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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 

 

Wszystkim 

dzieciom i ich 

Rodzicom życzymy 

wspaniałych, 

wesołych  

i bezpiecznych 

wakacji. Niech ten 

letni czas 

będzie pełen 

niezapomnianych 

wrażeń, 

bajkowych przygód 

i samych 

słonecznych dni!. 
 

 

http://www.pp2.zabki.pl/
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Już za moment rok szkolny 

2017/2018 przejdzie do historii. Ale co to był 

za rok! Naprawdę fascynujący. 

Tegoroczny temat „Szkiełko i oko – 

mały przedszkolak wśród odkryć wielkich 

naukowców” okazał się strzałem w 

dziesiątkę. Pierwsze miesiące poświęcone 

były matematyce i informatyce, w dalszej 

kolejności była chemia, fizyka z astronomią i 

na końcu biologia z ekologią. 

Dzieci mierzyły, ważyły, przeliczały 

pieniądze o rożnych nominałach. 

Wykonywały doświadczenia chemiczne, 

eksperymenty fizyczne. Odkrywały tajemnice 

nieba. Poznawały ludzkie ciało,  prowadziły 

działania proekologiczne. 

 Brały udział w comiesięcznych   

warsztatach gier planszowych w Cafe Orla, 

które przyczyniły się do rozwoju logicznego 

myślenia, ale też uczyły się zasad właściwej 

rywalizacji i radzenia sobie z emocjami. 

Uczestniczyły w  warsztatach naukowych 

przeprowadzanych przez Wielką Szkołę 

Małych. Ich tematy to: Czy matematyka jest 

królową nauk?, Dlaczego oliwa zawsze na 

wierzch wypływa – doświadczenia 

chemiczne,  Energia – projektujemy zegarek 

zasilany ziemniakiem, „Wstrzymał Słońce, 

ruszył Ziemię” – podążamy śladami Mikołaj 

Kopernika, Jakie barwy widzi pies, Oglądamy 

świat oczami zwierząt, Czy serduszko puka w 

rytmie cza  cza – poznajemy budowę 

najciężej pracującego mięśnia w organizmie 

człowieka. Podczas innych warsztatów 

poznały świat pajęczaków i owadów.  

 Były gośćmi studentów Koła 

Biologicznego Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, gdzie w laboratorium 

biologicznym, pod fachowym okiem młodych 

naukowców, przeprowadzały zajęcia 

praktyczne. 

Zwiedziły Centrum Pieniądza NBP. 

Odwiedziły teatr Capitol, w którym obejrzały 

niezwykle pouczający spektakl pt.: Wanna 

Archimedesa. Teatrzyk JAŚ zorganizował 

interaktywny, ekologiczny bal w ogrodzie 

pt.: Ekoludki.  Rodzicielski Teatr Pajęczych 

Opowieści również przygotował dla dzieci 

spektakularne przedstawienie pt.: Lekcja 

chemii, a rodzice z różnych grup 

przeprowadzali wspólnie z dziećmi 

eksperymenty i pokazy naukowe z różnych 

dziedzin – fizyki, chemii, biologii czy 

pierwszej pomocy. Same dzieci również 

przygotowywały dla siebie wzajemnie 

imprezy naukowe w ramach akcji Dzieci 

Dzieciom : Dzień Pitagorasa, Od ziarenka do 

bochenka, Pierwsza pomoc – zanim przyjdzie 

lekarz. Wzięły udział w ekologicznym marszu 

z okazji Dnia Ziemi oraz konkursie 

recytatorskim pod hasłem - Ekologiczne 

wierszowanie. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej, w 

ramach programu skierowanego do dzieci – 

Koduj z UKE, uczył nasze przedszkolaki 

podstaw kodowania, a realizacja programu 

Necio.pl, bezpiecznego korzystania  

Internetu. 

Emocjonującym  przeżyciem był 

utrwalający i pogłębiający wiedzę naukowy 

wyjazd do Torunia, podczas którego dzieci 

zwiedziły Centrum Astronomii im. Mikołaja 

Kopernika w Piwnicach koło Torunia, 

Planetarium i Centrum Nowoczesności Młyn 

Wiedzy, gdzie spędziły mnóstwo czasu na 

doświadczeniach, eksperymentach i 

poznawaniu tajników świata nauki. 

Codzienne zajęcia w grupach  również 

były  przesycone treściami naukowymi. 

Dzieci, obok praktycznego działania, 

poznawały znane postacie ze świata nauki, 

przełomowe teorie, słownictwo specyficzne 

dla każdej dziedziny . 

Zakończeniem całorocznego projektu 

był wspaniały Piknik Rodzinny, który dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu rodziców, 

przybrał formę interaktywnego spektaklu i 

zachwycał swoją różnorodnością. Tu dzieci 

również miały możliwość obejrzeć pokaz 

Morze piany oraz przeprowadzać 

doświadczenia pod okiem pracowników 

Centrum Naukowo – Edukacyjnym 

FULLEREN. 

Oprócz tego, realizację podstawy 

programowej wzbogaciły:   

comiesięczne koncerty muzyczne,  

warsztaty z dietetykiem kształtujące zdrowe 

nawyki żywieniowe,  

zajęcia edukacyjne w Zamku Królewskim, 

Bibliotece Miejskiej, Nadleśnictwie Drewnica,  

Konkurs Piosenki Angielskiej,  

imprezy okolicznościowe: Dzień 

Przedszkolaka, Dzień Edukacji, Święto 

Niepodległości, Międzynarodowy Dzień Praw 

Dziecka, Święto Pluszowego Misia, Koncert 
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Wigilijny,  Dzień Babci i Dziadka, Powitani 

Wiosny, Dzień Polskiej Niezapominajki, 

wycieczka do Belwederu i Łazienek 

Królewskich, do Bieganowa, W Poszukiwaniu 

Świętego Mikołaja  - spektakl w kinie Luna 

pt.: Pipi Pończoszanka, realizacja programu 

Ku dojrzałości szkolnej i związane z nim 

cykliczne spotkania ze Szkołą Podstawową nr 

2, zajęcia na basenie. 

 

Te wszystkie oddziaływania przyniosły 

niezwykłe efekty. Wiedza naszych 

przedszkolaków zdumiewała wszystkich. 

Profesor astronomii, który oprowadzał nas po 

Centrum Astronomii powiedział, że aż trudno 

jest mu wyartykułować podziw dla wiedzy, 

sposobu myślenia i poznawczego 

rozbudzenia naszych dzieci, a  dziekan 

wydziału biologii UKSW i jego studenci nie 

ukrywali zaskoczenia tym, że takie małe 

przedszkolaki wyciągają niezwykle trafne 

wnioski i dyskutują z nimi na tak poważne 

tematy. 

Także podczas trzydniowej wycieczki 

na Pojezierze Augustowskie, ludzie obcujący 

z naszymi dziećmi – przewodnicy, właściciel i 

obsługa hotelu, panie sprzedające pamiątki 

czy nawet dorośli  współuczestnicy naszych 

podróży, byli pod wrażeniem ich 

umiejętności, wiedzy, wnikliwości myślenia, 

umiejętności zadawania pytań i kultury 

osobistej. 

 

Z naszymi cudownym 

przedszkolakami przebywamy wiele 

godzin dziennie, przez  kilka 

najważniejszych lat w ich rozwoju. To 

na naszych oczach pokonują trudności, 

odnoszą powodzenia i porażki, uczą się 

nowych umiejętności, budzą się i 

rozwijają ich zainteresowania, 

kreatywność, kształtuje się ich 

osobowość, emocjonalność i nawyki 

społeczne. Dlatego podążamy za ich 

potrzebami i robimy wszystko, żeby je 

zaspokoić. Ich sukcesy są naszymi 

sukcesami.  Jesteśmy niezwykle dumni z 

ich osiągnięć i pewni, że nasza wspólna 

praca zaowocuje jeszcze długo w 

przyszłości, czego szczególnie życzę 

naszym kochanym Szafirkom i Maczkom 

odchodzącym do szkoły ku nowym 

wyzwaniom i nowej przygodzie. 

 

Dziękuję wszystkim aktywnym 

rodzicom za pomoc w realizacji zadań, 

zaangażowanie,  troskę o dobro całej 

społeczności przedszkolnej oraz wkład 

w podnoszenie  jakości pracy „Leśnego 

Zakątka”.  
Beata Krajewska 

Dyrektor Przedszkola 
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W ramach naukowego tematu 
rocznego ,,Groszki” przygotowały uroczystość 
,,Od ziarenka do bochenka”. Jej celem było 
uświadomienie przedszkolakom ważnej roli 
płodów rolnych i poznanie ludzi różnych 
profesji, związanych z wytwarzaniem chleba.  

Dzieci w formie inscenizacji 
przedstawiły historię powstania chleba od 
momentu posiania ziaren zbóż, aż po etap 
wypiekania pieczywa.  
  Poprzez tę uroczystość uświadomiono 
dzieciom, że chleb jest codziennym pokarmem 
bez którego nie da się żyć. Realizacja tej 
tematyki miała także na celu kształtowanie u 
dzieci szacunku dla ludzi, którzy codzienną 
pracą zapewniają nam chleb-podstawowy 
pokarm goszczący na naszych stołach. 
Chciałyśmy uświadomić także młodym 
pokoleniom, że wciąż aktualny jest apel: 
„Szanujmy wartości i tradycje, które są 
nieprzemijające!”  

,,Groszki” nie raz już pokazały, że mają 
ogromny potencjał, który nauczycielki 
rozwijają podczas codziennych zajęć. Jest to 
grupa miłych i zdolnych dzieci, które chętnie się 
uczą i podejmują nowe wyzwania.. Zarówno w 
zajęciach dydaktycznych jak i w zabawach 
dowolnych  przejawia się ich duża kreatywność 
i spontaniczna twórczość. Mieliśmy wiele 
okazji na  podziwianie ich talentów podczas 
uroczystości przedszkolnych oraz konkursów 
organizowanych w naszym przedszkolu. 
Jesteśmy dumne z naszych ,,Groszków”, a 

praca z nimi przynosi nam wiele radości i 
satysfakcji. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Rodzicom za miłą współpracę i ogromne 
zaangażowanie na rzecz naszej grupy. Życzymy 
słonecznych, uśmiechniętych i pełnych przygód 
wakacji! 

Małgorzata Burzyk 

Wychowawczyni grupy ,,Groszki” 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

,,GROSZKI” W ,,LEŚNYM 

ZAKĄTKU” 
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„Zabawy z dawnych lat. Zabawy podwórkowe 
z naszego dzieciństwa. Wystarczy kawałek 
chodnika, kreda, piłka, patyk… Pokażcie je 
dzieciakom, będą zachwycone! A Wy 
obudzicie swoje wewnętrzne dziecko tak 
skutecznie, że nie będzie chciało iść spać „ 
 

Skakanka, berek, gra w klasy, 
gumę, kapsle, zabawa w chowanego  czy 
podchody – pamięta każdy z nas. W tym 
roku starałyśmy się te zabawy zaszczepić 
w naszych Kryształkach. Zależało nam na 
tym, aby znaleźć alternatywę dla 
telewizora, komputera, telefonu. 
Alternatywę, która daje możliwość  
czynnego, wspólnie spędzonego czasu. 
Nasza inicjatywa wynikała również po 
części z żartu – bowiem zastanawiałyśmy 
się: „ co zrobić, żeby zabawy z przeszłości  
(mojej przeszłości) nie wyginęły jak 
dinozaury ☺”. Kolejny powód to oczywiście 
ruch na świeżym powietrzu, czyli walka z 
wadami postawy, kiepską odpornością i 
nudą w czterech ścianach. I udało się. 
Dzieci równie dobrze bawiły się jak ich 
wychowawcy. Szybko odkryły, że tego 
typu zabawy dają im mnóstwo radości ze 
wspólnego obcowania, kształtowania 
nowych sprawności. Tego typu zabawy  
połączone z poranną rozgrzewką i 
gimnastyką prowadzoną systematycznie, 
wpłynęły na motorykę naszych 5- letnich 
Kryształów, wzmocniły  przede wszystkim 
ich kondycję. Dzieci od lutego uczęszczają 
na basen – trenerzy są zachwyceni ich 
charyzmą, wolą walki ze swoimi 
słabościami i sportowym podejściem do 
zadań .  Po 4 miesiącach – nasi dzielni 
pływacy wskakują z deską do wody na 

dużym basenie i przepływają cały basen 
bez problemu. BRAWO !!! 

Dzięki sprzyjającej pogodzie i 
urokowi naszego ogrodu udało nam się 
przywrócić magię podwórek z naszego 
dzieciństwa i pokazać, że zabawy na 
świeżym powietrzu mogą przyjmować 
różną formę. Nasz piękny ogród stał się 
przedłużeniem sali przedszkolnej. Był m.in. 
galerią malarską, pracownią florystyczną, 
miejscem, gdzie w kontakcie z naturą, na 
kocach można czytać książki, prowadzić 
badania lub po prostu rozmawiać. 
Strzałem w przysłowiową dziesiątkę był 
pomysł rodziców. „Dzień z zabawką”  - 
został zamieniony na „Dzień gier”. Dzieci 
nie mogły się doczekać, żeby zapoznać 
kolegów  z ulubioną grą i skonfrontować 
swoje umiejętności w grach zespołowych. 
Tego dnia nie było nigdy czasu na „fochy” 
– dzieci cieszyły się z wygranej, przegrana 
nie stanowiła problemu, było dużo śmiechu 
i zabawy. Z grami również wychodziliśmy 
do ogrodu, gdzie na kocu w wesołej 
atmosferze były prowadzone kolejne 
rozgrywki. Dzieci były bardzo 
odpowiedzialne za swoje gry, pilnowały 
nawet najmniejszych elementów.   

 
Wszystkie dzieci: mniejsze i 

większe, a także ich rodziców, zapraszamy 
do skorzystania z zabaw podwórkowych. 
Nie ograniczajmy się do jazdy na rowerze i 
huśtawek. Nasza wyobraźnia, inwencja i 
kreatywność zapakowana do plecaka wraz 
ze skakanką, kredą, mini grą podróżną itp. 
pokażą jak wygrać z nudą! A czas 
spędzony z dzieckiem jest czasem 
bezcennym.   

Zabawy podwórkowe, to 
rewelacyjna, międzypokoleniowa 
rozrywka, która dostarczy Wam masę 
radochy. Obudźcie swoje wewnętrzne 
dziecko i korzystajcie z bycia ze sobą. 
Wesołych i bezpiecznych wakacji. 

 
Marzanna Sobolewska 

Wychowawczyni grupy ,,Kryształki” 
              
 

Zabieramy na wakacje 

plecak pełen zabaw 

podwórkowych 
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,,Maczki” ruszają w Świat 
 

Kiedy w 2015 roku stanęłam po raz 
pierwszy przed gromadą dzieci wpatrzonych 
we mnie, nie wiedziałam kto czuje się w tej 
sytuacji bardziej niepewnie. Zostałam 
postawiona przed wielkim wyzwaniem, jakim 
jest rozpoczęcie pierwszej pracy zawodowej. 
Na szczęście zostałam także obdarzona 
olbrzymim zaufaniem, które czułam już od 
pierwszego dnia. Swoje skrzydła rozwinęłam 
dzięki zaufaniu Pani Dyrektor, Rodziców i 
dzięki Maczkom, które nie zważając na moje 
drobne potknięcia, ufały mi z każdym dniem 
coraz bardziej, a ja coraz bardziej byłam 
pewna, że nie mogę ich zawieść.  
        Teraz, kiedy minęły trzy lata pracy z moją 
ukochaną grupą wypada mi już tylko 
podziękować.  
       Dziękuję Rodzicom Maczków. Za 
wsparcie, pomoc, aktywne uczestnictwo w 
życiu przedszkola, włączenie się w 
leśnozakątkową misję. Ze swojej strony 
zagwarantowałam Waszym Dzieciom 
wszystko, co miałam najlepszego do 
zaoferowania. Możecie być o nie spokojni - są 
to dzieci w pełni przygotowane do szkoły, 
posiadające wszystkie kompetencje, które 
pomogą im w dalszej edukacji. Przyszli 
pedagodzy, którzy staną na ich drodze na 
pewno szybko odnajdą i docenią ich 
kompetencje językowe, matematyczne, 
społeczne i kreatywne. Maczki są rozbudzone 
poznawczo, żywo zainteresowane 
zmieniającym się światem. Są wspaniałymi 
kolegami - wrażliwymi i empatycznymi, 
zauważającymi potrzeby drugiego człowieka.  

Największe podziękowania płyną 
jednak do osób, z którymi spędziłam najwięcej 
czasu przez te trzy lata mojej pracy w 
Przedszkolu. Serdecznie dziękuję Maczkom. 
Za każdy poranny uśmiech i za każdą łzę, 
która uczyła mnie Waszego dziecięcego 
systemu wartości. Dziękuję za wypełnianie 
moich kieszeni kasztanami, za bukiety 
konwalii, bzu, niezapominajek, stokrotek i 

maków, które regularnie stroiły biurko 
wiosenną porą. Dziękuję za laurki i liściki, 
zarówno te przyniesione oficjalnie, jak i te, 
które znajdowałam w swojej torbie po całym 
dniu pracy. Dziękuję za Wasz błysk oka, kiedy 
odkrywaliście magiczne dla Was zagadnienia, 
co pozwoliło mi doceniać małe rzeczy i cieszyć 
się nimi razem z Wami. Za twórcze myślenie i 
wiele pomysłów, które mogliśmy wykorzystać 
w pracy.  

Dziękuję Tymku, Lenko, Martynko, 
Franku, Maju, Filipie, Antku, Maju, Witku, 
Lenko, Alanie, Juleczko, Amelko, Igorku, 
Franku, Michalinko, Małgosiu, Jakubie, 
Kubusiu, Sandro, Julko, Natalko i Maju. 
Dziękuję Wam wszystkim i każdemu z osobna.  
Trzymam kciuki za Was i Wasze dalsze 
wspaniałe przygody. I obiecuję, że zawsze, 
kiedy na łąkach i polach zakwitną maki, 
pomyślę o Was - moich Maczkach, które na 
zawsze zachowam w swoim sercu.  
 

Magdalena Guz 

Wychowawczyni grupy ,,Maczki” 

 

,,To były piękne dni…” 
 

Takimi słowami piosenki ,,Maczki” 

żegnają nasze Przedszkole. Ta piosenka 

rozbrzmiewała na drogach, przemierzanych 

przez nasze dzieci, podczas Zielonego 

Przedszkola. Te słowa będą jeszcze długo 

brzmiały w naszych sercach, podczas gdy Wy, 

kochane Maczki będziecie przemierzać inne, 

coraz trudniejsze, szkolne drogi. Życzę Wam 

żebyście na tej, nowej drodze spotykali jak 

najwięcej życzliwych ludzi, którzy przyczynią 

się do osiągania przez  Was wspaniałych 

sukcesów.  

Nie żegnam się z Wami na długo, bo 

myślę, że będziecie odwiedzać swoje 

przedszkole i swoje panie, a ja będę czekać na 

Was zawsze z otwartymi ramionami. 

Serdecznie dziękuję Rodzicom, za 

zaufanie i ogrom życzliwości. Dziękuję za 

owocną współpracę: Pani Dyrektor, Pani 

Magdzie, Pani Grażynce i wszystkim, którzy 

mieli wpływ na to że, nasze Maczki tak pięknie 

rozkwitły! Wesołych wakacji!!! 
Elżbieta Kołodziejek 

Wychowawczyni grupy ,,Maczki” 
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„Dzieci są kwiatami, które oświecamy,  

ale to one same rozkwitają pełnią swojej 

wolności i piękna.”                                                              
(Sebastian Stec) 

 
„Czas jak rzeka, jak rzeka 

płynie…”- ,,Szafirki” idą do 

szkoły 

 
 Niesamowite jest to, że minęły już 

cztery lata od chwili, gdy spotkaliśmy się po 

raz pierwszy. Dokładnie pamiętam nasze 

zapoznanie, buzie tamtych trzylatków, 

niektóre niepewne, wystraszone, inne 

zachwycone ilością zabawek, obecnością 

innych dzieci. Zapewne towarzyszyły temu 

obawy rodziców, czy jest to najlepsze 

miejsce dla ukochanego dziecka. Dzieci 

szybko zaadaptowały się do nowego 

środowiska. Czuły się tu bezpiecznie, dobrze, 

otoczone miłością, serdecznością, 

szacunkiem. 

Wciągu tych lat wiele się zdarzyło.  

Była to systematyczna, aktywna praca 

dydaktyczno- wychowawcza przebiegająca 

zgodnie z Podstawa Programową, Koncepcją 

Pracy Przedszkola, Planem Rocznym mająca 

na celu przede wszystkim dobro dzieci i ich 

wszechstronny rozwój.  

Dzieci poznały swoje prawa, ale i 

obowiązki, przestrzegały ustalonych zasad 

obowiązujących w naszej grupie, 

kulturalnego zachowania, używania zwrotów 

grzecznościowych w codziennym życiu. 

Przeżyliśmy wiele cudownych chwil. Podczas 

zajęć, zabaw dowolnych, rozmów, wycieczek, 

występów teatralnych czy konkursów, 

dostrzegałyśmy to, co w każdym dziecku 

piękne. 

Starałyśmy się rozwijać uzdolnienia i 

zainteresowania naszych wychowanków, 

ściśle współpracując z instruktorami zajęć 

dodatkowych i rodzicami dzieci.  Myślę, że 

dzięki staraniom wszystkich pracowników 

przedszkola oraz wspaniałym, 

odpowiedzialnym postawom rodzicielskim 

Państwa, nasze dzieci w pełni są 

przygotowane do podjęcia obowiązku 

szkolnego. 

Dowodem na to było przeprowadzone   

badanie dojrzałości szkolnej, zadania do 

wykonania nie sprawiły dzieciom trudności, 

wręcz przeciwnie, większość dzieci wykazała 

umiejętności wyższe od oczekiwanych.   

Opuszczają przedszkole dzieci rozbudzone 

poznawczo, otwarte na świat, potrafiące 

zachować się w różnych sytuacjach. Dzieci 

potrafiące czytać tekst, niektóre płynnie, ze 

zrozumieniem czytają książki. Układają i 

rozwiązują zadania z treścią, wzory i 

działania matematyczne, są samodzielne. 

Przykładem może być świetne radzenie sobie 

na dłuższych wycieczkach np. na ,,Zielonym 

przedszkolu”. Podziw dorosłych budzi 

prawidłowe posługiwanie się naszych 

przedszkolaków nożem i widelcem podczas 

spożywania posiłków. 

Nasze ,,Szafirki” wykazują liczne 

zainteresowania i talenty. Należy je rozwijać 

w następnych latach: muzyczne, taneczne, 

baletowe, teatralne, sportowe, 

matematyczne. Myślę, że jeszcze nie raz 

usłyszymy o sukcesach naszych 

wychowanków i już jako absolwenci będą nas 

odwiedzać i dzielić się wrażeniami ze 

szkolnego życia, patrząc na świat z miłością, 

radością i zrozumieniem. 

Ciężko jest rozstawać się z dziećmi, 

które niejednokrotnie pobudzały, inspirowały 

do działania, podtrzymywały na duchu, 

sprawiały, że patrzyłam często na świat 

oczami dziecka. 

Dziękuję wszystkim paniom 

pracującym z grupą Szafirków za włożony 

trud, aktywność, radość, dobrą współpracę. 

Dziękujemy Państwu za każde miłe 

słowo, wszelkie sugestie, zaangażowanie na 

rzecz naszego przedszkola. Życzymy, aby 

dzieci dostarczały Państwu jak najwięcej 

radości, dumy z bycia rodzicami, a naszym 

ukochanym Szafirkom życzymy słonecznych 

wakacji, niezwykłych przygód a w szkole 

samych sukcesów i wspaniałych przyjaciół.                                                                                     

 

 

Anna Kryńska – Gardener 

 

Wychowawczyni grupy ,,Szafirki” 
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         Prawdą jest, że dzieci w wieku 
przedszkolnym uczą się w 
nieprawdopodobnym tempie i są niezwykle 
zainteresowane wszelkimi nowościami. Dzięki 
temu przyswajają one wiadomości bez 
wysiłku, a sama nauka nowych rzeczy, w tym 
języka obcego, jest dla nich zupełnie 
naturalna. 
          Nauczanie dziecka języka obcego we 
wczesnym wieku odgrywa ważną rolę, gdyż 
bardzo pozytywnie wpływa na ogólny rozwój, 
w szczególności na pamięć dziecka. 

        Nauka języka obcego powinna być 
zabawą, na którą warto poświęcić dziecku 10-
15 minut dziennie. Co istotne – nie można 
nadawać temu jednak zbyt oficjalnej formy. 
Jeżeli dzieci niechętnie będą brały udział w 
takiego typu zabawach – nie nalegać. Z 
czasem dziecko się zainteresuje, oczywiście 
jeśli konsekwentnie będziecie proponować 
atrakcyjne aktywności. Wiele ciekawych 
propozycji zabaw i pomocy dydaktycznych 
znalazłam na blogu Head Full of Ideas.  

       Kiedy dziecko wraca z przedszkola pytajmy, 
rozmawiajmy na temat tego, czego nauczyło 
się na zajęciach. Doświadczenie pokazuje, iż 
nie wszystkie dzieci lubią opowiadać o tym, co 
działo się na zajęciach, a niektóre wręcz nie 
cierpią prośby o wyrecytowanie wierszyka lub 
zaśpiewanie piosenki. Nie należy tym się 
zniechęcać. Lepiej zainicjować zabawę np. przy 
przygotowaniu obiadu, możemy pobawić się 
dzieckiem w naukę nazw owoców i warzyw. I 
co najważniejsze – chwalmy dziecko i nie 
krytykujmy, nawet jeśli pojawią się błędy. 
Dzieci bardzo potrzebują ciągłej zachęty i 
pochwał. Każdy, nawet najmniejszy sukces 
motywuje je do dalszych zmagań. 

             Zachęcajmy dziecko do słuchania w 
domu płyt w języku angielskim, oglądania 
bajek, filmów i programów w tym języku. 
Obejrzenie ulubionej kreskówki w innym języku 
niż ojczysty może rozwinąć jego zdolności 
poznawcze. Zwróćmy uwagę na to, że 
oglądanie czegokolwiek po angielsku wzbudza 
kreatywność, gdyż momentami trzeba 
domyśleć się, czego dotyczy dialog. Oprócz 
tego jest to doskonała metoda na przyswojenie 
pojedynczych słówek oraz zwrotów. Co ważne, 
nie przepytujmy dziecka z każdego 
słówka! Małe Dzieci uczą się kontekstowo. 
Prawdopodobnie nie będą potrafiły 
przetłumaczyć zdania w bajce, ale będą 
potrafiły wnioskować, co się stało. Jest to 
bardzo istotna umiejętność! 

Przykłady kanałów na YouTube, które 
proponują rozwijające piosenki i rymowanki w 
języku angielskim: 

Super Simple 
Songs: https://www.youtube.com/user/SuperS
impleSongs 
Maple Leaf 
Learning: https://www.youtube.com/user/Ma
pleLeafHashima 
Fairy Tales For 
You: https://www.youtube.com/user/FairyTale
sForYou 
Tom and Keri – zestaw  historyjek na płytach 
CD z książeczkami I zeszytami ćwiczeń. 
 
             Nawet nie znając języka, jesteśmy w 
stanie wspierać swoje dziecko w nauce. 
Obecność I zainteresowanie rodziców na tym 
etapie nauki jest niezwykle ważne dla dziecka. 
Rodzice są dla swoich dzieci największym 
autorytetem, a wspólna zabawa - nauka 
utwierdzi  dziecko w przekonaniu, że nauka 
angielskiego jest czymś istotnym. 
 
                                                 Izabella Szymańska 

Nauczyciel Języka angielskiego 

 

Let’s play together. 
 

https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
https://www.youtube.com/user/MapleLeafHashima
https://www.youtube.com/user/MapleLeafHashima
https://www.youtube.com/user/FairyTalesForYou
https://www.youtube.com/user/FairyTalesForYou
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Każdy z nas wie, że czytanie 

dzieciom ma nieoceniony wpływ na ich 
rozwój. Odpowiednio dobrana baśń czy 
bajka może przyczyniać się do 
wspomagania rozwoju inteligencji 
wielorakich. Pomoże również poradzić 
sobie z trudną sytuacją, której doświadcza 
dziecko.  Już na ścianie biblioteki 
aleksandryjskiej umieszczono bowiem 
słowa „Lecznica umysłu”. 
           Kontakt z literaturą w aspekcie 
psychologicznym (tzw. bajkoterapia) ma 
znaczenie terapeutyczne i 
psychoedukacyjne. Celem tej metody, 
którą stosuję od kilku lat, jest 
wzmocnienie i wzbogacenie zasobów 
dziecka, by lepiej radziło sobie z 
trudnościami. Dzięki niej przedszkolak 
podejmuje próbę zrozumienia własnej 
sytuacji i wiążących się z nią myśli oraz 
emocji, a w konsekwencji łatwiej mu 
zmienić niekonstruktywne zachowania.  
Stosując bajkoterapię można oddziaływać 
na następujące sfery życia:  

• psychiczną (redukcja napięcia i 
lęków, budowanie poczucia własnej 
wartości, motywowanie);  

• intelektualną (poszerzanie stanu 
wiedzy i umiejętności, rozwijanie 
inteligencji wielorakich);  

• społeczną (budowanie kompetencji 
społecznych, m.in. bycie 
asertywnym, kształtowanie postaw 
altruistycznych).  

 
Podpowiadam! 

Dzieci w wieku przedszkolnym z 
ogromną radością wysłuchają bajek o 
przygodach znanych im bohaterów np. 

świnki Peppy, żółwia Franklina czy 
Muminków, jak również baśni Andersena.  

Nieco starsze pociechy będą 
zafascynowane historiami ze świata magii 
i czarów, gdzie bohaterowie korzystając 
ze swoich nadprzyrodzonych mocy 
zwyciężają zło. Szczęśliwe zakończenie 
wywołuje zadowolenie, buduje 
nadzieję co do dalszych losów 
bohaterów oraz swoich własnych. 
            Zachęcam Państwa do regularnego 
czytania wraz z dziećmi. 
 

Paulina Kurzawińska,  

Psycholog przedszkolny 

 

 

W świecie bajek i baśni 
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Istota Integracji Sensorycznej 

 
Termin integracja sensoryczna określa 

prawidłową organizację wrażeń sensorycznych 
(bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, 
że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich 
zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-
kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i 
interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi 
doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy 
odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. 
Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi 
otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i 
myślowa. 
         Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki 
któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich 
systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, 
rozpoznania, interpretacji i integracji wcześniejszymi 
doświadczeniami.  
         Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w 
okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. 
Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych 
stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w 
funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka. 
Teoria integracji sensorycznej opiera się na kilku 
założeniach odwołujących się do neurologii  
i teorii zachowania. 

1.Plastyczność neuronalna, czyli zdolność mózgu do 
zmian i modyfikacji. Dokonuje się przez całe życie, ale 
znacznie większa jest u młodszych dzieci. Plastyczność 
mózgu ma zasadnicze znaczenie dla terapii integracji 
sensorycznej, gdyż zakłada możliwość zmian w obrębie 
systemu nerwowego pod wpływem kontrolowanego 
dopływu bodźców sensorycznych. Plastyczność 
neuronalna zależy od zaangażowania dziecka  
w zadania, różnorodności środowiska, w którym 
przebiega rozwój i terapii oraz od tzw. krytycznych 
okresów rozwojowych. 

2.Sekwencyjny rozwój procesów integracji 
sensorycznej. Złożone kompleksowe zachowania 
rozwijają się w oparciu o bardziej podstawowe, wcześniej 
wykształcone. 

3. Integralność systemu nerwowego. Wyższe struktury 
mózgu ewaluują z niższych. Mózg funkcjonuje jako 
całość i istnieje wzajemna zależność między ośrodkami 
podkorowymi i korowymi. 

4. Reakcje adaptacyjne, czyli właściwe reakcje na 
wymogi środowiska. Reakcje adaptacyjne wpływają na 
rozwój integracji sensorycznej, a procesy integracji 
sensorycznej przyczyniają się do pojawienia się coraz 
bardziej złożonych reakcji adaptacyjnych na zasadzie 
sprzężenia zwrotnego. 

5. Każde dziecko ma w sobie wewnętrzny pęd do 
rozwoju do dostarczania sobie bodźców, których 
potrzebuje. 

 Najważniejszymi systemami sensorycznymi są 
system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. 
Zaczynają one pracować bardzo wcześnie, jeszcze w 
okresie prenatalnym. Ich prawidłowe funkcjonowanie 
wpływa na pracę pozostałych zmysłów, przyczynia się do 
rozwoju napięcia mięśniowego, koordynacji ruchowej, 
reakcji równoważnych, ruchów oczu, świadomości ciała. 
 Terapia integracji sensorycznej określana jest 
mianem „naukowej zabawy”. Podczas sesji dziecko huśta 
się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy 
balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i 
interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców 
zmysłowych oraz doświadczeń płynących do 
ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą 
organizację działań. 
            Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych 
umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), 
ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i 
procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju 
tych umiejętności. W toku pracy tą metodą terapeuta 
stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, 
jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja 
wzrokowo-ruchowa.  
              Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu 
odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie 
lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy 
nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie 
silnych bodźców, co jest konieczne przy 
podwrażliwościach systemów sensorycznych. 
 
          Integracja sensoryczna nie jest substytutem 
rzeczywistej edukacji, może natomiast poprawić uczenie 
się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze.  
Terapia odbywa się w sali specjalnie do tego 
przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie przyrządy. 
Wyposażenie musi przede wszystkim obejmować wiele 
urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, 
proprioceptywnego i dotykowego, ale również 
wzrokowego, słuchowego i węchowego. Atmosfera 
podczas terapii sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby 
ujarzmiania środowiska. 
 
         Zadania, stawiane przed dzieckiem znajdują się w 
strefie najbliższego rozwoju. Oznacza to, że każde z nich 
stanowi swoiste wyzwanie dla dziecka i jego układu 
nerwowego – nie jest zbyt łatwe i nie jest zbyt trudne. 
Ciągłe balansowanie na granicy możliwości dziecka 
poprawia organizację pracy układu nerwowego, wyzwala 
więcej reakcji adaptacyjnych i wpływa na procesy 
uczenia się. Zadaniem terapeuty jest stałe monitorowanie 
i analizowanie zachowania dziecka, które to działania 
umożliwiają właściwy dobór kolejnych aktywności oraz 
pomocy terapeutycznych.  
           Terapia SI jest skuteczna w odniesieniu do dzieci, 
które mają zaburzenia integracji sensorycznej. Terapia 
bazuje na neurofizjologii dzięki czemu terapeuci SI 
wiedzą jak działa mózg, w jaki sposób zmysły odbierają i 
integrują informacje potrzebne do codziennego 
funkcjonowania.  

 
(wykorzystano materiały ze strony pstis.pl) 

 
Michał Worotnicki 

Terapeuta Integracji Sensorycznej 
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CZYNNOŚCI PRYMARNE JAKO 
BIOLOGICZNA PODSTAWA 

ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA 
MOWY. 

 
         Prawidłowy rozwój czynności prymarnych 
takich jak: oddychanie, połykanie , gryzienie, żucie 
stanowi punkt wyjścia do prawidłowego rozwoju 
artykulacji. 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. 
           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. Jednak z 
wielu względów(ustny tor oddychania w spoczynku, 
parafunkcje w postaci ssania palca, smoczka lub 
zaburzenia napięcia mięśniowego) u niektórych 
dzieci czynność ta zostaje opóźniona w czasie 
powodując przetrwałe połykanie niemowlęce. Po 3-
4 roku życia jest to typ dysfunkcji, w której język 
podczas przełykania naciska do przodu lub na boki 
albo jest wtłaczany pomiędzy zęby napinając wargi 
i policzki. Brak pionizacji w spoczynkowej fazie 
języka i w czasie połykania może być powodem 
wielu dysfunkcji- w wymowie( seplenienie 
międzyzębowe, dorsalne, brak głosek szeregu 
szumiącego, gammacyzm, kappacyzm), jak i 
zaburzenia zgryzowe(protruzja- wysunięcie 
przednich siekaczy ku przodowi, także wychylenie 
całej żuchwy).  
          Dlatego tak ważne jest, aby w odpowiednim 
czasie zdiagnozować nieprawidłowy typ połykania 
oraz przyczyny niefizjologicznego oddychania i 
stosować ćwiczenia terapeutyczne zalecone przez 
logopedę. 

                                                                                                                                

Beata Talarek  

Logopeda 

Na Mazurach było super!!!! 
Wspomnienia z Zielonego Przedszkola -

oczami dzieci… 
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