentrować się 

podczas pracy przy biurku? Właściwie każdy z nas po 

pewnym czasie zaczyna się kręcić na krześle, zaczynają 

go rozpraszać bodźce dochodzące z zewnątrz, na które 

do tej pory nie zwracaliśmy uwagi i mamy poczucie, iż 

robimy tę samą rzecz drugi, czy trzeci raz. Nic dziwnego. 

Nasz organizm dąży do aktywności ruchowej – 

potrzebuje stymulacji. Dorośli wspomagają się napojem 

energetycznym, albo kawą, dzieci często odmawiają 

pracy i zaczynają interesować się wszystkim oprócz 

zadania, które do tej pory wykonywały. To znak, że 

potrzebna jest przerwa!   

Czy wszyscy pamiętają te obrazki z przedszkola, 

gdy nauczyciel prosi, żeby wstać, pomachać rękoma, 

zrobić pajacyki lub przysiady? Chociaż nauczyciele 

naszego dzieciństwa mogli nie być tego do końca 

świadomi (dzisiejszy nauczyciel przedszkola posiada już 

tę wiedzę – podczas edukacji nauczył się wszystkiego – 

od psychologii rozwojowej, poprzez umiejętności 

tworzenia z dziećmi dzieł sztuki, przygotowania do nauki 

czytania i pisania, a nawet prowadzenia mini treningów 

sportowych 😊) miało to swoje uzasadnienie i pomagało 

nam w skupieniu się na dalszej części lekcji, czy zajęć na 

dywanie. Dlaczego? Szybka stymulacja naszego układu 

przedsionkowego (np. podczas podskoków) pobudza nas. 

Ruch oraz docisk naszego ciała, który on wywołuje 

wyzwala w naszym ciele hormony, które pozytywnie 

wpływają na nasze samopoczucie.  

Oczywiście czas pracy stolikowej inny będzie dla 

3 latka, inny dla zerówkowicza, a jeszcze inny dla osoby 

dorosłej. Bardzo ważne są również różnice indywidualne 

pomiędzy nami.  

Wszystkim – i małym i dużym proponuję 

technikę pomodoro. Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie 

od kuchennego czasomierza w kształcie… pomidora. 

Oryginalna technika pomodoro proponuje 25 minut pracy 

np. przy komputerze, po których następuje 5 minut 

przerwy. Po przerwie następne 25 minut, 5 minut 

przerwy, i tak dalej, i tak dalej. W kontroli czasu może 

nam pomóc stoper, aplikacja na telefonie lub zwykły, 

kuchenny budzik. Niekoniecznie w kształcie pomidora 😊 

Kiedy oglądamy z pociechą telewizję, gramy w gry 

wymagające jednej pozycji lub odrabiamy pracę domową 

– róbmy sobie przerwę. W jej trakcie nie trzeba się 

oczywiście gimnastykować… chociaż do tego właśnie 

zachęcam. Pamiętajmy też, iż 25 minut pracy, czy też 

korzystania z komputera dotyczy osób dorosłych. Dla 

dzieci czas ten powinien być odpowiednio krótszy. 
 

Michał Worotnicki – terapeuta SI 

Ruch, zabawa, rozwój, nauka. 
 

O dobroczynnym wpływie ruchu i ćwiczeń 
fizycznych na rozwój dzieci pewnie nie trzeba nikogo 

przekonywać. Wszyscy znamy maksymę „w zdrowym 

ciele, zdrowy duch”. Ale jak wygląda potrzeba ruchu 

przedszkolaka?  

Czego oczekują dzieci? Przedszkolaki 

uwielbiają się ruszać. Człowiek w swoim rozwoju i 

życiu wykazuje ogromną potrzebę ruchu. Na początku 

życia jest ona większa, z czasem maleje. W zajęciach 

ruchowych możemy wyodrębnić wiele aspektów 

działania. Od takiego prostego nauczania konkretnych 

ruchów, ćwiczenia sekwencji ruchów, które składają się 

i tworzą jakąś czynność ruchową, czy działania 

stymulujące rozwój konkretnych układów organizmu 

człowieka po działania w obrębie emocji i rozwijania 

umiejętności społecznych. Dzieci w wieku 

przedszkolnym patrzą na ruch jako zabawę i w sumie 

tego oczekują. My dorośli natomiast często oczekujemy 

od dzieci niemożliwego. Chcielibyśmy, aby grzecznie 

siedziały, najlepiej jeszcze słuchając tego co do nich 

mówimy. Dzieci mają bardzo małą zdolność 

koncentracji, która wynika ze  znacznych 

niedoskonałości rozwoju układu nerwowego oraz  

naturalnej i często spontanicznej potrzeby zabawy. 

Dlatego ruch jest ogromnie ważnym i 

ciekawym  narzędziem w rozwoju dziecka. Zapewniając 

dzieciom dużo dawkę ruchu stymulujemy rozwój jego 

ciała i ducha. Zajęcia ruchowe w przedszkolu mają z 

reguły formę zajęć grupowych, rzadko spotyka się 

formę zajęć indywidualnych (głównie ćwiczenia 

kompensacyjno-korekcyjne). W zasadzie to oczywiste – 

przedszkole jest formą zbiorową. To ważny aspekt, bo 

właśnie w trakcie zajęć ruchowych w grupie dzieci uczą 

się współdziała, współodczuwania, muszą radzić sobie z 

pojawiającymi się spontanicznie emocjami szczególnie 

gdy ćwiczenia mają charakter współrywalizacji. Jest o 

tyle dobre, że dzieci wtedy są sobą, nie funkcjonują 

schematy zachowań, które wpajamy im  teoretycznie. I 

tutaj pojawia się coś innego – a mianowicie możliwość 

doświadczania przez dziecko tego, co często 

przekazujemy w formie „suchej” wiedzy.  

Zapewniając dużą dawkę ruchu, pozwalamy 

dzieciom rozładować ich ogromne zasoby energii. Po 

takim rozładowaniu bardzo często następuje 

uspokojenie, co sprzyja uczeniu się. Ich organizmy 

wtedy potrzebują czasu do regeneracji, uzupełnia 

energii w mięśniach, co z kolei pozwala na większą 

otwartość umysłu. Umysłu, który poprzez ruch, a 

właściwie jego efekty –szybsza praca płuc (więcej tlenu) 

i układu krążenia (odpowiada za dostarczanie tlenu i 

energii), ma o wiele lepsze warunki do pracy, przez co 

jest wydajniejszy. Dając przedszkolakom dużo ruchu 

mamy z tego ogrom korzyści -  między innymi rozwój 

ciała, nabywanie umiejętności ruchowych oraz 

umiejętności społecznych.          
Adam Remiarz- Trener Judo, nauczyciel 

wychowania fizycznego 
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