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„Wszystko dać
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dzieciństwo miały,
by mądrość, dobro
i miłość
wniosły kiedyś
w świat cały.”
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Kolejny rok szkolny dobiega końca.
Trudny, pandemiczny, ale w Leśnym
Zakątku bardzo udany. Staraliśmy się robić
wszystko, żeby dzieci nie odczuły problemów
z którymi boryka się świat. Żeby były
szczęśliwe, a ich dzieciństwo i dziecięce
radości niczym niezakłócone.
Zrealizowaliśmy
wszystkie
zaplanowane
działaniaimprezy,
uroczystości, teatrzyki, koncerty, spotkania,
które można było śledzić na naszym
Facebooku. Ogrom satysfakcji i radości
dostarczył nam autorski projekt edukacyjny
,,Serduszko puka w rytmie cza, cza”.
Wiedza i umiejętności dzieci są imponujące.
Współpraca
z
rodzicami
również
przebiegała bardzo dobrze. Pomimo, że nie
można było wchodzić do przedszkola
znaleźliśmy zawsze sposób na wspólny
kontakt i konstruktywną komunikację.
Bardzo
nam
pomogła
Państwa
wyrozumiałość, aktywność, włączanie się
w przedszkolne akcje, wyraźnie odczuwalne
wsparcie na każdym kroku.
Z całego serca za to wszystko DZIĘKUJĘ!
Przed nami wakacje. Wykorzystajcie
Państwo ten czas jak najlepiej dla swojej
Rodziny pamiętając, że Wasze dzieci są
obecnie na najważniejszym etapie rozwoju i to
co dla nich zrobicie teraz, kształtuje ich na
przyszłe życie.
Beata Krajewska
Dyrektor Przedszkola
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,,CHABERKI” ŻEGNAJĄ PRZEDSZKOLE!
To ostatni już dzień w przedszkolu, to ostatni
raz, gdy jesteśmy tu razem, pożegnania nadszedł czas…
Takimi słowami piosenki nasze Chaberki żegnają
przedszkole.
Mam wrażenie, jakby to było wczoraj, kiedy po
raz pierwszy witaliśmy się na spotkaniach
adaptacyjnych. Chaberki przyszły tu pełne obaw, ale
i ciekawości. Tworzyłyśmy wiele zabaw, ułatwiających
dzieciom zdobywanie wiedzy, rozbudzałyśmy w nich
ciekawość świata, wyjaśniałyśmy jego zawiłości.
Pomagałyśmy rozróżnić rzeczy ważne od błahych.
Jednak naszą główną troską było wychowanie naszych
Chaberków na wartościowych i uczciwych ludzi.
Tymczasem nadszedł czas pożegnania. Za nami
trzyletni okres Chaberkowej, przedszkolnej edukacji
w Leśnym Zakątku. Trzy lata minęły bardzo szybko, za
szybko… Był to czas wielu doświadczeń i przeżyć.
Pandemia odebrała nam wszystkim bardzo wiele. Były
to trudne chwile, w których nie raz trzeba było stawić
czoła różnym przeszkodom i wyzwaniom. Ale był to, też
czas wyjątkowy, bo mimo przeciwności, nasze Chaberki
osiągnęły znaczące sukcesy. Jak z małego pączka
rozkwita piękny kwiat, tak nasze dzieci pięknie
rozkwitły i stały się Chabrami o mocno ukształtowanych
korzeniach, ale o delikatnych i pięknych kwiatach.
Bardzo dobrze przygotowane do szkoły, ambitne,
doskonale radzące sobie w różnych sytuacjach, ciekawe
świata, niezwykle rytmiczne i rozśpiewane, a przy tym
wrażliwe i empatyczne, zawsze chętne do pomocy
innym – odchodzą z przedszkola, żeby po wakacjach
rozpocząć nowy etap swojej edukacji.
Kochane Chaberki!
Kończycie swój pierwszy etap edukacji
i wkraczacie w życie szkolne. Pamiętajcie, że stając się
uczniami, nie przestajecie być dziećmi. Waszej dalszej
edukacji nadal towarzyszyć powinny zabawa, uśmiech
i zadowolenie, nawet z najmniejszych sukcesów. To,
czego nauczyłyście się w przedszkolu, to pierwszy bagaż
doświadczeń na całe, Wasze życie. Pierwsze zabawy
z rówieśnikami, pierwsze sukcesy podczas występów,
pierwsze oceny Waszych prac, to niezatarte
wspomnienia Waszego dzieciństwa - ważne, a może
i najważniejsze! Jestem dumna, że mogłam w tym
uczestniczyć. Dziękuję Wam, za wspaniałą atmosferę,
wyjątkowy klimat i wiele radosnych chwil, które
mogliśmy wspólnie przeżywać. Jestem przekonana, że
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jeszcze nie raz usłyszymy o Waszych, szkolnych
sukcesach.
Mam nadzieję, że będziecie nas dobrze
wspominać, a jak zechcecie nas odwiedzić, to zawsze
będziemy na Was czekać z otwartymi ramionami.
Życząc Wam powodzenia w szkole, życzę,
abyście pozostały takie, jakie jesteście, żywię głęboką
nadzieję, że w nowej szkole wykażecie się energią
i zapałem do dalszej pracy i nauki, do odkrywania
tajemnic, których wciąż jest tak wiele do odkrycia!
Dziękuję również Rodzicom za wspieranie nas
we wszystkich naszych działaniach!
Życzę wszystkim wspaniałych wakacji!
Elżbieta Kołodziejek
Wychowawczyni grupy ,,Chaberki”
Podczas tegorocznego pikniku, gdy nasze
Chaberki zatańczyły tak pięknie, w skupieniu i jak
zawsze z wielkim zaangażowaniem, przypomniałam
sobie nasze pierwsze wspólne przedstawienie. Od
tamtego czasu minęły niemal dwa lata. Zdałam sobie
sprawę, że jest to jedno z ostatnich Chaberkowych
występów i poczułam ogromny smutek. Czas wspólnie
spędzony był wyjątkowy. Nadchodzi dzień pożegnania
i wiem, że będzie to trudny moment dla nas wszystkich.
Jednak jestem z Was ogromnie dumna. Do szkoły
wkroczycie jako w pełni gotowi, dojrzali i wrażliwi
młodzi ludzie. Dziękuje Wam moje Chaberki, że
mogłam z Wami odkrywać świat, cieszyć się każdym
dniem, być oparciem w trudnych chwilach i czerpać od
Was radość i energię. Dziękuję za wspólne zabawy,
rozmowy. Zarażacie mnie uśmiechem każdego dnia,
będę za tym tęsknić. Mam nadzieję, że spotkamy się
jeszcze nie raz, a wtedy opowiecie mi o szkole, nowych
przyjaźniach i powspominamy czas spędzony w Leśnym
Zakątku.
Dziękuję również Wam Drodzy Rodzice za
owocną współpracę i zaufanie. Życzę wszystkim
niezapomnianych wakacji i odpoczynku.
Sylwia Szczepaniak
Wychowawczyni grupy ,,Chaberki”
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Let’s play in English!
Dzieci z „Leśnego Zakątka” uwielbiają
zajęcia z języka angielskiego i zawsze chętnie
w nich uczestniczą. Nie ma w tym nic dziwnego,
bo podczas nich przede wszystkim dobrze się
bawią. Oczywiście po angielsku! Lekcje zwykle
zaczynamy od wesołej zabawy ruchowej.
Śpiewamy po angielsku, gimnastykujemy się
i tańczymy. Po rozgrzewce ciała i języka, czas na
krótkie powtórzenie poznanego wcześniej
materiału – dzieci przeliczają się wzajemnie
i utrwalają liczby, opisują swój nastrój, pogodę
za oknem (uzupełniając przy tym kalendarz
pogodowy),
ubiór kolegów lub koleżanek
z grupy, powtarzając kolory, części garderoby
i wiele innych poznanych już słówek. Nowe
zwroty powtarzamy na różne sposoby, np.
tworzymy echo, mówimy cicho - głośno, szybkowolno, przy tym żwawo gestykulując. Dużo
śpiewamy,
gramy
w
różnorodne
gry,
odgrywamy scenki, przenosząc się wyobraźnią
do pizzerii, lodziarni, do zoo. Gdzie tylko sobie
wymarzymy!
Zajęcia są prowadzone m. in. metodą
Total Physical Response (TPR), co oznacza
reagowanie całym ciałem. Dzieci uczą się języka
poprzez gry, zabawy ruchowe, historyjki
obrazkowe, scenki dramowe.
Powtarzają
słówka w rymowankach, piosenkach, grach
zespołowych. W ten sposób poznają i utrwalają
podstawowe zwroty i słowa. Na zajęciach
nauczyciel mówi naturalnym, prostym językiem,
stosując wiele mimiki i gestu. Posługuje się też
obrazkami,
zdjęciami,
przyniesionymi
rekwizytami. Nowo poznane słowa i zwroty
dzieci wykorzystują następnie w grach,
rymowankach, powtarzają je w piosenkach,
w rozmowach, podczas odgrywania scenek.
Dzieci mówią o tym co dzieje się tu i teraz, co
widzą,
a słowa których jeszcze nie znają
zamieniają na mimikę, gesty, z czasem
zapamiętując i wypowiadając słowa. W ten
sposób, krok po kroku, budują fundamenty pod
dalszy rozwój języka. Nie jest to jednak nic
wymuszonego. To dziecko decyduje kiedy
zacznie się odzywać, tak, jak niemowlę decyduje
kiedy mówić językiem ojczystym, który słyszy
od pierwszych dni życia.
Im młodsze dziecko, tym łatwiej
i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka
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obcego.
Potencjał
językowy
małego
przedszkolaka jest ogromny.
Dlatego też, chcemy wykorzystać ten
potencjał u dzieci i zajęcia językowe, które
odbywają się w naszym przedszkolu
odpowiadają
naturalnym
potrzebom
zaspokajania ich ciekawości i stwarzają
sytuację do przyjemnej zabawy edukacyjnej.

Sylwia Szczepaniak

Nauczyciel języka angielskiego
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must cross the road only on green light, we must
clean up and protect our Earth.
Further we learn functional phrases that children
can use with their parents and classmates to
practice the language For example; where are you?
what is it?,This is…., Where is it? He is, she is, they
are... Who is it? How old are you? What are you
doing?, Come here, go there, etc.. Since the focus
is learning through play, we do it with props and
games like puzzles, dominos, what’s missing,
hitting the ball, naming, memory, colouring,
sticking, to name a few..

English language - a good
start
At Helen Doron we learn English through play.
What does this mean exactly? We have about 8-12
episodes in every course depending on the age of
the child. Each episode is focussed on a particular
set of vocabulary, phrases and grammar. One
episode is about clothes like shirt, socks, dress,
trouser, t-shirt and skirt. Another episode it’s
furniture and parts of the house - table, chair,
window, door, floor carpet etc. Every new
vocabulary that we introduce is done by use of
picture flashcards. To help the students understand
and remember these new words and/or phrases we
play different games through the use of colourful
and sensory props so that the child can interact
with the concept in the most tangible manner
possible.
Every course has few main characters that remain
constant in all the episodes. The stories are
developed around these characters. For Didi
groups it's Didi, Sam and Fluffy. In the Polly groups
it's Polly, Nat, Roy and Pearl. For example - Didi
wears a dress, Didi learns to count, Didi learns
shapes. For Polly and Nat, each story is about the
different travel adventures they take. As we go
along each episode in every lesson, the characters
become familiar and are like friends to the children.
Along with vocabulary, we teach good behaviors
and morals. This helps the child to learn in English
what is good and what is bad. For example, it is
good to be clean, love your mommy and daddy, we

To give you a concrete example - if we are teaching
parts of the body, we play the touching game touch your head, touch your leg, touch your nose.
Then we get into pairs, use a soft colourful brush
and touch each other's body parts - nose, ears,
shoulders, head, knee etc.
Moreover to help the student engage with the
concept more closely every episode has about 3
songs. So if in total there are 12 episodes the
children learn 36 songs in English on various
topics. The songs are catchy in rhythm and tune.
Through this the children learn the words and
connect it with actions of the same words.
In summary, every lesson is a combination of
games, actions and songs and before we know, it's
time to say goodbye. It is an enjoyable time for the
children and rewarding for the teacher to watch
them grasp English in a fun and energetic manner,
making their relationship with the language
a friendly one in their younger years. The goal of
which is to help them continue their journey of
language learning till fluency.
To get students even more involved, each year we
organize a song contest and another competition
where they have to say as many English words as
they can in limited time. All of this is to make
English more attractive and to give students a good
start which is important, because research says
that we can learn any language fluently till the age
of 7.
Belinda Pereira
Native Speaker, licenced Helen Doron teacher
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świąteczny - aktorzy przyzwyczajeni do sceny
i reflektorów zmierzyli się z rzeczywistością teatru
telewizji i świetnie się w niej odnaleźli.
Tęsknota za sceną i spontanicznymi reakcjami
najlepszej publiczności zakończyła się podczas
ostatniej premiery. Spektakl „Było sobie życie” był
wielkim powrotem do klasycznej sztuki teatralnej tym razem w postaci pantomimicznego teatru formy
i rytmu. Powróciła znajoma trema i ekscytujący
niepokój, powróciły ciekawskie oczy dzieci
i powróciły gromkie brawa na koniec!

TEATR PAJĘCZYCH OPOWIEŚCI

Rodzicielski
teatr
powstał
w
naszym
przedszkolu w 2016 roku z inicjatywy pani Barbary
Jankowskiej w ramach innowacji pedagogicznej
„Leśny Zakątek na wielkiej scenie”. Po wielkim
sukcesie pierwszego spektaklu postanowiliśmy
kontynuować jego działanie.
Od momentu założenia Teatr Pajęczych
Opowieści przygotował już w dziewięć premier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mam talent dla Jezusa - grudzień 2016
Powitanie wiosny - marzec 2017
Lekcja chemii - grudzień 2017
Nie ma tego złego - listopad 2018
Obraz marzeń - czerwiec 2019
Świąteczna potęga żywiołów - grudzień
2019
My - Dzieci Ziemi - kwiecień 2020
Listy - grudzień 2020
Było sobie życie - maj 2021

Każdy z przygotowanych spektakli był inny,
każdy wyjątkowy i niepowtarzalny, każdy wnosił
coś do edukacji teatralnej aktorów i dzieci. Rodzice
zamieniali się w postaci z bajek, przedstawicieli
różnych krajów, zwierzęta, niesfornych uczniów,
kolorowe agentki, cztery żywioły, utalentowane
anioły, elfy Świętego Mikołaja, a nawet organy
w ciele człowieka i wiele innych ról. Nawet w czasie
pandemii Teatr nie zawiesił swojej działalności z olbrzymim zaangażowaniem rodziców i przy
zachowaniu największych obostrzeń powstał
ekologiczny spektakl multimedialny, który został
prawie w całości wyreżyserowany i zrealizowany
on-line. Kolejnym wyzwaniem okazał się film

Każde przedstawienie oparte jest na autorskich
scenariuszach napisanych specjalnie pod Aktorów znamy swoje charaktery i temperamenty, więc
potrafimy określić kto odnajdzie się w jakiej roli.
Scenariusze tworzone są w ścisłej korelacji
z projektami edukacyjnymi - w zależności od
tematu dotyczą podróży, ekologii, nauki. Tradycją
stały się już również spektakle świąteczne, które
wprowadzają wszystkich w wesołą atmosferę
Bożego Narodzenia.
Każdy spektakl to ogromne wyzwanie wpatrujące się w scenę dziecięce sto par oczu to
najwspanialsza
publiczność,
ale
również
najszczersi recenzenci. Do tej pory wszystkie
przedstawienia
były
wielkim
sukcesem
zainteresowanie, skupienie i pełne zrozumienie
tematu - przedszkolaki z „Leśnego Zakątka” są
wyjątkowe i doskonale wiedzą jak w kulturalny
sposób odbierać sztukę.
TPO jest dla nas odskocznią - miejscem, gdzie
możemy zapomnieć o troskach codzienności,
wykreować nową, bajkową rzeczywistość, pokazać
siebie od innej strony, przełamać swój strach
i zyskać dystans do samego siebie. Nauka tekstów
i choreografii to nie tylko świetne ćwiczenia
pamięci, ale również źródło mnóstwa zabawnych
przejęzyczeń i uroczych żartów, które są później
często wspominane z uśmiechem na ustach. Próby
do spektakli odbywają się wieczorami, po
zamknięciu przedszkola. To wspaniała integracja
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rodziców ze środowiskiem przedszkolnym i ze sobą
nawzajem.
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laureatka polsko-niemieckiego stypendium
teatralnego w ramach PNWM

Korzyści z wprowadzania akrobatyki
do programu zajęć dzieci w wieku
przedszkolnym.

„(…) Dzięki za prowadzenie nas w świat
inny, magiczny, że możemy oderwać się od
trudnej rzeczywistości i wejść w pozytywne
role. Bycie w towarzystwie w tych czasach to
„wersja limitowana”, a z Wami - wyjątkowa.”
Beata, mama Maksa - aktorka TPO od 2020 roku
Dla każdego aktora największą nagrodą są
brawa, ale nasi Aktorzy mają jeszcze wyjątkowe
szczęście - dla nich nagrodą jest podziw w oczach
ich własnych dzieci. W końcu nie każdy ma okazję
mieszkać pod jednym dachem z GWIAZDĄ
TEATRU.
Zapisy do rodzicielskiego teatru są ogłaszane
co roku we wrześniu. Serdecznie zachęcam do
dołączenia i zdobycia nowych znajomości, przygód
i fantastycznych wspomnień.

Nauczycielka Magdalena Guz
reżyser i scenarzysta TPO w latach 2019-2021,
absolwentka trzyletniego kursu artystycznego,
aktorka Teatru „Zośka”,
aktorka Teatru Staromiejskiego,
laureatka wyróżnienia na Warszawskim Festiwalu
Teatralnym Młodych,

Akrobatyka od zarania dziejów uprawiana
była przez ludzi. Jest to dyscyplina, która nie
wymagając przyrządów i przyborów, rozwija
w
dzieciach
odwagę,
pewność
siebie,
dyscyplinę, koordynację ruchową, równowagę
i zdolność rytmicznego poruszania się.
Poprawia siłę, skoczność, zwinność i gibkość.

Akrobatyka to zajęcia dla dzieci, które
polegają na wykonaniu układów ćwiczeń
indywidualnie
i
zespołowo.
Ćwiczenia
zespołowe
uczą
współpracy,
zaufania
i odpowiedzialności.
Dzieci zaczynają od przygotowawczych
elementów zabawowych, ćwiczeń wzmacniających
i relaksujących. Stopniowo wprowadzane są
ćwiczenia
rozciągające,
które
rozluźniają
i wyciszają maluchy oraz wybrane ćwiczenia
techniczne i siłowe, które uwalniają energię
i emocje.
Na zajęciach w przedszkolu dzieci uczą
się:
przewrotów
w przód
i tył,
mostków
i szpagatów, skłonów w przód o złączonych nogach
i w rozkroku, podporów przodem i
tyłem,
przerzutów bokiem i skoki.
Akrobatyka świetnie rozwija cechy
motoryczne, co powoduje, że uprawianie tego
sportu może stać się wstępem do każdej innej
dyscypliny.
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Aktywność fizyczna ma znaczący wpływ
na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
Wyrabiając w dziecku nawyk do uprawiania
sportu, dajecie mu szansę na zdrowsze
i szczęśliwsze życie. Akrobatyka może być
strzałem w dziesiątkę, ale może też pozwolić na
rozpoznanie innych predyspozycji sportowych
dziecka. Wybór jest naprawdę duży! Życzę
Waszym Dzieciom powodzenia!
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Autorski
programy
Akademii
FFK dopasowane
są
do
możliwości
rozwojowych dzieci w wieku od 3 do 7
lat. Poprzez aktywność fizyczną wspieramy nie
tylko rozwój fizyczny, ale też emocjonalny
i społeczny. Na zajęciach trenerzy kształtują
i rozwijają postawy młodego miłośnika sportu,
uczą zasad fair play i uświadamiają potrzebę
dbałości o własny rozwój oraz zdrowie.
Czerpiąc wzorce ze szkolenia na
świecie i wykorzystując doświadczenie
zdobyte podczas pracy, stworzyliśmy program
skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.
Stawiamy na zwiększenie:
•
•
•

Robert Kruza
mgr Wychowania Fizycznego,
nauczyciel, trener federacji WJJKO,
PZSC i akrobatyki sportowej,
sędzia federacji WADF

Akademia Piłkarska FFK Fun For Kids
Zajęcia Akademii FFK w przedszkolach
to przede wszystkim gry i zabawy
o charakterze ogólnorozwojowym prowadzone
w formie opowieści ruchowych, które
zaangażują każde dziecko.
Pośród licznych zajęć językowych,
matematycznych, kodowania, warto też
pamiętać o tym, że w rozwoju dziecka ważną
rolę pełni ruch. Okres przedszkolny jest
szczególnie znaczący dla kształtowania
motoryczności dziecka. Właśnie wtedy dziecko
uczy tego, co w kolejnych etapach życia już
doskonali. To ruch i sport: stymuluje, hartuje
organizm, wspomaga rozwój osobowościowy
dziecka.

ogólnego rozwoju fizycznego
i umysłowego dziecka,
wzrostu dobrego samopoczucia,
umiejętności edukacyjnych.

W trakcie zabaw i zadań piłkarskich,
pracujemy
nad
poprawą
zdolności
technicznych,
motorycznych
oraz
prawidłowym rozwojem Małych Piłkarzy.
Dzieci rozwijają zarówno umiejętności
fizyczne, edukacyjne jak i emocjonalne –
z ukierunkowaniem na piłkę nożną.

Dołącz do Nas!

Fun For Kids - Piłka Nożna
Marcin Korkuc
Trener I klasy UEFA A

PRZEDSZKOLAK
mgr Akademii Wychowania Fizycznego
Przemysław Szabat
Trener UEFA A

Trzymaj się prosto –
profilaktyka wad postawy
W tym roku szkolnym Studio Fitness rozpoczęło
współpracę z Publicznym Przedszkolem nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek w ramach aktywności ruchowej, która jest
niezwykle ważna dla zdrowia fizycznego i psychicznego
dziecka. Brak aktywności fizycznej w okresie pandemii
wpłynęła niekorzystnie na aparat ruchu u dzieci, czego
konsekwencją mogą być pogłębiające się wady postawy.
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci w wieku
przedszkolnym przede wszystkim ma na celu wytworzenie
u dziecka nawyku utrzymania prawidłowej postawy oraz
umiejętne stosowanie go w życiu codziennym. Zajęcia
zapewniają wszechstronny rozwój fizyczny. Pierwsze
oznaki wad postawy u dzieci można zauważyć we
wczesnym dzieciństwie dlatego ważne jest, aby jak
najwcześniej im przeciwdziałać. Prawidłowa postawa ciała
jest jednym z podstawowych elementów wpływających na
zdrowy i harmonijny rozwój dziecka.
Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach
korekcyjnych, ponieważ są prowadzone w formie
kreatywnych
zabaw
ruchowych
oraz
ćwiczeń
z wykorzystaniem przyborów i przyrządów takich jak:
woreczki, szarfy, laski, piłki.

Cele ogólne zajęć:
- Wytworzenie u dzieci nawyku utrzymania prawidłowej
postawy ciała i umiejętność stosowania go w życiu
codziennym jako wyraz zdrowia fizycznego.
- Zapobiegania powstawania zaburzeń statyki ciała oraz
korekcja ewentualnie powstałych odchyleń postawy.
- Zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności
organizmu dziecka.
- Wyrabianie wytrzymałości posturalnej (zdolności do
długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy
poprzez ćwiczenia).
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- Rozciąganie przykurczonych grup mięśniowych oraz
wzmacnianie osłabionych.
- Wyrabianie nawyku prawidłowego stawiania stóp
w chodzie, biegu.
- Nauka prawidłowego oddychania w czasie wykonywania
ćwiczeń w celu zwiększenia pojemności życiowej płuc
oraz wydolności i sprawności układu oddychania.
- Nauka i doskonalenie posługiwania się różnymi
przyborami w ćwiczeniach korekcyjnych.
mgr Akademii Wychowania Fizycznego Agnieszka
Jarosińska, instruktor fitness, gimnastyki korekcyjnej,
trener personalny, właścicielka Studio Fitness
organizator wyjazdów sportowych i zdrowotnych
prowadząca zajęcia: Monika Jarosińska, instruktor
sportu Akademii Wychowania Fizycznego, instruktor
fitness, gimnastyki korekcyjnej

Bajkoterapia i inne dziwadła.
"Otwieramy oczy i widzimy mnóstwo
śniegu. Cała kraina jest biała. Widać zaśnieżone,
lodowe pola i góry. Wieje nieprzyjemny ostry
wicher. Robi nam się bardzo zimno. Aż musimy
rozcierać dłonie i tupać nogami. Jesteśmy
w krainie wiecznej zimy".
Tak zaczyna się jedna z opowieści,
których jest na naszych zajęciach całkiem sporo.
W krainie wiecznej zimy pojawiają się
postaci, które będą odgrywane przez dzieci.
Złośliwy bałwan Hektor, wróżka Kornelia ze
swoimi pomocnikami Trelem i Morelem,
bałwanki, tańczące śnieżynki „...Akcja i mamy
mały teatr z ważnym przesłaniem na końcu
przedstawienia.
Zespół
instrumentów
perkusyjnych
ilustruje
brzmieniowo
całą
opowieść. Na końcu wszyscy tańczą "Zimową
poleczkę".
Tak wygląda większość naszych zajęć.
Oczywiście zmieniają się opowieści, postaci,
przesłanie. W trakcie zajęć dzieci mają dużo
ruchu, improwizacji ciałem, mimiki, tańca, gry na
instrumentach.
A co jest ważne w tych zajęciach?
Wyobraźnia dzieci, które wcielają się w postaci,
ruch przy muzyce wspomagający koordynację
ruchową i dający odwagę własnej ekspresji,
empatia dla kolegi lub koleżanki, z którą się
tańczy, a na końcu po prostu dobra zabawa.
Całość zawsze wykorzystuje muzykę, będąca
podstawą zajęć - od harmonijki ustnej po
nagrania muzyki z całego świata.
I to pewnie z tych wszystkich powodów
zajęcia te zostały nazwane Bajkoterapią. Każdy
może zostać Smokiem Wawelskim, wróżką, żabą,
trzmielem, indianinem czy piratem. Możesz być
każdym, kim chcesz i gdzie chcesz. Nawet, jeśli
z początku wydaje ci się to niemożliwe. Taka jest
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Bajkoterapia z muzyką w Przedszkolu "Leśny
Zakątek".

Prowadzący zajęcia:
Tomasz Strąk - nauczyciel muzyki, kompozytor
i producent piosenek dla dzieci.

Serce rośnie, w duszy gra...
„Leśny
Zakątek”
w
Ząbkach
to
fantastyczne i wyjątkowe Przedszkole. Już blisko
12 lat jestem tu instruktorem tańca i wciąż na nowo
zadziwia mnie to samo… atmosfera. Wchodzę i w
jednej sekundzie
wsiąkam w ten gorący,
zwariowany przedszkolny świat. Zwariowany, ale
jakże sympatyczny, jakże mistrzowsko ułożony…
Dzieci niczym pracowite pszczółki są
wszędzie. Bawią się, uczą, szaleją, a nauczycielki
w cudowny sposób z uśmiechem na twarzy, po
matczynemu cierpliwie ogarniają ten wulkan
energii. Cóż, kochają swoja pracę tak samo jak ja.
Nagle…są!
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atmosfery w placówce, która jest tak świetnie
zorganizowana i tak kochana przez maluchy.
Dzieci są tu bardzo zdyscyplinowane, ale
jakże szczęśliwe i zwyczajnie spontaniczne.
Pozwala im się tu być po prostu sobą. Są też
dziećmi wielu talentów, również tanecznego.
Polonez, którego na koniec zerówki tańczą
sześciolatki w „Leśnym Zakątku” to konkurencja
dla niejednego liceum. To moja duma i radość.
Wszyscy wiemy, że w tych dzieciach tkwi ogromny
kapitał, nie chcemy go zaprzepaścić. Ich
dotychczasowe dokonania dają mi wielką
satysfakcję i wiarę w to, że wszystko jest możliwe.
Danuta Wittigprowadząca zajęcia taneczne
Dyplomowany instruktor i choreograf tańca,
posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną
„S”; Mistrzyni Polski,
dwukrotna reprezentantka naszego kraju na
Mistrzostwach Świata; zdobywczyni czołowych
miejsc na najbardziej prestiżowych turniejach
tańca na świecie: Blackpool Dance Festival,
International Championship UK, German Open
Championship, Dutch Open, Slagharen Open;
Na swoim koncie posiada ponad 100 wygranych
turniejów tańca towarzyskiego.

Świat Rytmiki

W ekspresowym tempie pojawiają się na
sali, zwarte i gotowe do pracy. Muzyka już
rozchodzi się po całym przedszkolu, a dzieci
zaczynają
zanurzać
się
w
jej
rytmie
w wyćwiczonych układach tanecznych. Z radością
patrzę na ich rumiane i roześmiane buzie.
Spoglądam na z gracją stawiane, wybijające rytm
stopy, obserwuję ruch ramion i dłoni i zakochuję
się w moich uczniach coraz bardziej. Są cudowne,
potrafią znakomicie oddać swoje emocje, pokazać
całą swoją osobowość i są przy tym tak bardzo
prawdziwe i naturalne. Rytmy tańca towarzyskiego
czy nowoczesnego rozbrzmiewające w przedszkolu
w Ząbkach są dopełnieniem jakby tej magicznej

Dla dzieci Rytmika jest rozrywką
integrującą je ściśle z rówieśnikami, pozwala na
tworzenie nowych więzi społecznych. Muzyka to
ten element, który ma niebagatelny wpływ na stan
emocjonalny i psychiczny dziecka. Przyczynia się
do kształtowania dziecięcej wyobraźni. Jest
źródłem radości, odprężenia i ukojenia. Muzyka
zaspokaja
potrzebę
przeżyć
estetycznych
i przyczynia się do bezinteresownych wzruszeń.
Zadaniem
zajęć
rytmicznych
jest
realizowanie celów wychowawczych, takich jak:
- samodzielność i przystosowanie się do grupy
- zdolność kontaktowania się
- poczucie własnej wartości
- ćwiczenia społecznych zachowań
- umiejętność samooceny
Słowa piosenki, mojego autorstwa: ,,Ruch
i melodia, rytm i melodia, on taki mocny, ona
łagodna”, mówią o ruchu zgodnym z muzyką. Ta
prowadzi do wyrobienia estetycznej postawy
i kształcenia kultury ruchowej, przenoszonej do
życia codziennego. Mogę stwierdzić z całą
odpowiedzialnością, że Rytmika jest jednym
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z
głównych
środków
terapeutycznowychowawczych. W znamienny sposób wpływa na
kształtowanie osobowości dzieci.
Poprzez aktywne formy obcowania
z muzyką jak ruch, śpiew, improwizacja,
wprowadza się dziecko w świat muzyki i wyzwala
dziecięcą emocję i wyobraźnię.
W ,,Leśnym Zakątku” pracuję od 24 lat.
Pisząc i układając piosenki oraz scenariusze na
różne uroczystości, za każdym razem jestem pełna
podziwu dla występujących dzieci. Prowadzone
przez wszystkich, wspaniałych pedagogów
przedszkolnych, są wymarzonym ,,materiałem” do
współpracy ze mną. Na moich zajęciach kładę
nacisk na wydobycie z nich odwagi i zapału
muzycznego. Pomysłowość dzieci nie ma końca.
Cudownie
potrafią
tworzyć,
wymyślać
i przetwarzać wszystko, co dotyczy ruchu, rytmu
i muzyki. Dzięki pracowitości, aktywnej
współpracy oraz twórczym pomysłom, dzieci
i dorosłych, każdy występ w ,,Leśnym Zakątku”
kończy się wielkim sukcesem!

Katarzyna Chlebna
Dyplomowany mgr Muzykologii
i Wydziału Rytmiki

„Od oddychania
do poprawnego mówienia”.
Oddychanie jest tak naturalną, niezbędną do
życia czynnością fizjologiczną, że zwykle nie
zwracamy uwagi na sposób, w jaki oddychamy.
Czynność ta nie tylko wpływa na utrzymanie życia,
jest ona również ściśle związana z mówieniem.
Prawidłowy sposób oddychania ma wpływ na
prawidłowy rozwój mowy. Strumień wydychanego
powietrza tworzy głos oraz wpływa na artykulację.
Fizjologiczny i prawidłowy sposób oddychania to
pobieranie powietrza drogą nosową. Dziecko
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podczas snu, codziennych czynności powinno
oddychać nosem. Natomiast podczas mówienia
dziecko częściowo oddycha także przez usta.
Nawykowe oddychanie torem ustnym utrudnia
kształtowanie się poprawnej wymowy. Wpływa
niekorzystnie na właściwą pozycję języka w jamie
ustnej, występuje przetrwały niemowlęcy sposób
połykania, powstają wady zgryzu, a przede
wszystkim oddychanie nosem przyczynia się do
nieprawidłowej artykulacji głosek.
Przyczyn
oddychania przez usta może być wiele, najczęściej
występujące to przerost trzeciego migdałka,
nawracające infekcje górnych dróg oddechowych,
alergie, zaburzone napięcie mięśniowe.
Drogi Rodzicu, jeśli Twoje Dziecko ma
przewlekle
otwartą
buzię
skonsultuj
to
z
laryngologiem lub innym specjalistą. Jeśli dziecko
nie ma infekcji dróg oddechowych można
zaproponować następujące ćwiczenia oddechowe:
Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem koktajlowej
słomki do napojów:

-dmuchanie przez słomkę zanurzoną w kubku
z wodą. Można połączyć to ćwiczenie z fonacją głoski
[u] lub sylaby [bu] podczas tworzenia „bąbelków”
w wodzie.
-przeciąganie przez słomkę na wdechu różnych
lekkich przedmiotów. Mogą to być papierowe
elementy, które przenosimy na plansze np.
papierowe rybki do „akwarium”, kwiatki na łąkę itp.
- rozdmuchiwanie za pomocą słomki kropli kolorowej
farby- potrzebna będzie słomka, rozwodnione
kolorowe farby, arkusz papieru. Zabawa polega na
tym , że malujemy wydychając powietrze przez
słomkę na krople rozwodnionej farby na arkuszu
papieru tworząc kleksy, bądź konkretne kompozycje,
np. zabawne stworki, wiosenną łąkę, podwodną rafę
koralową itp.
-„wesołe wzorki”- zabawa polega na rozdmuchiwaniu
przez słomkę kaszy, ryżu, chrupek, grochu
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umieszczonego w pudełku lub na tacy tworząc różne
wzorki.
- labirynt lub tor przeszkód- zabawa polega na
wybudowaniu z klocków lub innych elementów
labiryntu lub toru.
Do labiryntu wkładamy piłeczkę np. styropianową lub
zgniecioną kulkę z papieru. Zadanie polega na
przemieszczeniu piłeczki (kulki) przez labirynt do
wyjścia za pomocą wydychanego powietrza.

Logopeda- Beata Talarek

Dlaczego warto rozmawiać z
dzieckiem?
Często przychodzą do mnie rodzice do
gabinetu i pytają dlaczego ich dziecko się tak
zachowuje. Rozumiem, że dziecko chodzące do
żłobka nie powie czemu gryzie, ale tu akurat jest
prosty temat i w tym wieku często się to zdarza
właśnie dlatego, że dziecko nie może zwerbalizować
swoich potrzeb.
Najczęstsze zgłaszane przypadki u starszych
dzieci jako trudne dla rodziców to napady złości
i odmowa współpracy, a to akurat jest już skutek
niesłuchania dzieci. Często dzieci nie potrafią
nazwać swoich potrzeb otwarcie i nam o nich
powiedzieć, a my dorośli nie ułatwiamy jeszcze
dzieciom tego zadania. Na każdą zgłaszaną potrzebę
dziecka mamy zawsze odpowiedź i wiemy lepiej co
jest dla niego dobre: co ma zjeść, bo jest dobre; co
ma na siebie założyć, bo jest wygodne;
z kim ma
się bawić, bo jest grzeczny miły aaa… no
i najważniejsze i robiące moim zdaniem największą
krzywdę dziecku – wiedzą lepiej jak ono się w
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danym momencie czuje. Słowami „nic się nie
stało!”, albo proroczymi słowami naszych rodziców
i dziadków: „Będzie dobrze!”, „Przeżyjesz!”, „Do
wesela się zagoi!, umniejszamy tylko uczucia
naszych dzieci albo wręcz im zaprzeczamy. Jednak
dla dziecka coś się stało i poprawnie odczytuje
sygnały ze swojego ciała: bolało go coś, nie
smakowało mu coś, nie wygodnie mu w czymś, nie
lubi gdzieś chodzić, ma problem z jakimś trudnym
dla niego uczuciem i sytuacją a my – dorośli pytamy
później po całym dniu „Jak ci minął dzień?
Dobrze?”, ,,Jak było? Dobrze?” po takim pytaniu
cóż dziecko może odpowiedzieć - tylko: „Dobrze”.
Czasami dzieci czekają na dogodny moment,
żeby coś nam opowiedzieć, a w samochodzie bądź
po drodze na zakupach jak dorośli są skupieni na
innych rzeczach bądź żyją jeszcze swoimi sprawami
– nie ma na to przestrzeni bądź dzieci usłyszą tyle
razy:” Nie teraz! Później! W domu!”, że uczą się, że
nie mogą od razu o czymś opowiedzieć jak to
większość dzieci ma w naturze. Dobrym momentem
na rozmowę z dzieckiem jest wieczór kiedy po
myciu jest już bardzo zrelaksowane... a my dorośli
najbardziej zmęczeni.
Nierozmawianie z dziećmi o ich przeżyciach
i potrzebach powoduje, że zaczynają się one
buntować, ale jak to robią to zależy już od ich
charakteru.
Najodważniejsze
oczywiście
nieświadomie odmawiają współpracy wtedy, kiedy
rodzicom na czymś najbardziej zależy (np: śpieszą
,3się rano do pracy, albo w wersji on-line potrzebują
popracować zdalnie). Kto przecież nie miał nigdy
takiej sytuacji, że prosił dziecko/dzieci o chwilę
ciszy a w danym momencie dopiero zaczynały się
dziać różne takie rzeczy, że np: nie było słychać
nawet rozmówcy w słuchawce. Niektóre dzieci
dopominają się o uwagę pokazując zachowania
świadczące o tym, że potrzebują więcej pomocy przy
różnych czynnościach niż powinny w tym wieku
(ubieranie się, inne czynności higieniczne), a także
kłopoty ze snem (koszmary nocne) i fizjologią
(brakiem kontroli bądź wstrzymywaniem moczu lub
stolca). Wtedy właśnie pojawiają się u mnie rodzice
z dzieckiem i proszą o pomoc., bo byli już u lekarza
zrobili wszystkie badania na np: pęcherz moczowy,
dawali nawet tabletki i nie pomogło, albo nie
wiadomo czemu dziecko ma „alergię na ubrania”...
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Justyna Starak-Szaban
Psycholog przedszkolny
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