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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 

 

http://www.pp2.zabki.pl/
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,,KROPELKI” OGŁASZAJĄ – AKCJA 
ADAPTACJA ZAKOŃCZONA! 

 

 

Pierwszy raz spotkaliśmy się z rodzicami 

przyszłych ,,Kropelek” 9.05.2019r. , już wtedy 

zaczęło się nietypowo, bowiem to rodzice wcielili 

się w role dzieci uczestnicząc w zabawie 

integracyjnej na „przełamanie” pierwszych 

„lodów”.  A potem wszystko potoczyło się bardzo 

szybko  jak prawdziwy Kropelkowy wodospad, na 

początku: lęk,  obawa, niepokój, potem pojawiła się 

radość, uśmiech, żart, odwaga, energia do działania.  

Adaptacja to trudny czas. Czas zmian dla 

dzieci, rodziców i nauczycieli. Nam ,,Kropelkom” 

dużym i małym udało się pokonać ten trudny okres  

bardzo szybko.  Koniec procesu adaptacyjnego to 

nie tylko koniec długich rozstań z rodzicami, 

koniec płaczu……… to przede wszystkim zmiana 

w kontaktach z rówieśnikami. Kropelki odważnie 

wchodzą w interakcje z innymi dziećmi, podejmują 

współpracę, planują zabawy, nawiązują pierwsze 

przyjaźnie. Rano witają się z uśmiechem, tęsknią za 

sobą, siadając do posiłków lub zajęć przy stolikach 

rezerwują krzesełko dla kolegi. Często słychać  jak 

zwracają się do siebie: „Ja Ci pomogę…”. Czują się 

swobodnie, chętnie z nami żartują, zadają pytania  i 

nie są to pytania z cyklu „kiedy mama 

przyjdzie….”☺.  

Tak jak niedawno nasze ,,Kropelki” 

nadużywały słowa „nie”, teraz chętnie mówią 

„tak”. Lubią nie tylko brać, ale i dawać. Dzielą się 

zabawkami (z małymi wyjątkami), ale i 

doświadczeniami podczas wspólnych rozmów. 

Zaczęły współpracować z nauczycielem, dłużej się 

koncertują i  bardzo chętnie uczestniczą we 

wszystkich formach edukacyjnych realizowanych 

w przedszkolu. 

Koniec procesu adaptacyjnego to również 

uśmiech odwzajemniany przez rodziców, wspólne 

rozmowy, wzajemne zaufanie i otwartość  Państwa 

na projekty i przedsięwzięcia realizowane w 

przedszkolu, w grupie. Finalnym zakończeniem 

procesu adaptacyjnego była uroczystość Pasowania 

na Przedszkolaka 6.12.2019r. Występ ten był 

spektakularnym wydarzeniem dla całej 

społeczności ,,Kropelkowej”, na zakończenie której 

można było powiedzieć: „Proces adaptacji dzieci, 

adaptacji rodziców i nauczycieli został 

zakończony”. 

Przez te 5 miesięcy ,,Kropelki” zdobyły 

doświadczenie najważniejsze w tym okresie 

rozwojowym tzn. 

• zdolność nawiązywania kontaktów 

społecznych, a co się z tym wiąże 

konieczność przestrzegania norm 

współżycia w grupie; 

• samodzielność w wykonywaniu pewnych 

czynności  w których do tej pory były 

wyręczane – czerpania z tego satysfakcji i 

radości.  

Nie należy jednak zapominać, że jest to 

dopiero początek długiego procesu nabywania 

umiejętności społecznych. 
 
 

 

 
Marzanna Sobolewska 

Wychowawczyni grupy ,,Kropelki” 
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,,RÓŻYCZKI” ROZKWITAJĄ! 
 

Codziennie z zaciekawieniem 

obserwujemy i przysłuchujemy się 

,,Różyczkom” - każdego dnia nas zaskakują i 

powodują, że stajemy się dumne. Wspólna 

troska o wszechstronny rozwój dzieci 

doprowadziła do wspaniałych efektów. 

Pierwszy semestr pracy dydaktyczno - 

wychowawczej poświęcony został na 

kształtowanie kompetencji społecznych. 

,,Różyczki” stały się otwarte, pomysłowe, 

potrafią przeprowadzić merytoryczną rozmowę 

na każdy temat ze swoimi rówieśnikami oraz z 

osobami dorosłymi. Nasze przedszkolaki 

używają dojrzałego i mądrego słownictwa, co 

jest wynikiem traktowania ich jako partnerów 

do wspólnych rozmów. Dzieci stały się otwarte 

na świat, zainteresowane wieloma tematami. 

Uważnie słuchają, wnioskują i potrafią 

dyskutować używając racjonalnych 

argumentów. Poznawanie otaczającego nas 

świata we wszystkich dziedzinach staje się ich 

pasją. Różyczki z uwagą słuchają opowieści o 

historii, geografii, fizyce, ekologii, matematyce, 

życiu społecznym. Cechuje je wysoka kultura 

osobista, obdarzają się komplementami, 

opiekują się sobą i pomagają sobie wzajemnie. 

Mamy nadzieję, że prowadzone przez nas 

zabawy i zajęcia przyczynią się do patrzenia na 

świat z radością, zrozumieniem i zachwytem. 

            Dziękujemy serdecznie rodzicom 

naszych ,,Różyczek” za wszelką pomoc i ścisłą 

współpracę. Tworzy ona podstawę do 

pozytywnych oddziaływań mających wpływ na 

kształtowanie osobowości naszych dzieci. 

Liczymy na dalsze zaangażowanie i życzymy 

wiele radości, fantastycznych godzin 

spędzanych w rodzinie.    

Magdalena Guz 

Wychowawczyni grupy ,,Różyczki”                             
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 „Świąteczna Potęga 
Żywiołów” 

 
 
W przedświątecznym czasie, kilka dni 

po Mikołajkach, przedszkolaki z „Leśnego 
Zakątka” miały okazję obejrzeć niesamowite 
widowisko. Rodzicielski Teatr Pajęczych 
Opowieści wystawił kolejną sztukę teatralną. 
  Urocza, rozśpiewana Śnieżynka, 
zapracowana Mikołajowa, pomocne i 
energiczne Elfy… Święta już tuż, tuż, pora 
rozwozić prezenty, a Rudolf zniknął. Mikołaj 
oraz jego przyjaciele muszą przenieść się w 
świat czterech żywiołów, aby zrozumieć co 
biedny renifer przeżywa każdego roku. Czy 
uda im się go odnaleźć? 

Przedszkolaki ani przez chwilę nie 
traciły nadziei! Dzięki realizacji autorskiego 
projektu edukacyjnego „Potęga żywiołów - 
środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” 
wiedzą, że ziemia, woda, powietrze i ogień to 
nie tylko niszczycielska siła, ale także 
olbrzymie korzyści dla Planety i jej 
mieszkańców. 

Spektakl „Świąteczna Potęga 
Żywiołów” to już szósta premiera 
rodzicielskiego Teatru Pajęczych Opowieści. 
Jesteśmy niezwykle dumni z rodziców, którzy 

poświęcają swój czas na próby, przełamują 
swoją tremę i dla dzieci zamieniają się na 
scenie w profesjonalnych aktorów. Rodzice 
wykazali się nie tylko na scenie - pomagali 
nam również przy organizacji strojów i 
przygotowaniu scenografii. 

Premiera odbyła się w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Oprócz przedszkolaków i 
pracowników przedszkola na widowni zasiedli 
przedstawiciele rodziców oraz uczestnicy Koła 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej. 

Spektakl wyzwolił w publiczności 
mnóstwo emocji - był nie tylko pouczający, ale 
także bardzo wzruszający. Przedstawienie 
wprowadziło świąteczną atmosferę i otrzymało 
olbrzymie owacje oraz mnóstwo dobrych słów 
od zebranych. 

Serdecznie dziękujemy Rodzicom - 
aktorom, którzy z wielkim zaangażowaniem 
włączają się w życie przedszkola. Z 
niecierpliwością oczekujemy kolejnej 

premiery!  
 

Magdalena Guz 
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ZACZYTANE ,,CHABERKI” 

Nasze ,,Chaberki” uczestniczą w projekcie 

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Celem 

projektu jest rozwijanie i promowanie 

czytelnictwa poprzez gry, piosenki i twórczość 

plastyczną przy świetnej zabawie! 

Dzieci samodzielnie uszyły misia, który 

towarzyszy im podczas czytania lub słuchania 

książek. Dzieci kolejno zabierają go do domu 

wraz z dziennikiem, w którym przy pomocy 

rodziców relacjonują czas spędzony z misiem i 

zapisują tytuł powieści, jaką przeczytały z 

rodzicami. Przy okazji inspirują się wzajemnie do 

przeczytania kolejnych pozycji książkowych.  

Projekt, w którym uczestniczą nasze 

przedszkolaki jest wyjątkowy, bo uczestniczą w 

nim razem z rodzicami! Całe rodziny przekazują 

sobie miłość do czytania książek, poprzez które 

uczymy dzieci jakie są wartości moralne,  uczymy 

pięknej mowy, kształtujemy ich postawy, budzimy 

ciekawość, wyobraźnię i dostarczamy mnóstwo 

pozytywnych emocji. 

Dodatkowo ,,Chaberki” przygotowały dla 

wszystkich dzieci z przedszkola przedstawienie z 

okazji święta przypadającego na dzień 20 

listopada, kiedy uwaga wszystkich jest 

szczególnie skierowana na dzieci i ich prawa. Jest 

to rocznica uchwalenia najważniejszego 

dokumentu stanowiącego o prawach 

najmłodszych – Konwencji o Prawach Dziecka. 

Podczas uroczystości przedszkolaki wytłumaczyły 

wszystkim jakie są prawa i obowiązki dzieci.  

Odbyła się również impreza z okazji Święta 

Pluszowego Misia. Dzieci świętowały ten 

szczególny dzień wraz ze swoimi ukochanymi 

pluszakami. Przypomnieliśmy sobie również 

misie, które zna każdy z nas – z książek i bajek 

telewizyjnych.   

Udział w projekcie dostarcza nam 

wszystkim okazji do wspaniałej zabawy, a przy 

tym zachęca dzieci i rodziny do częstszego 

sięgania po książki. Wyrabiamy w ten sposób w 

najmłodszych prawidłowe nawyki czytelnicze i 

budzimy zaciekawienie książką. O tym, jakie 

znaczenie dla życia dziecka ma czytanie książek 

powinien pamiętać każdy z nas. Wprowadzają 

nas one w krainę magii i wzmacniają więzi 

między ludźmi.  

Nie bez powodu sama Wisława 

Szymborska mówiła: „Czytanie książek to 

najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość 

wymyśliła”.  

Sylwia Szczepaniak 

Wychowawczyni grupy ,,Chaberki” 
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Moja przygoda z 

,,Groszkami” 
 
 
oja historia z grupą „Groszków” 
zaczęła się we wrześniu ubiegłego 
roku. Ostatnie dni sierpnia 
spędziłam na przemyśleniach,  
jak dzieci zareagują na nową osobę, 

której dotychczas nie znały. Był to dla mnie 
moment zastanowienia, wątpliwości i nie 
ukrywam strachu. Jak się później okazało, 
moje obawy były całkiem bezpodstawne, 
ponieważ już podczas pierwszego spotkania 
obdarzyliśmy się sympatią, wiedziałam, że 
trafiłam na wyjątkowe dzieci. Ucieszyłam się, 
że będziemy mogli przez najbliższe 10 
miesięcy razem współpracować, a każdy 
dzień to nowe możliwości do rozwoju i 
wzbogacania wiedzy. 

Nie sposób było nie polubić grupy 
,,Groszków” - są to dzieciaki wesołe, 
pomysłowe, pełne energii i bardzo, ale to 
bardzo ruchliwe. Uwielbiają poznawać nowe 
dla nich rzeczy- są bardzo ciekawe 
otaczającego je świata, co powoduje, że 
zadają mnóstwo pytań. Ich umysły są bardzo 
chłonne i kreatywne w efekcie czego są 
inspiracją dla nauczycieli, którzy starają się 
zaspakajać ich ciekawość i dostarczać 
właściwych bodźców rozwojowych. Z wielką 
przyjemnością biorą udział w zabawach i 
zajęciach organizowanych w przedszkolu. 
Zauważyłam, że nowe sytuacje nie budzą w 
,,Groszkach” niepokoju, reagują mądrze, 
spontanicznie i odważnie, szybko nawiązują 
kontakty. 

Należy zauważyć, że „Groszki” to 
grupa temperamentna, jednakże 

jednocześnie otwarta, pełna potencjału i 
możliwości do działania. Bardzo szybko się 
mobilizują, okazują swoją gotowość do pracy 
i zawsze można na nich polegać. Ogromnym 
zaskoczeniem jest to, że uwielbiają tańczyć i 
śpiewać. A swoje umiejętności dumnie 
prezentują na licznych uroczystościach 
przedszkolnych przed publicznością złożoną 
z: władz gminy, rodziców czy pozostałej 
społeczności przedszkolnej.  

Jeżeli mowa o miłych zaskoczeniach 
to chciałabym podkreślić, że największą 
radość odczułam widząc akceptację oraz 
zaangażowanie rodziców w życie grupy i 
całej społeczności przedszkolnej. Darzą nas 
oni zaufaniem, chętnie dzielą się swoimi 
radościami, doświadczeniami. W każdej 
chwili można liczyć na ich nieocenione 
wsparcie, życzliwość i bezinteresowną 
pomoc, za co im bardzo dziękuję. 

Czas szybko mija, a wraz z jego 
upływem doroślejsze stają się ,,Groszki”. 
Przed nami ostatnie miesiące w murach 
„Leśnego Zakątka” będące okazją do jeszcze 
wielu wyzwań i okazji do tego, żeby 
udowodnić sobie i innym, że jesteśmy w 
pełni przygotowani do podjęcia roli ucznia w 
szkole. Zapewne jeszcze nie jeden raz 
zaskoczą wszystkich swoimi osiągnięciami… 
 

Małgorzata Szewczak 

Wychowawczyni Grupy „Groszki” 
 

 

 
 
 

M 
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,,Zakodowany Leśny 
Zakątek’’ 

 

Nowoczesna technologia jest ważnym 

elementem nauczania. Pomaga nam  ona 

przekazywać wiedzę w sposób  bliski 

współczesnym dzieciom, dlatego też na 

bieżący rok opracowałam i wprowadziłam 

innowację pedagogiczną ,,Zakodowany 

Leśny Zakątek’’. Jest ona realizowana w 

najstarszej grupie. Głównym celem innowacji 

jest rozwijanie umiejętności logicznego 

myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. 

Umiejętności przygotowujące do 

rozumienia elementarnych podstaw 

kodowania ,,Groszki” zdobywają podczas 

codziennych zajęć. Dzieci bardzo chętnie 

biorą udział w zajęciach offlinei online –z 

użyciem tablicy multimedialnej czy  robota 

edukacyjnego. Początki kodowania były 

trudne, ale z każdym kolejnym 

rozwiązywanym zadaniem przez błyskotliwe 

przedszkolaki było lepiej. Wykorzystujemy 

kodowanie w zabawie, podczas której 

jednocześnie się uczymy np. rozwiązujemy 

dyktanda graficzne czy matematyczne 

zadania, które ,,Groszki” uwielbiają. 

Podejmowane aktywności związane z 

realizacją innowacji ,,Zakodowany Leśny 

Zakątek’’ wszechstronnie rozwijają umysły 

,,Groszków”. Małe nasionko zasiane we 

wczesnym dzieciństwie po odpowiedniej 

pielęgnacji  rozwija się na kolejnych 

szczeblach edukacji. Z każdym kolejnym 

dniem spędzonym w przedszkolu dzieci są 

coraz lepiej przygotowane do szkoły. 

Ciekawe świata i chętne do odkrywania 

czegoś nowego. Każde proponowane 

zadanie jest dla nich ogromnym wyzwaniem, 

które traktują bardzo poważnie i starają się 

jak najlepiej wykonać. Zaproponowane 

działania kształcą wiele potrzebnych i 

przydatnych umiejętności analitycznych 

sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, 

społecznemu czy emocjonalnemu. 

,,Zakodowany Leśny Zakątek’’ 

realizuje opublikowane przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej kierunki polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 

2019/2020 oraz elementy podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

Innowacja jest realizowana we współpracy z 

twórcami programu edukacyjnego ,,Uczymy 

Dzieci Programować”. 
Dominika Ratyńska 

Wychowawczyni grupy ,,Goszki” 
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ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI 

U DZIECI 

Samodzielność z perspektywy 
psychologii jest potrzebą 

rozwojową każdego dziecka. 
 

Pierwsze oznaki samodzielności 

pojawiają się u dziecka około pierwszego roku 

życia, kiedy uczy się chodzić i w ten sposób 

zaczyna odseparowywać się od matki. Wraz z 

wiekiem rozszerza się zakres działań 

samodzielnych, w których dziecko prosi o 

pomoc, a wręcz protestuje, gdy chce się jej 

udzielić mu wbrew jego woli. Dążenie do 

samodzielności wymaga od malucha dużego 

wysiłku i odwagi. I tu pojawia się niezwykle 

ważna rola rodziców, którzy samodzielność 

dziecka mogą dalej wzmacniać bądź 

ograniczyć.  

Nadmiernie troskliwi dorośli pragną 

uchronić swoje pociechy przed frustracją, 

nieprzyjemnymi emocjami i stresogennymi 

sytuacjami. Wyręczają więc dzieci w 

czynnościach samoobsługowych, blokują 

możliwość eksploracji i doświadczania, a 

następnie nie pozwalają na samodzielne 

poszukiwanie rozwiązań własnych problemów 

( mówią: „Zrób tak i tak…”, „Zadzwonię do 

jego matki i załatwię problem”). Taka „pomoc” 

nie sprzyja rozwojowi dzieci, nie pomaga im 

dorosnąć i nabyć konstruktywnych 

umiejętności społecznych. 

Samodzielność dziecka w wieku 

przedszkolnym przejawia się w trzech 

aspektach: 

-samodzielności praktycznej, która związana 

jest z samodzielnym radzeniem sobie podczas  

czynności samoobsługowych oraz z 

samodzielnym wykonywaniem powierzonych 

mu obowiązków związanych z pracami 

gospodarczymi i porządkowymi, 

-samodzielności umysłowej, która polega na 

podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu 

problemów zarówno w organizowanej 

zabawie, jak i pracy, 

-samodzielności społecznej, która oparta jest na 

umiejętności porozumiewania się, współpracy, 

współdziałania, współdecydowania oraz 

odpowiedzialności  za  podejmowane decyzje 

społeczne. Nabiera ona szczególnego 

znaczenia dla jednostki wkraczającej w świat 

szkoły, kiedy to umiejętność nawiązywania  

kontaktów z innymi dziećmi jest istotna dla 

kształtowania poczucia własnej wartości i 

osiągnięcia sukcesów szkolnych. 

Troska o dobro i bezpieczeństwo dzieci 

jest konieczna, jednak nie wyklucza stawiania 

dzieciom wymagań adekwatnych do wieku. 

Prawdziwa pomoc dawana dziecku w procesie 

dorastania powinna polegać nie na 

uzależnianiu go od siebie i wyręczaniu, ale na 

wzmacnianiu poczucia jego własnej wartości, 

wynikającego z nabywania licznych 

umiejętności sukcesów w samodzielnym 

działaniu. 

 

Z samodzielnego dziecka wyrośnie 

samodzielny dorosły. 
Wszystko czego dziecko doświadczy, co 

samodzielnie wykona i wymyśli, zbuduje jego 

poczucie wartości, zwiększy samoświadomość 

i wyposaży w kolejne umiejętności. 

Ograniczanie samodzielności skutkuje małą 

wiarą w siebie u nastolatka, trudnościami 

w podejmowaniu decyzji i działań w wieku 

dorosłym oraz uzależnieniem od innych. 

Kilka wskazówek jak wesprzeć proces 

nabywania samodzielności u dziecka: 

1. Ustalcie w rodzinie jedną strategię - 

mama, tata, babcia, starsze rodzeństwo 

trzymają jeden front. 

2. Każdorazowo doceniaj nie tylko efekt, 

ale również włożony przez dziecko trud 

i wysiłek. 

3. Utrwalaj nabyte umiejętności malucha 

w różnych środowiskach: dom, 

przedszkole, mieszkanie znajomych, 

sala zabaw, itd. 

4. Nie dawaj gotowych rozwiązań i 

odpowiedzi, gdy dziecko próbuje samo 

rozwiązać problem. 

5. Nie śpiesz się, twoje dziecko potrzebuje 

czasu, aby nabyć nową umiejętność 

i wypracować schemat postępowania. 

Paulina Kurzawińska, psycholog 
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ZDROWY PRZEDSZKOLAK- 

 TO MOCNY PRZEDSZKOLAK 

 

Czasami obserwujemy, iż nasze 

dziecko nie ma siły usiedzieć przy stoliku 

bez podpierania się, wpadania głową do 

talerza. Może to świadczyć o osłabionych 

mięśniach gorsetu dziecka, co wpływa na 

trudności z utrzymanie „tego co na górze” 

ciała naszych dzieci. 

Pomijając sytuacje, gdy powinniśmy 

udać się do specjalisty (terapeuta 

Integracji Sensorycznej, rehabilitant, 

ortopeda) warto wzmacniać dziecięce 

mięśnie pleców i brzucha ćwiczeniami, 

które każdy z nas zna ze swoich czasów 

przedszkolnych lub szkolnych. 

Kilka przykładowych ćwiczeń: 

„Samolot” – połóżmy się na brzuchu. 

Podnieśmy głowę (kokpit samolotu) do 

góry, niech pilot , który się tam znajduje 

rozejrzy się po pasie startowym, czy droga 

jest już wolna. Jeżeli tak, przygotujmy 

skrzydła (ręce) do lotu. Zaprawiony w 

pilotowaniu przedszkolak i rodzic próbuje 

również unieść stateczniki (nogi) i udać się 

w lot trwający określony wcześniej czas 

(samo wspólne dogadywanie się ile czasu 

i w ogóle dokąd lecimy jest fantastyczne!). 

,,Wojna na poduszki” – spróbujmy 

porzucać w siebie poduszkami, podawać 

do siebie piłkę i ją łapać w pozycji 

pronacyjnej (na brzuchu). Punkt zdobywa 

się tylko wtedy, gdy brzuch (klatkę 

piersiową odrywamy) pozostał przyklejony, 

a rzucany obiekt dzierżyliśmy w dwóch 

rękach i nie zapomnieliśmy oderwać 

swoich łokci od podłogi. Wydaje się 

banalne? Zapraszam do przetestowania – 

od razu poczujecie Państwo swoje mięśnie 

i opór grawitacji ☺ 

„Co schowałem?” – zadaniem dziecka 

jest położenie się na plecach, złącznie nóg 

i zgięcie ich w kolanach. Dorosły siada 

przy stopach dziecka, gdzie chowa na jego 

nogami ciekawy przedmiot lub obrazek. 

Nasza pociecha, aby wyjrzeć za nogi i 

dowiedzieć się, co chowaliśmy musi zrobić 

dobrze nam znany „brzuszek”.  Oczywiście 

rodzic może przytrzymać nogi dziecka, aby 

ułatwić mu stabilizację podczas ruchu. 

Są to oczywiście przykładowe 

ćwiczenia, które warto dostosować do 

swoich domowych warunków i upodobań. 

Pamiętajmy również, iż wszystkie zabawy 

równoważne świetnie wpływają na mięsnie 

tułowia. Krawężniki wymyślono po to, 

abyśmy mogli po nich chodzić i ćwiczyć 

mięśnie (nasz gorset musi być 

ustabilizowany – inaczej spadniemy). Inne 

zastosowanie krawężników ma 

drugorzędne znaczenie ☺ 

Owocnej zabawy! 

Michał Worotnicki 

Terapeuta Integracji Sensorycznej 
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Rada rodziców. Czym jesteśmy? 

Jakie mamy kompetencję?  

Czy warto zainteresować się 

naszymi działaniami?  

Co robimy w przedszkolu „Leśny 

Zakątek”? 
 

Kompetencje i sposób powoływania 

rady rodziców w przedszkolu określa ustawa o 

systemie oświaty. To ona dostarcza nam 

informacji o specyfice pracy i kompetencjach 

rad rodziców. Zgodnie z jej zapisami, w 

składzie rady rodziców w przedszkolu powinno 

znaleźć się co najmniej 7 osób. Radę rodziców 

wybiera się na jeden rok. 

W skład rady rodziców zazwyczaj 

wchodzą przedstawiciele każdej z grup dzieci. 

Rekrutują się z osób wybranych wcześniej do 

tzw. „trójki grupowej”. Taka trójka zajmuje się 

głównie reprezentowaniem interesów rodziców 

przed pracownikami przedszkola. 

Wychowawcom łatwiej jest ustalić szczegóły 

jakiejś sprawy z trójką rodziców niż z całą 

grupą. Natomiast rada rodziców reprezentuje 

wszystkich rodziców dzieci uczęszczających 

do przedszkola. Na czele rady stoi jej 

przewodniczący. Ponadto rada wybiera ze 

swojego grona sekretarza i skarbnika. 

Spotykamy się na oficjalnych posiedzeniach 

najczęściej dwa razy w semestrze. Jeżeli 

zachodzi potrzeba zwoływane są dodatkowe 

posiedzenia specjalne..  

Z każdego spotkania jest sporządzany 

protokół, z którym każdy rodzic może się 

zapoznać (najczęściej jest przechowywany w 

gabinecie dyrektora przedszkola). 

 

Co możemy? 

Do zakresu działań Rady Rodziców należy w 

szczególności: 

• organizowanie rodziców i środowiska 

społecznego do realizacji programu 

rozwoju placówki. 

• popularyzowanie wiedzy o wychowaniu 

w placówkach i działaniach 

dydaktycznych. 

• organizowanie prac społeczno-

użytecznych na rzecz przedszkola. 

• uczestniczenie w planowaniu wydatków 

przedszkola oraz podejmowanie prac 

służących zdobywaniu funduszy na 

rzecz placówki. 

• występowania do dyrektora lub innych 

organów przedszkola,    organu 

prowadzącego oraz organu 

sprawującego nadzór   pedagogiczny z 

wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach dotyczących przedszkola, 

• współudział w organizowaniu zajęć 

dodatkowych dla dzieci. 

• uchwalania w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną programu 

wychowawczego obejmującego 

wszystkie treści i działania     o 

charakterze wychowawczym 

skierowane do wychowanków, 

realizowanego przez nauczycieli, 

• opiniowanie programu i harmonogramu 

poprawy efektywność  kształcenia lub 

wychowania w przedszkolu, 

• opiniowanie projektu planu 

finansowego składanego przez 

dyrektora, 

• zatwierdzenie planu finansowego Rady 

Rodziców na dany rok szkolny, 

• wyrażanie opinii o podjęciu działalności 

w przedszkolu przez  stowarzyszenie 

lub inną organizację, 

• wnioskowanie o dokonanie oceny pracy 

nauczyciela (z wyjątkiem nauczyciela 

stażysty), 

• udział w organizowaniu działalności 

kulturalnej, artystycznej, turystycznej i 

sportowej dzieci. 

• współpraca z innymi organami 

przedszkola przy rozwiązywaniu spraw 

związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem przedszkola. 

Rada Rodziców może gromadzić na 

odrębnym  rachunku bankowym fundusze 

pochodzące z dobrowolnych składek rodziców 

i z innych źródeł w celu wspierania 

działalności statutowej placówki. 
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Czy zatem warto zgłosić się do pracy 

(społecznej) w radzie rodziców przedszkola?  

 

Wszystko zależy od naszych chęci i 

możliwości poświęcenia odrobiny swojego 

czasu. Wbrew pozorom pracy nie ma dużo. 

Zaangażowanie może być wynagrodzone 

większym wpływem na rozwój naszego 

dziecka oraz byciem na bieżąco z tym, co 

dzieje się w przedszkolu. 

 

Magdalena Zagórna 

 

 

ROZWÓJ MOWY 

Mówi „ safa” zamiast „szafa” 
        U niejednego Przedszkolaka można 
zauważyć substytucje głosek  [sz, ż, cz, dż] 
zastępowane przez głoski [s, z, c,dz] lub [ś, 
ź, ć, dź]. Spółgłoski przedniojęzykowo- 
dziąsłowe pojawiają się w mowie dziecka 
najczęściej jako ostatnie, nawet po głosce 
[r]. Większość badaczy rozwoju mowy 
podaje, że dziecko może uczyć się tych 
głosek do szóstego roku życia. W klasach 
zerowych nierzadko obserwuje się 
nieukończony rozwój mowy w zakresie 
fonetyczno- fonologicznym( opóźniony 
rozwój słuchu fonematycznego, trudności 
z odróżnieniem podobnych głosek np.: [ś-s-
sz], trudności z analizą i syntezą głoskową 
oraz autokontrolą słuchową), co nie 
zawsze musi być wadą. W artykulacji 
spółgłosek [sz, ż, cz, dż] bierze udział 
czubek języka, który tworzy szczelinę lub 
zwarcie z wałkiem dziąsłowym.  Natomiast 

deformacje są wynikiem zmiany miejsca 
artykulacji głosek, co powoduje 
zniekształcenie ich brzmienia. 
       Wśród przyczyn zaburzeń realizacji 
głosek [sz, ż, cz, dż], wymienia się:  

• Obniżoną sprawność narządów 
artykulacyjnych- mięśnie języka są 
zbyt słabo lub zbyt mocno napięte; 
brak pionizacji języka; przetrwałe 
połykanie niemowlęce 

• Przewlekłe, nawracające infekcje 
górnych dróg oddechowych, 
przerośnięty migdałek gardłowy,  

• Nieprawidłowa budowa narządów 
artykulacyjnych- krótkie wędzidełko 
podjęzykowe 

• Wady zgryzu(często zgryz otwarty), 
które powoduje brak dentalizacji 
(głoski te są realizowane ze 
znacznym zbliżeniem górnych i 
dolnych zębów) 

• Parafunkcje – zbyt długie karmienie 
dziecka smoczkiem, ssanie kciuka 

• Okresowe zaburzenia słuchu, 
utrudniające słyszenie i 
różnicowanie głosek 

Usprawnianie funkcji języka można 
wspomagać w domu poprzez następujące 

ćwiczenia: 

• Połykanie typu dojrzałego( czubek 
języka na wałku dziąsłowym) 

• Odklejanie opłatka lub chrupki 
kukurydzianej z wałka dziąsłowego 

• Unoszenie języka do wałka 
dziąsłowego i „wklejanie” 
szerokiego języka do podniebienia 

• Unoszenie brzegów języka i 
tworzenie „łyżeczki” 

• Lekkie wysunięcie ust do przodu, jak 
przy samogłosce [o] – „okienko” 

                                                                                                                               
Beata Talarek 

Logopeda Przedszkolny 
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Kilka przepisów z kuchni 

,,Leśnego Zakątka” 
 

Krem czekoladowy  [domowa Nutella] 

 

SKŁADNIKI: 

o 2 bardzo dojrzałe banany 
o 2 dojrzałe awokado 
o 4- 5 łyżek prawdziwego kakao 
o miód do smaku 2 3 łyżeczki  
o opcjonalnie około jednej szklanki daktyli 

200 ml lub też z 3- 4 łyżeczki syropu 
klonowego 
 

WYKONANIE: 
Banany dzielimy na mniejsze części, awokado 
wyjmujemy łyżeczką i wrzucamy do blendera, 

dodajemy miód ewentualnie daktyle 
ugotowane na parze około 10 minut, dodajemy 

kakao, wszystko jeszcze raz blendujemy na 
gładki krem. 

Krem możemy użyć do kanapek, naleśników, 
gofrów. Możemy podawać jako deser lub 
podwieczorek w pucharkach ze świeżymi 

owocami. 
 

Domowy keczup 
 

SKŁADNIKI: 

o 3 duże papryki czerwone 

o jedna średnia cebula 

o 500 ml przecieru pomidorowego w 
kartonie 

o jeden mały koncentrat pomidorowy 

o przyprawa bazylia lub bazylia świeża 

o 2 ząbki czosnku 

o łyżka słodkiej papryki 

o sól 

o łyżka oliwy 

o łyżka lub dwie oregano 

o opcjonalnie można dodać kurkumę, 
pieprz, ostrą paprykę i imbir 
 

WYKONANIE: 
Paprykę przekrawamy na pół usuwamy 

gniazda nasienne i układamy skórką do góry, 
na blaszce piekarnika przykrytą papierem do 

pieczenia.  
Skrapiamy oliwą i pieczemy około pół godziny 

w temperaturze 180 stopni do zrumienienia 

skórki. 
Po wyjęciu z piekarnika i wystudzeniu 

zdejmujemy skórkę i kroimy na kawałki. Na 
oleju podsmażamy około 3,4 minut pokrojoną 

cebulę i czosnek, dodajemy paprykę, 
przyprawy, ewentualnie świeżą bazylię  i 
zalewamy przecierem pomidorowym oraz 

dodajemy koncentrat pomidorowy. 
Dusimy pod przykryciem około 15-20 minut, 
aby  nadmiar wody wyparował. Całość blend 

ujemy, doprawiamy solą. Konsystencja 
keczupu musi być gęsta. 

Domowy keczup jest tak aromantyczny i 
pyszny, że jak zrobisz go raz, będziesz robić 

go już zawsze. Można połączyć go z 
makaronem penne i posypać mozzarellą lub 

parmezanem. Sos można połączyć z 
dowolnym mięsem np. dodając mięso mielone 

mamy sos do spaghetti. 
W sosie można dusić także fileta z kurczaka 

natartego słodką papryką, kurkumą z odrobiną 
soli i dusić w sosie 10-15 minut 

 
Pasta kanapkowa z kaszy jaglanej, 

pieczarek i cebulki 
 

SKŁADNIKI: 
o 250 g pieczarek 
o jedna cebula 
o 1/2 szklanki suchej kaszy jaglanej 
o sól i pieprz do smaku 
o jedna łyżka oliwy 
 

WYKONANIE: 
Cebulę obrać i pokroić w kostkę. 

Podsmażyć.  
Do podsmażonej cebuli wrzucić 

oczyszczone i pokrojone pieczarki, aż 
zmiękną.  

Zestawić z ognia i wystudzić. Kaszę 
jaglaną przelać wrzątkiem w celu pozbycia 
się goryczki przy gotowaniu. Przełożyć do 

garnka i gotować według przepisu na 
opakowaniu. Ostudzić. Pieczarki z cebulką 
oraz kaszą jaglaną przełożyć do blendera i 

zmiksować razem. Doprawić solą i 
pieprzem. 

 

SMACZNEGO! 
 

Redakcja i opracowanie graficzne                                               

Elżbieta Kołodziejek 
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