
str. 1 
 

 WESOŁE CHWILE Z PĘDZELKIEM 

Wydanie Jesienne 

GAZETKA DLA DZIECI I RODZICÓW  

Wydanie 32/10/2018 

             Przedszkole nr 192 

              Wesoły Pędzelek 

03-183 Warszawa Ul. Liczydło 3a,  

            Tel./fax 22 811 90 40 

03-142 Warszawa Ul. Dionizosa 12 

            Tel./fax 22 614 36 89 

www.przedszkole192.warszawa.pl  

  

Gimnastyka dla 

smyka-str.22 

Strefa dziecka i rodzica- 

str. 6, 17, 22, 23 

Baśniowanie na 

dywanie str.18 

http://www.przedszkole192.warszawa.pl/


str. 2 
 

Z życia          

przedszkolaka 
 

Wrzesień w „Wesołym Pędzelku” 

Przedszkole przy ul. Dionizosa 

 
Za nami pierwszy miesiąc roku szkolnego. 

Pierwszego roku szkolnego dla wielu 

przedszkolaków, które rozpoczęły dopiero 

przygodę z „Wesołym Pędzelkiem” przy ulicy 

Dionizosa 12. Nasze przedszkole powiększyło się 

o cztery oddziały. Wszyscy bardzo staramy się, 

żeby czas spędzany tu na nauce i  zabawie 

upływał nam w miłej atmosferze.  

W ostatnich dniach sierpnia 

zorganizowane zostały zajęcia adaptacyjne dla 

wszystkich nowych przedszkolaków. Była to 

doskonała okazja do tego, by podczas wspólnych 

zabaw, tańców i śpiewów przełamać nieśmiałość, 

poznać nowych kolegów                      i koleżanki 

oraz panie, które będą pracowały w 

poszczególnych grupach. 

5 września do grupy X („Motylki”) został 

zaproszony przedstawiciel Straży Miejskiej                    

w ramach akcji „Umiem wezwać pomoc”. Celem 

spotkania było poznanie zawodu Strażnika 

Miejskiego oraz doskonalenie umiejętności 

wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia. 

Wszystkie dzieci bardzo chętnie brały udział                      

w proponowanych ćwiczeniach.   

Dzień później odbyło się zebranie                           

z rodzicami, na którym zostały omówione 

wszystkie ważne sprawy dotyczące 

funkcjonowania grup. 

W dniu 12 września odwiedził nas teatr, 

dzięki któremu mogliśmy przenieść się                                  

w zaczarowany świat kultury i sztuki poprzez 

spektakl „Brzydkie Kaczątko”. Razem                                    

z tytułowym bohaterem przeżywaliśmy radości, 

smutki i troski. Ale - jak to w bajkach bywa - cała 

historia zakończyła się szczęśliwie. 

W naszym przedszkolu nie zapomnieliśmy 

o zmieniających się porach roku. Z tej okazji w 

dniu 25 września wszystkie przedszkolaki 

spotkały się w sali gimnastycznej na „Powitaniu 

Jesieni”. Na tę szczególną okazję dzieci wraz ze 

swoimi paniami przygotowały przepiękne opaski 

na głowę w kształcie kolorowych liści. Nasze 

ubrania również były w barwach jesieni. „Pani 

Jesień” przygotowała dla nas zabawy taneczne i 

zagadki.       Pokazała nam także jakie są jej 

oznaki. Na koniec każda grupa wykonała 

ogromne, jesienne drzewo. „Pani Jesień” była 

zachwycona! 

28 września wybraliśmy się w pierwsze                

w tym roku szkolnym „Podróże z Wesołym 

Pędzelkiem”. Podczas podróży „zwiedziliśmy” 

wszystkie kontynenty. Poznaliśmy zwyczaje, 

kulturę, ludzi, zwierzęta i najciekawsze miejsca na 

każdym z nich. Chwilę dłużej zatrzymaliśmy się 

w Europie. Obejrzeliśmy prezentację 

multimedialną o Florencji, którą odwiedziły panie 

Kasia i Iwonka (podczas mobilności 

zorganizowanej w ramach projektu Erasmus+) 

oraz filmiki z podróży po Włoszech naszego 

kolegi-podróżnika, Franka. Dzięki podróży 

staliśmy się jeszcze bardziej ciekawi otaczającego 

nas świata. 

I tak wyglądał pierwszy miesiąc                                

w „Wesołym Pędzelku”. Z niecierpliwością 

czekamy na kolejne wspaniałe przygody! 

M.K. 
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Wrzesień w „Wesołym Pędzelku” 

Przedszkole przy ul. Liczydło 

 
Początek roku szkolnego przywitał nas 

piękną pogodą. Promienie słońca, bezchmurne 

niebo - to wszystko sprawiło, że i nasze buzie 

były uśmiechnięte. 

Nawet najmłodsze przedszkolaki bardzo 

szybko przyzwyczaiły się do przedszkola. Dobrze 

czują się w swojej sali, w towarzystwie Pań, 

kolegów i koleżanek. Przychodzą z uśmiechem na 

twarzy i nikt już nie płacze! Są bardzo dzielne, 

ciekawe wszystkiego i chętne do zdobywania 

nowych doświadczeń. 

Wydarzenia, które miały miejsce we 

wrześniu potwierdzają, że na pewno nie będziemy 

się nudzili w tym roku szkolnym. 

Już 6 września – w grupach XIII, XIV i 

XV odbyło się spotkanie ze Strażnikiem 

Miejskim. Dzieci zostały zapoznane z zasadami 

ruchu drogowego - utrwaliły swoje wiadomości 

na ten temat. Wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy. 

Znają numery alarmowe. 

 

 7 września obejrzeliśmy jedną                                     

z najsłynniejszych baśni J. Ch. Andersena pt.  

„Brzydkie Kaczątko”. Przedstawienie teatralne 

zwróciło uwagę na uniwersalny problem - 

ocenianie ludzi przez pryzmat ich wyglądu, 

nieakceptacji inności i odmienności, niezważanie 

na zalety, osobowość i wrażliwość drugiej osoby.  

17 września odbył się długo oczekiwany 

DZIEŃ SPORTU po angielsku „I love sport”. Na 

tę imprezę zostali zaproszeni goście z białołęckich 

przedszkoli. Drużyny ubrane w kolory blue, 

green, red zmagały się z różnymi konkurencjami 

sportowymi. Zawodnicy zadanie mieli utrudnione, 

gdyż polecenia były wydawane w języku 

angielskim! Wszystkim zawodnikom kibicowały 

dzieci z młodszych grup oraz przybyli goście. 

Podczas zawodów wszyscy bawiliśmy się przy 

piosenkach, pląsach, tańcach w języku 

angielskim. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna 

„GREEN” – dzieci z grupy XIV.  

Ciekawe co nam przyniesie kolejny 

miesiąc?

GRATULUJEMY!!! Wszyscy zostali nagrodzeni. 

W środę 26 września podczas wspólnych 

zabaw integracyjnych przybyła do naszego 

przedszkola „PANI JESIEŃ”. Wspólnie z nią 

bawiliśmy się wspaniale. Poznaliśmy wiele zabaw 

i piosenek o tematyce jesiennej w języku 

angielskim i polskim. Braliśmy udział                           

w konkursach, rozwiązywaliśmy zagadki. Panie                 

z grup wzięły udział w konkursie na najdłuższą 

skórkę od jabłka. Wygrała pani Magda z grupy 

XIV. 

  Następnego dnia, podczas zabaw i zajęć                 

w przedszkolu ogłoszono alarm przeciwpożarowy 

(próbna ewakuacja). Wszyscy szybko musieliśmy 

opuścić budynek przedszkola. Dzieci i cały 

personel zrobił to w ciągu 2 minut. To naprawdę 

doskonały wynik, ale mamy nadzieję, że nie 

będziemy musieli nigdy ewakuować się ze 

względu na prawdziwe zagrożenia. 

M.S. 

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUrMepl_7dAhUNZFAKHaHgDjUQjRx6BAgBEAU&url=http://imagensemoldes.com.br/desenhos-infantis-para-colorir-escola-6/desenhos-infantis-para-colorir-escola-6/&psig=AOvVaw2SmP78S_bCI8DBcqkxqnEy&ust=1539340197929982
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W naszym 

przedszkolu 

Nasze przedszkole realizuje kilka programów, 

mających na celu ogólny rozwój małego 

człowieka, zarówno w aspekcie rozwoju 

społecznego, kulturalnego oraz psychologicznego, 

należą do nich:  

 

☼ program Fundacji „Dajemy Dzieciom 

Siłę” pt. „Chronimy dzieci” - jest to 

program, mający na celu ochronę dzieci 

przed krzywdzeniem. Realizujemy go we 

wszystkich grupach wiekowych. Zajęcia 

oparte są na scenariuszach opracowanych 

przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”. 

W 2016 roku nasze przedszkole uzyskało 

certyfikat „Chronimy dzieci”. 

 

☼  „Bezpieczny Przedszkolak” - jest to 

program mający na celu poznanie                              

i utrwalenie zasad bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, a także rozpoznawania                              

i reagowania na sytuacje zagrażające życiu 

lub zdrowiu. Program ten pogłębia wiedzę 

dzieci  na temat służb takich jak: 

Pogotowie, Straż Pożarna czy Policja. 

Uczy dzieci radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, a także przypomina jak wezwać 

pomoc oraz do kogo zgłosić się w chwili 

zagrożenia. W ramach programu, nasze 

przedszkole organizuje spotkania                              

z przedstawicielami wyżej wymienionych 

służb. Dzieci poznają te bardzo 

interesujące, ale niezwykle trudne zawody 

w przyjemny sposób. 

 

☼ „Literka w krainie baśni”- jest to 

program realizowany w naszym 

przedszkolu od kilku lat. Pozwala 

dzieciom wejść                           w 

zaczarowany świat literek. Każdego 

miesiąca dzieci poznają jedna bajkę, do 

której dołączone są min. Treści muzyczne, 

plastyczne i logopedyczne. W sali 

pojawiają się zapisane na kartonikach 

wyrazy, które dzieci czytają w sposób 

globalny. 

 

☼ „Podróże z Wesołym Pędzelkiem”- jest 

to program, który ma na celu przybliżenie 

naszym dzieciom wiadomości o świecie                  

i różnych kulturach. Dzieci zwiedzają 

najbardziej rozpoznawalne i znane zakątki 

świata rozsiane na wszystkich 

kontynentach. Poznają codzienne życie ich 

mieszkańców, a także ich rodziny, domy, 

zabawy, tradycje oraz sposoby spędzania 

wolnego czasu. 

 

☼ „Angielski w piosenkach”- program 

wspierający naukę języka angielskiego. 

Dzieci poznają piosenki z w języku 

obcym. Osłuchują się z językiem, poznają 

proste zwroty i wyrażania w języku 

angielskim.  

 

☼ „Świat Liczb Willy’ego” to atrakcyjny  

program rozwijający umiejętności 

matematyczne. Dzięki oryginalnym 

zabawom, opowiadaniom i piosenkom 

przedszkolaki zanurzają się w świat liczb, 

doskonalą sprawności ruchowe oraz 

poszerzają kompetencje matematyczne. 

Dodatkowo program ten wspiera rozwój 

mowy i zachowań społecznych 

najmłodszych.  

 

 M. Ur.-Kl. 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/maly-jezyk-w-szkole
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Pędzelkowe   

nowinki 
 

„Podróże z Wesołym Pędzelkiem” 

 Wraz z nowym rokiem szkolnym 

powróciliśmy do naszych comiesięcznych spotkań 

z cyklu „Podróże z Wesołym Pędzelkiem – 

świat”. Jest to kontynuacja programu, który 

rozpoczęliśmy w październiku 2017 roku. 

Pierwsze spotkania wprowadzały pojęcia: 

kontynent, ocean, morze. Dzieci podczas 

wspólnych śpiewów, zabaw, oglądając prezentacje 

uczyły się nazw poszczególnych kontynentów. 

Była to także okazja do przybliżenia warunków 

życia ludzi na innych kontynentach. 

 

 Wychodząc od tego, co bliskie i znane 

zwiedzanie kontynentów rozpoczęliśmy od 

Europy, a dokładnie od Polski. Starsze dzieci 

potrafiły wskazać na mapie ważne dla nich 

miejsca! Niezwykle emocjonujące były rozmowy                 

o symbolach narodowych i wspólne wykonanie 

Mazurka Dąbrowskiego. 

 Kolejna intensywna podróż palcem po 

mapie odbywała się po Unii Europejskiej. 

Korzystając z własnych prezentacji oraz krótkich 

filmów edukacyjnych pokazaliśmy dzieciom 

korzyści i obowiązki wynikające z obecności w 

Unii Europejskiej. Znaleźliśmy wspólnie wielu 

bohaterów bajek, które 

powstały w krajach 

należących do 

wspólnoty. 

 Europa to nie 

tylko UE, „Podróże…” 

zaprowadziły nas także 

do innych europejskich 

krajów. Korzystając z 

udogodnień 

komunikacyjnych jakie 

daje nam m.in. Internet 

pozyskaliśmy dla naszych podopiecznych 

informację na temat  obcokrajowców. W krótkich 

filmikach obcokrajowcy opowiadają nam co lubią 

jeść, w co lubią się bawić dzieci w ich krajach, 

zapraszają do zwiedzania, a na koniec 

pozdrawiają nas – po polsku!   

 Pokazując piękno krajobrazów, zabytki, 

ulubione dyscypliny sportowe, muzykę, 

charakterystyczne tańce oraz zabawy dzieci na 

różnych kontynentach dążymy do kształtowania                      

u dzieci pozytywnego nastawienia do „inności” 

wynikającej z różnorodności: miejsca 

zamieszkania, języka, kultury, koloru skóry, 

wyglądu. 

 Spotkania, które zaplanowaliśmy do 

grudnia 2018 roku będą jednocześnie okazją do 

wprowadzenia dzieci w tematykę „Podróży…”               

i powtórzeniem wiadomości dla starszych 

przedszkolaków. Podczas tych spotkań będziemy 

opowiadać o miejscach, które odwiedziły 

nauczycielki w czasie mobilności (w ramach 

programu Erasmus+) w okresie od maja do 

sierpnia 2018 roku. We wrześniu „zwiedzaliśmy” 

Florencję, w październiku i listopadzie 

„pojedziemy” do Irlandii Północnej 

(Londonderry) i Szkocji (Edynburg), na 

grudniowym spotkaniu opowiemy dzieciom o 

Dublinie i Cork (Irlandia), podsumowując 

jednocześnie program „Podróże              z 

Wesołym Pędzelkiem – świat” realizowany                        

w ramach projektu „Wesoły Pędzelek na 

europejskich dróżkach” (programu Erasmus+). 

A.L. 
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Strefa dziecka            

i rodzica 
 

 

                                  „Trudne rozstania” 
 

Pierwsze dni, tygodnie 

spędzone w przedszkolu, 

stanowią duże wyzwanie nie 

tylko dla dzieci, ale także 

dla rodziców. Niektóre 

dzieci przystosowują się 

nieco szybciej, inne 

potrzebują więcej czasu, by 

zmierzyć się z nowym, 

ważnym etapem w ich 

dziecięcym życiu.  

 Nad czym warto pracować, by ułatwić naszym 

maluchom czas adaptacji w przedszkolu? 

Ważnym zadaniem dla rodziców, istotnym 

w procesie adaptacji jest wspieranie dziecka                      

w osiąganiu samodzielności w zakresie 

samoobsługi. Warto poświęcić więcej czasu oraz 

uwagi na rozwijanie umiejętności dziecka                               

w zakresie sprawnego ubierania się, rozbierania, 

spożywania posiłków, samoobsługi higienicznej, 

sprzątania lub odkładania przedmiotów                              

w wyznaczonym miejscu. Rozwijanie tych 

umiejętności w spokojnej, pozbawionej 

pośpiechu, ciepłej atmosferze wraz z radością 

rodzica                    z przejawów samodzielności 

dziecka, z pewnością korzystnie wpłynie na 

poczucie sprawstwa oraz wiarę we własne 

możliwości.  

Jeśli istnieje taka możliwość, warto 

stopniowo przyzwyczajać dzieci do nieobecności 

rodziców oraz przygotowywać do gotowości 

pozostawania pod opieką innych dorosłych osób, 

np. babci czy cioci. Częstszy kontakt z innymi 

dorosłymi osobami ułatwi dzieciom czas rozłąki                      

z rodzicami podczas pobytu w przedszkolu. 

Warto zadbać o spokojny, uporządkowany 

rytm dnia dziecka, by zminimalizować dodatkowe 

czynniki, mogące przyczynić się do 

doświadczenia stresu przez dzieci.  Wypoczynek , 

odpowiednia ilość snu z pewnością korzystnie 

wpłynie na poczucie dobrostanu i komfortu 

fizycznego dziecka. Poranne obowiązki oraz 

przygotowania do wyjścia i spokojne 

odprowadzenie dziecka do przedszkola wymagają 

zarezerwowania odpowiedniej ilości czasu, by 

uniknąć dodatkowego zdenerwowania zarówno 

rodziców, jak i dzieci. Uśmiech, spokojne, 

pozytywne                      i ciepłe nastawienie 

rodzica z pewnością dobrze zapoczątkuje 

nowy dzień naszych maluchów. 

Dzieci dobrze funkcjonują                                      

w przewidywalnym, uporządkowanym planie 

dnia. Podczas pożegnania z dzieckiem warto 

odnieść się do wydarzeń w planie dnia dziecka 

i w sposób zrozumiały poinformować o czasie 

przyjścia rodziców (np. po podwieczorku, po 

spacerze). Pociechy zyskają wówczas 

poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności. 

Bardzo istotne jest, by wywiązać się z 

zapowiedzi                      i pojawić się w 

przedszkolu zgodnie                              z 

obietnicą.  

Podczas pożegnania warto zachować 

spokój, by nie potęgować nerwowych reakcji 

malucha. Ważne, by poranne rozstania 

odbywały się krótko, spokojnie                                        

i zdecydowanie. Rozstania nie należy 

przedłużać, gdyż dodatkowe pożegnania, 

ponowne przytulanie spowoduje nadmierne 

skupienie na emocjach, płaczu, co może 

dodatkowo utrudnić uspokojenie się po 

wyjściu rodzica.  

 

Płacz dzieci                         

w nowej i stresującej 

sytuacji jest normalną 

reakcją. Stanowi sygnał, 

komunikat mówiący                    

o trudnościach w 

samodzielnym radzeniu 

sobie z nową sytuacją,  

potrzebą bycia z osobą dającą poczucie 

bezpieczeństwa. W tym miejscu warto 

zaznaczyć, że płacz dziecka również 

https://pixabay.com/pl/m

atka-i-dziecko-

dziewczynka-mama-

2334628/  

https://pixabay.com/pl/matka-i-dziecko-dziewczynka-mama-2334628/
https://pixabay.com/pl/matka-i-dziecko-dziewczynka-mama-2334628/
https://pixabay.com/pl/matka-i-dziecko-dziewczynka-mama-2334628/
https://pixabay.com/pl/matka-i-dziecko-dziewczynka-mama-2334628/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAkKuZwIreAhUpiKYKHfAsDWEQjRx6BAgBEAU&url=http://czasdzieci.pl/kolorowanki/id,71f66-flinstonowie,do_druku,1332cf6.html&psig=AOvVaw1HD2h_pqmnlunbSGrtXO41&ust=1539763497145834
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umożliwia odreagowanie, uwolnienie od 

silnych emocji,                  z którymi dziecko 

nie potrafi sobie inaczej poradzić. 

Przyzwyczajenie się do nowej rzeczywistości 

dla dziecka wymaga czasu. Rodzic akceptując 

ewentualny płacz, nie odmawia dziecku prawa do 

wyrażania uczuć. Istotna jest reakcja w 

odpowiedzi na płacz dziecka w postaci 

uważności, czasu i empatii np. innej osoby 

dorosłej, której pomoc dziecko gotowe jest 

przyjąć. Na ogół nie trzeba wtedy zbyt wiele 

mówić. Wystarczy być obok, jeśli dziecko 

chce, wówczas przytulić, przekazać 

komunikat, że jesteśmy, słyszymy co się z 

dzieckiem dzieje, widzimy dziecka łzy.  

W czasie dużych trudności z 

rozstaniem, nie należy ulegać dziecku i 

zgadzać się na powrót do domu. Jeśli rodzic 

ulegnie, dziecko będzie ponownie próbowało 

wykorzystać znaną dla niego metodę. Jeżeli 

oswajanie się z przedszkolem trwa zbyt długo, 

wówczas warto skonsultować się i 

porozmawiać z paniami nauczycielkami 

pracującymi z dzieckiem.   

Wspólna zabawa dziecka z rodzicem 

dotycząca tematyki przedszkola może również 

pomóc w skonfrontowaniu się z trudnymi dla 

dziecka sytuacjami.  

http://p8konin.pl/innowacje/szczesliwy-przedszkolak.html   

Proponowaną zabawą jest odgrywanie scenek 

dotyczących rozstania. W czasie zabawy                              

z dzieckiem warto zamieniać się rolami – gdy 

rodzic jest dzieckiem, wówczas  dziecko 

rodzicem. W zabawie wykorzystać można 

również lalki, maskotki lub pacynki. Udział w 

zabawie umożliwi zmierzenie się z trudnym 

dla dziecka doświadczeniem, zmniejszy stres 

oraz lęk. 

Pomocne w procesie adaptacji może 

być również słuchanie bajek, opowiadań, 

czytanie książeczek o bohaterach 

doświadczających podobnych wyzwań. 

Utożsamianie się                            z 

postaciami, słuchanie o ich emocjach, 

odczuciach, metodach radzenia sobie stanowić 

będzie dużą wartość terapeutyczną dla 

dziecka. 

Jeśli dotychczas dziecko żegnało się                          

z rodzicami bez problemów, a obecnie reaguje 

płaczem, warto zastanowić się, czy w życiu 

małego dziecka wystąpiły trudne wydarzenia 

związane ze stresem, np. pojawienie się 

rodzeństwa, przeprowadzka lub mniej czasu 

poświęconego dla dziecka.   

Warto aktywnie uczestniczyć w życiu 

przedszkola poprzez udział w spotkaniach                      

z rodzicami, uroczystościach. Wówczas 

dziecko wie, że przedszkole jest ważnym 

miejscem dla niego, a także dla rodziców.  

K. M 

 

Jesienne 

zagadki 
 

 
https://www.e-kolorowanki.eu/jesien-kolorowanki/kolorowanka-z-

jezem/kolorowanka-jez/  

 

Zagadka nr 1: „Idę sobie leśną drogą, czasem 

gniewnie tupnę nogą. Kolce mam i wzdłuż                           

i wszerz. Kto ja jestem…?” (JEŻ) 

 

Zagadka nr 2: „Na dębach ogromnych                                   

w czapeczkach wygodnych kulki małe siedzą, 

dziki wnet je zjedzą” (ŻOŁĘDZIE) 

 

Zagadka nr 3: „Nie las, nie sad, choć się zieleni, 

smaczne tam owoce znajdziesz na jesieni” (SAD) 

 

Zagadka nr 4: „Wiosną na drzewie się zieleni, ale 

opada na jesieni” (LIŚĆ) 

 

Zagadka nr 5: „W dziupli na drzewie wysoko 

mieszka. Chcesz ją ucieszyć? – daj jej orzeszka” 

(WIEWIÓRKA) 

 

Zagadka nr 6: „Gdy drwale zetną dąb na polanie, 

co tylko po nim pozostanie…?” (PIEŃ) 

http://p8konin.pl/innowacje/szczesliwy-przedszkolak.html
https://www.e-kolorowanki.eu/jesien-kolorowanki/kolorowanka-z-jezem/kolorowanka-jez/
https://www.e-kolorowanki.eu/jesien-kolorowanki/kolorowanka-z-jezem/kolorowanka-jez/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2psbUworeAhUEkywKHSjrAVoQjRx6BAgBEAU&url=http://p8konin.pl/innowacje/szczesliwy-przedszkolak.html&psig=AOvVaw1Q2xiHMAIlSAnybq28A_Am&ust=1539764166212691
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K. K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łamigłówki Wesołego Pędzelka 
 

Drogie przedszkolaki, zawitała do nas jesień a wraz z nią jesienne inspiracje w naszej 

gazetce. Spraw by również w Twoim pokoju zawitała jesień.  

Ozdób szablony liści używając farb oraz gąbki. Maczaj gąbkę w farbie , za każdym 

razem w innym kolorze, a następnie pomaluj nią liście. Po wyschnięciu wytnij je i przyklej 

na szybę. Doskonale sprawdzą się również liście zebrane podczas spaceru, najpierw 

pomaluj je farbą a później odbij na kartce. 
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Słomkowy JEŻ 
 

Przygotuj: plastelinę , słomki, nożyczki. 

 

1. Wyklej jeża  plasteliną. 

2. Potnij słomki na malutkie kawałeczki.  

3. Teraz wbij słomki w plastelinę. W ten sposób powstał jeż z kolcami. 
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Drzewko 

 

Do wykonania zadania potrzebne będą: waciki kosmetyczne, brązowy papier, 

farby, klej, pędzelek lub butelka z rozpylaczem oraz odrobina wody.  

 

1. Pień drzewa wyklej brązowym papierem (możesz go pognieść). 

2. Na koronę drzewa przyklej okrągłe waciki. 

3. Pomaluj je różnokolorowymi farbami lub popsikaj z butelki woda z farbą. 

Użyj wyobraźni ;) 
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Zadania z języka angielskiego 
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Strefa dziecka i   

rodzica
  
 „Pomysły na jesienne zabawy z 

dzieckiem” 
 

Jesień przynosi nam mnóstwo radości                       

i możliwości. Kolorowe liście, błyszczące 

kasztany, żołędzie w kapturkach i czerwona 

jarzębina mogą sprawić, że dziecko zainteresuje 

się przyrodą, pobudzi swoją wyobraźnię oraz 

rozwinie zdolności artystyczne. 

Czas na nowe, wspaniałe zabawy z dziećmi, 

podczas których możemy wykorzystać „skarby” 

znalezione w trakcie 

wspólnych spacerów. 

Jesienią można się 

bawić na tysiąc 

sposobów. Poniżej 

przedstawiam kilka 

przykładów zabaw                            

z liśćmi.    

https://www.kolorowankidowydruku.eu/kolorowanka-Tom-i-Jerry-

malowanka-do-wydruku-39.html 

 „ Liściasty latawiec” 

Gdy z drzewa zaczynają spadać kolorowe liście, 

wspólnie z dziećmi robimy jesienne 

latawce. Ich wykonanie jest niezwykle 

proste, a różnorodność kształtów oraz 

kolorów sprawia, że każdy z nich jest 

wyjątkowy i niepowtarzalny. 

Wykonanie: 

Zbierzcie kilka/kilkanaście liści- ilość 

zależy od wieku i wzrostu dziecka. 

Najlepiej sprawdzają się duże liście z 

klonu. Przywiązujemy liście nitką jeden do 

drugiego w taki sposób, by utworzyły linię. 

Następnie całość przymocujcie do patyka                               

i latawiec gotowy. Gdy dziecko biegnie, listki 

tworzą szumiący na wietrze kolorowy ogon… 

 „ Liściaste stworki” 

Do wykonania potrzebujesz między innymi: 

kartki, kleju, plasteliny, liści, jarzębiny, 

wykałaczek oraz kredek. 

Wykonanie: 

Na czystej kartce papieru przyklejcie liść. Aby stał 

się stworkiem, musicie go odpowiednio 

ucharakteryzować. Możecie z plasteliny i 

jarzębiny dorobić mu duże, wyłupiaste oczy, z 

wykałaczek ręce oraz nogi. Palce i buty dorysujcie 

kredkami. 

Do wykonania stworków świetnie nadają się 

również pestki dyni, słonecznika, resztki 

kolorowej włóczki, farby i … wszystko to, co 

Wam podpowiada wyobraźnia. 

 ,, Liściaste pieczątki”  

Do zrobienia pieczątek potrzebujemy: farb 

plakatowych, kartki oraz liści. Z tym zadaniem 

poradzą sobie nawet małe dzieci, ale warto je 

wcześniej ubrać w ochronny fartuszek, 

aby nie pobrudziły sobie ubranka podczas 

zabawy. 

Wykonanie: 

Powierzchnię liścia pokrywamy farbą                       

i odbijamy ją na papierze. Na jednej 

kartce możemy tworzyć kompozycje z 

kilku kształtów liści.  

https://www.kolorowankidowydruku.eu/kolorowanka-Tom-i-Jerry-malowanka-do-wydruku-39.html
https://www.kolorowankidowydruku.eu/kolorowanka-Tom-i-Jerry-malowanka-do-wydruku-39.html
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 ,, Bukiet z jesiennych liści” 

Podczas spaceru w parku lub lesie zbierzcie sporą 

ilość kolorowych liści. Najlepsze będą z dębu lub 

klonu. Pamiętajcie, by wybierać świeże i dość 

elastyczne. Do przygotowania bukietu przydadzą 

się Wam nożyczki, a także nitka, małe gumki 

recepturki bądź drucik. 

Wykonanie:      

Liść złóżcie na pół i zwińcie w taki sposób, by 

utworzył pączek przypominający środek róży. 

Kolejny liść okręćcie wokół na wzór płatków. 

Każdą warstwę należy przymocować. Użyjcie do 

tego nitki, gumki lub drucika. 

Aby powstał efektowny kwiat, wystarczy 

zaledwie 4-5 liści. Gdy zrobicie odpowiednią ilość 

różyczek, możesz z nich utworzyć okrągły 

bukiecik. Końcówki kwiatków można dodatkowo 

związać wstążką lub kolorową rafią. 

Gotowe dzieła dadzą dziecku wiele radości 

i satysfakcji. Będzie mogło ozdobić nimi swój 

pokój i stworzyć osobistą galerię albo dać                            

w prezencie np. dziadkom. 

Miłej zabawy. 

M. S. 

https://paczka-wiedzy.pl/pingwinyciekawostki/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ciekawostki 

jesienna porą… 
 

☼ Futro niedźwiedzia polarnego nie jest 

białe, tylko przezroczyste. Tworzą je 

tysiące włosów wypełnionych powietrzem, 

które chronią go przed zimnem. Światło 

odbija się od futra, dając wrażenie, że jest 

białe. Skóra niedźwiedzia polarnego jest 

czarna, dzięki czemu pochłania promienie 

słoneczne, które ogrzewają jego ciało. 

 

☼ Koncern Coca-Cola wykorzystuje 

wizerunek niedźwiedzia polarnego 

ukazując go wraz ze stadem pingwinów, 

mimo iż zwierzęta te żyją na 

przeciwległych półkulach! Źródło: 

http://niedzwiedzie.pl/ciekawostki.php 

 

☼ Jama skalna w której żyją niedźwiedzie 

mieszkające w Polsce nazywa się gawra. 

 

☼ Pingwiny mają 3 palce u stóp. Ciało 

pingwina cesarskiego przypomina 

wyglądem torpedę. Pingwin cesarski 

potrafi pływać z prędkością nawet do 

60km/h. U niektórych pingwinów to 

samiec wysiaduje jajo przez dwa miesiące. 

Małe pingwiny po wykluciu są szare i 

pokryte puchem. Dla pingwinów jedzenie 

może być tylko słone lub kwaśne. 

Pingwiny to jedyne ptaki które mają 

spionizowaną sylwetkę. Pingwiny mają 

łaskotki!  

https://paczka-wiedzy.pl/pingwinyciekawostki/
http://niedzwiedzie.pl/ciekawostki.php
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M.Ur-Kl. 

Kącik języka 

migowego 
 

 

 

 

 

Od września w naszym przedszkolu dzieci 

z grup starszych w siedzibie przy ul. Dionizosa 

uczą się języka migowego. 

Nauka języka migowego to nie tylko 

świetna zabawa dla dziecka, ale przede wszystkim 

wskazanie mu nowego, alternatywnego sposobu 

porozumiewania się z ludźmi, przy jednoczesnym 

uwrażliwianiu na drugiego człowieka. Ucząc 

dziecko od najmłodszych lat szacunku, tolerancji i 

godnego traktowania ludzi różniących się od nas 

samych, a poprzez naukę języka migowego 

umożliwienie mu sposobu kontaktowania się                       

z osobami niesłyszącymi lub słabo słyszącymi, 

powoduje rozwój umiejętności społecznych 

dziecka, poszerza jego pogląd na świat i sposób 

jego rozumienia. 

Do nauki w domu z dziećmi 

 

 

 
 

Realizowany program pomoże dzieciom 

stać się bardziej otwartymi, wrażliwymi                                  

i świadomymi odbiorcami, ale też i twórcami 

wspólnej rzeczywistości. Pozwoli na ich 

harmonijny rozwój, ukaże alternatywny sposób 

komunikacji w na tyle atrakcyjny sposób, iż jego 

nauka, podczas wspólnej zabawy, stanowić będzie 

nie tylko mile, ale również praktycznie spędzany 

czas. Z kolei zdobyte w ten sposób i tak inne od 

wcześniej proponowanych wiadomości                                    

i umiejętności dzieci będą mogły wykorzystać                    

w dalszej edukacji w szkole podstawowej, 

przyczynią się one do rozwoju zainteresowań, 

wpłyną na ich ocenę rzeczywistości i uwrażliwią na 

innych ludzi.  

„Żeby się porozumieć, trzeba nastawić się  

na tę samą częstotliwość fal, 

w przeciwnym razie słowa wypowiadane są 

jakby w innym języku i nie trafiają do serca” 

Salvina Bullrich 

Alfabet w języku migowym   

 
 

Do migania razem z dziećmi w formie 

zabawy  
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S.G  

Baśniowanie na 

dywanie 
„Z baśniami przez świat” 

 

„Ludowe baśnie, niczym woda przesączająca się 

przez grubą warstwę gleby, przechodziły                               

z pokolenia na pokolenie, i możemy zaufać 

zawartym w nich prawdom. Motywy 

przekazywane przez dawne opowieści przenikają 

w nas z wolna, by potem, już zadomowione, 

rozwijać się w naszym wnętrzu.” 

(Robert Bly – autor książki „Żelazny Jan”) 

https://entropymag.org/best-of-2015-presses-magazines-publishers-journals/  

Baśń to z prasłowiańskiego słowa 

„basn, basni” - „gadanie”. Tak więc nie o 

oglądaniu bajek w telewizji czy kinie albo 

słuchaniu książek                         w wersji 

audio tu będzie (choć i to może być 

ciekawe), ale właśnie o gadaniu, a raczej 

czytaniu, opowiadaniu i słuchaniu, czyli 

niezwykle ważnym kontakcie z żywym 

językiem i teksem. 

Baśnie od dawien dawna towarzyszyły 

ludziom. Przez wieki wychowywały, przekazując 

w dość zrozumiały i zarazem ciekawy sposób 

uniwersalne prawdy, pouczenia i morały. Od 

małego chowały nas w poczuciu sprawiedliwości, 

która przychodziła na tych złych i nieuczciwych, 

na tych, których serce było „czarne”, którzy bez 

zastanowienia krzywdzili innych i nie czuli 

skruchy, nie chcieli się poprawić. Dawały 

jednocześnie nadzieję i otuchę, że dobro 

zwycięży, że warto być dobrym, bo źli na końcu 

zawsze zostają pokonani lub ukarani. Źli w ten 

czy inny sposób musieli za swoje winy zapłacić, 

ponieść karę lub jakoś odpokutować i naprawić 

szkody. Dobrzy zaś doznawali wynagrodzenia 

swoich krzywd i los ich się odmieniał na lepsze.                   

I co najważniejsze, utwory te pokazywały siłę 

miłości, która przezwyciężyć mogła wszystko. 

Miłość  i czyste serce, dobroć, wiara i nadzieja od 

pokoleń królowały w czytanych i opowiadanych 

dzieciom baśniach. 

Baśnie są opowieściami o treści 

fantastycznej, legendarnej, o nadnaturalnych 

postaciach i zjawiskach. Łączą w sobie elementy 

świata zwykłego, realnego z pierwiastkami 

fantastycznymi i fikcyjnymi. W przedstawionym 

w nich świecie obowiązują rzeczywiste związki 

przyczynowo - skutkowe, ale dopuszczalne i 

częste jest ich łamanie i przekraczanie przez 

zjawiska                       i siły nadnaturalne, 

magiczne, tak jak w myśleniu dziecięcym. 

Bohaterowie zaś swobodnie przemierzają granice 

światów: realnego                                  i 

fantastycznego. Ingerencje mocy 

nadprzyrodzonych, mówiące zwierzęta, rośliny, 

przedmioty czy burza z cechami ludzkimi, nikogo 

w baśniach właściwie nie dziwią. 

https://pl.pinterest.com/pin/486599
934728931963/?lp=true 

https://entropymag.org/best-of-2015-presses-magazines-publishers-journals/
https://pl.pinterest.com/pin/486599934728931963/?lp=true
https://pl.pinterest.com/pin/486599934728931963/?lp=true
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Czas i miejsce 

akcji nie są w tych 

utworach jasno 

określone, przeważnie 

wszystko dzieje się 

„dawno, dawno temu…” 

i „za siedmioma górami, 

lasami, morzami …”, a 

kończy długim                  

i szczęśliwym życiem 

bohaterów. Takie ujęcie 

jasno zarysowuje 

słuchaczowi granice 

między naszym światem, 

realnym, współczesnym, 

a światem baśni i 

fantazji. Ważne są 

również występujące w 

baśniach 

charakterystyczne postacie takie jak: królowie, 

rycerze, księżniczki i królewicze, krasnoludki, 

mędrcy o niezwykłej wiedzy                           i 

mądrości, czarodzieje i czarownice, wróżki, trzej 

bracia, sieroty i wdowy, mówiące zwierzęta, 

magiczne przedmioty itp. Fabuła przeważnie nie 

jest zbyt skomplikowana i pojawiają się w niej 

pewne stałe wątki, powtarzające się również                      

w innych baśniach np. trudna sytuacja, która 

zmusza bohatera do działania, sierota lub 

najmłodszy i „najgłupszy” z trzech braci, motyw 

wędrówki, daleka wyprawa po cudowny lek lub 

przedmiot, próby do przejścia, walka, wyścig                       

i przeszkody do pokonania jak las, woda, ogień                    

i inne, niezwykli lub magiczni pomocnicy, piękna 

księżniczka do uratowania i inne. Scenariusz zaś 

kompozycyjny oparty jest na tryumfie miłości, 

sprawiedliwości oraz dobra nad złem                                        

i niegodziwością. 

Baśnie i legendy w sposób obrazowy                         

i metaforyczny pokazywały, jak wygląda świat, 

jakie mogą pojawiać się zagrożenia, ale także                       

i potrzeby czy radości. Przestrzegały przed 

czyhającymi niebezpieczeństwami, wskazując 

jednocześnie jak radzić sobie w kłopotach. Uczyły 

sprytu, mądrości  i przezorności, podpowiadały by 

nie ufać zbyt pochopnie obcym. Ostrzegały przed 

chciwością, skąpstwem i oszustwami,                                      

a uwrażliwiały na potrzeby innych. Zachęcały do 

dzielenia się z potrzebującymi, bycia wrażliwym 

na potrzeby słabszych                         

i mniejszych, niesienia im 

pomocy oraz szanowania nie 

tylko możnych                                           

i bogatych, ale nawet 

bardziej tych niepozornych, 

słabych                  i 

biednych, od których na 

pozór nie można było 

spodziewać się niczego w 

zamian. Wskazywały na 

czyste serce, które uratowało 

wielu bohaterów od licznych 

kłopotów i niechybnej 

śmierci oraz na potęgę 

miłości, wiary i nadziei, 

które zawieść nie mogły.  

Język baśni jest inny 

niż ten, który można spotkać 

w tzw. „literaturze dydaktycznej” przeznaczonej 

dla najmłodszych. Literatura ta wpycha na siłę 

pouczenia i „jedynie słuszne” rozwiązania, 

wywołując w dzieciach, tym moralizatorskim 

rodzajem przekazu wrażenie bycia głupszym                       

i poczucie winy. Przekaz w baśniach jest inny, 

pośredni i metaforyczny, nie narzucający 

rozwiązań, mówiący o konkretnych problemach 

ale przez symbole, dający wybór co do przyjęcia 

przesłania oraz zakresu i możliwości w jakim 

maluch jest w stanie je przyswoić. 

Najbardziej znane zbiory baśni w Europie 

stworzyli Charles Perrault („Contes de ma mere 

l'Oye” – „Bajki Babci Gąski”, 1697) oraz Jacob                    

i Wilhelm Grimm („Kinder - und Hausmärchen” – 

„Bajki dziecięce i domowe”, 1812-1822), którzy 

jako jedni z pierwszych zbierali i opracowywali 

opowieści ludowe. Niezwykłe dzieła stworzył też 

Hans Christian Andersen, choć jego utwory mają 

już bardziej charakter literacki. 

 

https://pl.pinterest.com/pin/44916362823174945/?lp=true 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bajki_Babci_G%C4%85ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%9Bnie_braci_Grimm
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https://www.pintarcolorir.com/nl/desenhos/branca-de-neve/pintar-colorir-

branca-de-neve-021  

Wpływ baśni na naszą kulturę, sztukę                      

i różne dziedziny życia jest niepodważalny                         

i widoczny niemalże na każdym kroku. Jakie jest 

jednak ich oddziaływanie na dzieci i ich rozwój 

szczególnie w wieku przedszkolnym? Czy wpływ 

tego typu utworów jest pozytywny, czy 

negatywny? Przynosi więcej korzyści, czy jak to 

widzą niektórzy straszy i zasmuca, przekazując 

przestarzałe wzorce i stereotypy? 

Dla zainteresowanych, kwestie                                  

te poruszone zostaną w następnym wydaniu 

naszej gazetki. 

I.Ś. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coloringhome.com/coloring-page/20221  

 

 

 

 

Strefa  

dziecka i rodzica 
 

„I ty możesz kodować!!!” 
             

W obecnych czasach rodzice często 

zastanawiają się czy mogą pozwolić dzieciom 

korzystać z tabletu lub z komputera, czy nie jest 

za wcześnie, czy nie zrobią przez to więcej szkody 

niż pożytku. W  niektórych przypadkach , rodzice 

przenoszą na dziecko swoje lęki i niepewność 

związane z nowymi technologiami. Boją się , że 

ich dziecko uzależni się od zabawek 

elektronicznych, że to ,,za wcześnie’’, że 

korzystanie                                  z elektronicznych 

urządzeń może być szkodliwe.   

          Myślę , że pytaniem na które trzeba sobie 

odpowiedzieć  nie jest ,,kiedy ‘’ wprowadzić 

dzieci w świat kodowania, programowania oraz 

nowoczesnych technologii , ale w jaki sposób to 

zrobić. Współczesny świat pędzi , a kontakt                       

z nowymi technologiami jest dla wszystkich 

nieunikniony. Wychodząc na przeciw potrzebom 

współczesnego świata, chciałabym uczyć dzieci w 

jaki sposób bezpiecznie i pożytecznie korzystać                              

z urządzeń elektronicznych i cyfrowych. Myślę , 

że nauczanie kodowania i programowania 

niedługo stanie się standardem w przedszkolach . 

Zadaniem nauczycieli i rodziców będzie ustrzec 

dzieci przed negatywnymi skutkami korzystania z 

urządzeń elektronicznych, ale nie przed 

technologią.  

Kompetencje jakie dziecko nabywa bawiąc 

się w kodowanie i programowanie , są przydatne 

na każdym etapie jego późniejszego rozwoju. Dziś 

trudno jest powiedzieć, jak będzie się prezentował 

się rynek pracy za kilka czy kilkanaście lat , które 

umiejętności okażą się kluczowe i będą cenione 

przez pracodawcę. Warto skupić się na rozwijaniu 

u dzieci kompetencji kluczowych, uniwersalnych 

we wszystkich zawodach. Takimi 

https://www.pintarcolorir.com/nl/desenhos/branca-de-neve/pintar-colorir-branca-de-neve-021
https://www.pintarcolorir.com/nl/desenhos/branca-de-neve/pintar-colorir-branca-de-neve-021
http://coloringhome.com/coloring-page/20221
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDiOesg43eAhWFGewKHWtdAjEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pintarcolorir.com/nl/desenhos/branca-de-neve/pintar-colorir-branca-de-neve-021&psig=AOvVaw07_g1UiuJ6wvX_jfGqEwLy&ust=1539850224590747
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umiejętnościami są: logiczne myślenie, 

umiejętność pracy zespołowej, zadaniowe 

podchodzenie do trudności, elastyczność. To 

właśnie takie umiejętności kształtowane są 

podczas zabaw z kodowaniem                    i 

programowaniem.  

       Zabawy matematyczne są równie ważne w 

edukacji przedszkolnej. Dają możliwość 

eksploracji, działania, wyzwalają chęć 

poszukiwania. Dlaczego więc nie skorzystać                     

z tego, by rozbudzać w dzieciach możliwości 

poznawcze, wzbogacać ich wiedzę i umiejętności 

w tym zakresie. 

Rozwijanie zdolności 

dzieci należy 

obecnie, w dobie 

rewolucji naukowo-

technicznej, do 

ważnych zadań 

nauczyciela.                         

Ze społecznego 

punktu widzenia 

problem rozwijania 

zdolności logicznego 

myślenia już od 

najmłodszych lat jest bardzo ważny, gdyż daje 

gwarancję lepszych rezultatów w przyszłości. To 

co zostało utrwalone w młodym wieku jest trwałe. 

Zdolności dzieci powinny być rozwijane na 

drodze ich samodzielnych poszukiwań 

organizowanych przez nauczyciela i 

ukierunkowanych merytorycznie zgodnie z 

podstawą programową wychowania 

przedszkolnego. 

 Programy wychowania przedszkolnego 

podkreślają, iż zadaniem pracy dydaktyczno – 

wychowawczej w przedszkolu jest 

zapewnienie każdemu dziecku jak 

najkorzystniejszych warunków 

wszechstronnego rozwoju oraz 

przyspieszenie procesu osiągnięcia 

dojrzałości szkolnej. Dla kształcenia 

matematyki najważniejsze jest 

dążenie do tego by wszystkie dzieci 

przed pójściem do szkoły osiągnęły 

początki rozumowania operacyjnego na poziomie 

konkretnym, gdyż jest to niezbędnym warunkiem 

zrozumienia i przyswojenia przez dziecko pojęcia 

liczby i działań na liczbach. Mózg małego dziecka 

jest tak zaprogramowany, by w drodze 

wielokrotnych doświadczeń zdobywać wiedzę o 

otoczeniu, poznawać prawa przyrody, a co więcej 

- kształtować własną strukturę. Z otoczeniem 

kontaktuje się przy pomocy zmysłów: wzroku, 

słuchu, węchu, smaku oraz kilku zmysłów 

somatycznych (m.in.: równowagi, dotyku, czucia 

temperatury). Dlatego też wszystko co dziecko 

widzi, słyszy, czuje, o czym myśli, czego dotyka  

wpływa bezpośrednio i trwale na strukturę                          

i ostateczne funkcjonowanie mózgu. 

Kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci w 

wieku przedszkolnym jest procesem ciągłym i w 

głównej mierze dokonuje się w naturalnych 

sytuacjach życia codziennego oraz podczas 

nadarzających się okazji. Dlatego zabawy 

matematyką muszą być wtopione w te działania. 

Procesy intelektualne, od których zależą sukcesy 

w uczeniu się matematyki mają szeroki zakres , 

gdyż służą dzieciom do klasyfikowania i 

tworzenia wszelkich pojęć, tworzenia logicznych 

wypowiedzi i oceny innych , polepszenia 

spostrzegania, przewidywania skutków na bazie 

dostrzeżonych przyczyn oraz sprawnego liczenia. 

Wprowadzając dzieci w wieku przedszkolnym                  

w świat kodowania, programowania i matematyki 

należy pamiętać    o trzech najważniejszych 

elementach procesu edukacyjnego: 

1. dzieci w wieku przedszkolnym 

reprezentują poziom myślenia  

czynnościowego   i  konkretno – 

obrazowego, 

2. uczenie się kodowania, programowania                

a także matematyki jest procesem 

długofalowym, a zatem należy 

organizować dużą ilość powtórzeń danej 

czynności na różnorodnym materiale                   

(w pierwszej kolejności na materiale 

konkretnym, potem abstrakcyjnym)   

3. dzieci najefektywniej uczą się                        

w działaniu i doświadczaniu. 

Na podstawie wieloletnich obserwacji 

dzieci przedszkolnych, a także 

doświadczeń swoich i koleżanek 

opracowałam  program „I Ty możesz 

kodować ”. Jest on skierowany dla 

dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Jego 

zadaniem jest wspomaganie dziecięcego 

rozumowania bez podawania gotowych definicji 

oraz przybliżenie trudnych zagadnień 

matematycznych w toku zabaw.  

I. M. 
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Gimnastyka dla 

smyka 
„Rozćwiczone” Przedszkolaki  

Dobroczynnego wpływu aktywności 

fizycznej na zdrowie i samopoczucie dziecka nie 

sposób przecenić. Bez niej żaden maluch  nie 

będzie się dobrze  rozwijał. W naszym 

przedszkolu bardzo dużo czasu poświęcamy na 

organizowanie zabaw i gier ruchowych zarówno 

w salach jak                       i w ogrodzie 

przedszkolnym. Na rodzicach                            i 

nauczycielach ciąży bowiem olbrzymia 

odpowiedzialność - muszą zadbać o zdrowy                      

i bezpieczny rozwój dzieci już od najmłodszych 

lat. Także sami dając dobry przykład!  

Pracując w przedszkolu mogę obserwować 

z jaką pasją i  chęcią dzieci angażują się we 

wszelkiego rodzaju 

zabawy ruchowe. 

Chętnie biegają, 

skaczą, wspinają się, 

naśladują poruszające 

się zwierzęta, pojazdy, 

zjawiska 

atmosferyczne itp. 

Ruch to ich żywioł. 

Mimo, że  szybko 

męczą się, to  jeszcze 

szybciej regenerują 

swoje siły, zaskakując 

tym nas-dorosłych. 
http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/emily-joue-au-ballon  

Od pierwszych dni pobytu dzieci                              

w przedszkolu dbamy o to aby wszystkie zabawy                 

i zajęcia przeplatać  mnóstwem ruchu. Najlepiej 

dzieci reagują na ruch przy muzyce. Skaczemy 

zatem jak piłeczki, podskakujemy jak koniki, 

jeździmy po sali jak samochody,(uważając, aby 

nie dostać mandatu) fruwamy jak ptaki, skaczemy 

jak żabki i maszerujemy jak żołnierze. Gdy już 

dzieci poradzą sobie z tymi zadaniami pora na 

zabawy                   z tamburynem i włączenie 

przyborów gimnastycznych takich jak: krążki, 

szarfy, obręcze i  piłki. Gdy gry i zabawy 

odbywają się na powietrzu przydaje się chusta 

animacyjna, pachołki, kręgle i inne atrakcyjne 

pomoce. Pokonywanie przeszkód terenowych jak 

np. ścianka wspinaczkowa, wykorzystanie 

urządzeń ogrodowych takich jak drabinki, 

zjeżdżalnie czy 

różnorodnych 

przyborów typu 

skakanki, obręcze, 

stwarza okazję do 

doskonalenia swojej 

sprawności 

ruchowej, przynosi 

nowe,  

doświadczenia, daje 

szansę sprawdzenia 

swoich możliwości. 

Zabawy i ćwiczenia  

ruchowe kształtują 

sylwetkę dziecka, 

wzmacniają pracę mięśni, doskonalą koordynację 

wzrokowo-ruchową, szybką reakcję na sygnały i 

orientację w przestrzeni. Wprowadzają radosny 

nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku 

możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby 

ruchu, przygotowują do społecznego 

współdziałania                     i współżycia. Poprzez 

ćwiczenia z elementem rywalizacji i  gry 

zespołowe dziecko uczy się działania dla dobra 

całego zespołu lub grupy, utrwala wiele pojęć i 

wiadomości, kształtuje nawyki kulturalne, 

wyrabia pozytywne cechy charakteru, a w 

szczególności samodyscyplinę. 

W naszym przedszkolu dzieci uczestniczą 

w bezpłatnych zajęciach z gimnastyki 

korekcyjnej… ale o tym nieco więcej napiszę                     

w kolejnym, zimowym wydaniu gazetki.  

Zatem skaczmy, biegajmy i zdrowo się 

odżywiajmy, a pokonamy nudę i zyskamy dobry 

nastrój! Czego sobie i miłym czytelnikom życzę! 

J.W.  

 

 

 

 

 

 

http://babyonline.pl/przedszkolak_zdrowie_przedszkolaka_artykul,12121.html
http://babyonline.pl/przedszkolak_zdrowie_przedszkolaka_artykul,12121.html
http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/emily-joue-au-ballon
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Strefa dziecka i 

rodzica 
A może by tak inaczej…??? 

 

Dyscyplina bez nakazów 

 

                             http://darmowekolorowanki.cba.pl/data/media/8/dora8.gif  

Poszukując inspiracji do działań w mojej 

cudownej  grupie i dzięki życzliwości 

wspaniałych nauczycielek z naszego Przedszkola 

„Wesoły Pędzelek”, natrafiłam na metodę pracy, 

która idealnie odpowiada potrzebom 

emocjonalnym dzieci, w zasadzie w każdej grupie 

wiekowej                       w przedszkolu, jak 

również może być ciekawym pomysłem do zabaw 

rodziców z dziećmi w domu. 

Podejmując działania wychowawcze zarówno                   

w przedszkolu jak                   

i w domu zapewne 

często zastanawiamy 

się, w jaki sposób 

przemawiać do dzieci, 

aby rozumiały nasz 

przekaz, spełniały nasze 

prośby i oczekiwania. 

Jednocześnie, aby 

formułowane przez nas 

zwroty nie były jedynie 

nakazami, za pomocą których realizowane są 

nasze oczekiwania względem dzieci, a jednak 

komunikatem pełnym życzliwości, radości                          

i akceptacji.  

Wychodząc naprzeciw tego typu 

dylematom Agnieszka Charatanowicz stworzyła 

metodę pracy  wychowawczej, którą nazwała: 

„Dyscypliną bez nakazów”. Decyzję                                    

o wprowadzeniu tego typu innowacji motywowała 

w następujący sposób: 

 „W większości placówek edukacji przedszkolnej 

w Polsce zauważono następującą tendencję: dzieci 

mają coraz większy problem ze skupieniem 

uwagi. Informacje, które docierają do dzieci, z 

telewizji, Internetu i gier są szybkie. Łącząc w 

sobie wrażenia słuchowe (muzyka i głos) i 

wrażenia wzrokowe a często wrażenia 

kinestetyczno-ruchowe (np. w grach) wpływają na 

atrakcyjność przekazu, odczuwanie pozytywnych 

doznań                     i powodują maksymalną 

koncentrację dziecka. Dziecko przyzwyczajone do 

takich bodźców staje się mniej podatne na 

komunikaty jednokanałowe (tylko słuchowe, tylko 

wzrokowe) co wpływa, że jest później odbierane 

przez nauczyciela                                i otoczenie 

jako gorzej koncentrujące się.” (Agnieszka 

Charatanowicz Dyscyplina bez nakazów-materiały 

szkoleniowe) 

Innym problemem jest sposób odżywiania 

dzieci: 

„Badania wskazują, że dieta bogata w cukier 

(również z żywności przetworzonej) wpływa na 

nadruchliwość i nadpobudliwość dziecka. Dzieci 

nawet jeżeli siedzą na zajęciach, to ze względu na 

niezaspokojoną potrzebę ruchu, nie mogą 

skoncentrować się tylko na siedzeniu. Coraz 

częstsze są przypadki dzieci spacerujących 

podczas prowadzonych przez nauczyciela zajęć. 

Niezaspokojona potrzeba ruchu jest również 

przyczyną większości konfliktów w grupach                         

i przyczyną zachowań agresywnych.” (Agnieszka 

Charatanowicz Dyscyplina bez nakazów-materiały 

szkoleniowe) 

Tworząc metodę pani Agnieszka Charatanowicz 

skupiła się przede wszystkim na: 

 Zaspokojeniu potrzeby otrzymywania 

atrakcyjnego komunikatu przez dzieci - 

dzieci codziennie uczestniczą                                    

w spektaklach edukacyjnych 

prowadzonych przez nauczyciela. 

Stosowanie wielokanałowego przekazu w 

spektaklach (wzrok, słuch, dotyk, ruch) 

prowadzi do odbioru komunikatu przez 

dziecko jako atrakcyjnego. 

 Zaspokojeniu potrzeby ruchu dzieci - 

Wprowadzenie codziennie tańców 

wychowańców, czyli atrakcyjnych zabaw 

muzyczno-ruchowych pomaga dzieciom 

uwolnić z ciał nadmiar energii                                   

w kontrolowany przez nauczyciela sposób. 

Dzieci mogą przenieść swoją uwagę na 

spokojniejszą zabawę i naukę. 

 Zaspokojeniu potrzeby godności własnej 

i wolności dziecka – dziecko przestaje 

czuć się zmuszane do koniecznych w 

http://www.e-kolorowanki.eu/wp-

content/uploads/2015/03/dora-kolorowanka-12.jpg  

 

http://darmowekolorowanki.cba.pl/data/media/8/dora8.gif
http://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2015/03/dora-kolorowanka-12.jpg
http://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2015/03/dora-kolorowanka-12.jpg
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placówce aktywności i 

zachowań zgodnych                             

z zasadami. Poznaje 

wartości wolności                      

i szacunku na swoim 

doświadczeniu, czyli 

doświadcza wolności i 

czuje się szanowane. 

Dzięki temu uczy się 

szanować i dawać wolność 

innym.  

Atrakcyjność przekazu spektakli 

„ShowPedagogika” –„ Dyscyplina bez nakazów” 

powoduje, że dzieci pragną uczestniczyć w 

zajęciach w wolności i szacunku. Dziecko uczy 

się z ochotą słuchać, słyszeć i działać zgodnie z 

poleceniami nauczyciela, uczy się proaktywnej 

postawy wobec życia i 

otoczenia, rozumie, że 

czuje trudne emocje (żal, 

złość) i uczy się brać 

odpowiedzialność  

https://www.maluchy.pl/kolorowanki/.jpg 

za te emocje. Buduje poczucie własnej wartości, 

szacunku wobec siebie i innych, wspólnoty ze 

społecznością i indywidualności. 

Każdy spektakl jest spójną całością i jest na tyle 

krótki (6 minut) i atrakcyjny, że dzieci czują 

niedosyt. Spektakl składa się z: 

 Przywoływanki (zamiast próśb o uwagę                           

i podejście) - dziecko słyszy zabawę 

przywołującą ( muzyczno-ruchową). 

 Bajki pedagogicznej (zamiast 

moralizowania) - dziecko słucha bajek 

pedagogicznych z morałami, które uczą je 

wartości szacunku i samorealizacji. W 

trakcie widzi film z powstającymi na żywo 

ilustracjami do bajek. 

 Tańca wychowańca (zamiast być 

upominane o dobre zachowanie) - Dziecko 

utożsamia się z postaciami z bajek podczas 

tańców wychowańców (zabaw muzyczno-

ruchowych), które następują zaraz po 

bajkach i są ich ruchową 

kontynuacją. Przyswaja postawy i 

wartości z bajek kotwicząc w sobie 

te postawy i wartości wraz z dobrą 

zabawą, radością                                      

i atrakcyjnością. 

Dzięki tej metodzie dzieci 

poprzez radosną                   i twórczą 

zabawę, uczą się szacunku do 

innych, akceptacji własnych słabości, 

wiary we własne możliwości. Jednocześnie 

chętnie i z zapałem uczestniczą  w zaplanowanych 

zabawach, które rozbudzają w nich ciekawość 

świata, dają możliwość zrozumienia własnych 

emocji. 

Artykuł napisany na podstawie materiałów ze 

szkolenia „SchowPedagogika”-Dyscyplina bez 

nakazów A. Charatanowicz 

M. B. 

 

Przychodzi dziecko 

do logopedy… 
…czyli badania  przesiewowe 

w przedszkolu. 

Istotą badania przesiewowego jest 

przeprowadzenie kilku prób, mających  na celu 

orientacyjną  ocenę stanu mowy. Próby 

sprawdzające obejmują: 

1. Rozumienie poleceń słownych. 

2. Zdolność wypowiadania się. 

3. Prawidłowość wymawiania dźwięków 

mowy i wyrazów. 

4. Budowa i sprawność narządów 

artykulacyjnych. 

Powyższe badanie nie stanowi pełnej, lecz 

jest formą wstępnej diagnozy logopedycznej. 

Wyniki pozwalają zakwalifikować na terapię 

dziecko, którego mowa na danym etapie rozwoju 

jest nieprawidłowa. U dzieci, których mowa 

kształtuje się prawidłowo, nie wprowadzamy 

terapii.       
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Dla logopedy najważniejsze jest 

nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem. 

Badanie ma charakter zabawy. Wybieramy 

zabawkę, którą dziecko się zainteresuje i na jej 

podstawie przeprowadzamy badanie. 

      

 Pamiętajmy, że rozwój mowy dziecka 

przedszkolnego, nie jest jeszcze zakończony. 

Mowa cały czas się doskonali, a aparat 

artykulacyjny usprawnia się.  

Jesienna gimnastyka buzi i języka: 

 Teraz Twojego języka pora, namaluj na 

podniebieniu kropki muchomora. 

( czubek języka dotyka wielokrotnie 

podniebienia). 

 Pokaż jak listki z rączki spadają, kiedy                      

w nie dmuchasz śmiało! 

 Jaki dźwięk kasztany wydają, gdy z 

drzewa na chodnik spadają? 

(głośne mlaśnięcie)  

 Gdy jeża w lesie spotkasz, język swój na 

baczność postaw!  

(czubek języka unosi się do górnych 

dziąseł). 

 Kiedy wiewiórka znajdzie orzecha, to się 

szeroko uśmiecha!  

( szeroko się uśmiechamy i pokazujemy 

zęby) 

S.S. 

 

The leaves on  

the trees Song 
na mel. “Wheels on the bus” 

The leaves on the trees are turning green 

Turning green, turning green 

The leaves on the trees are turning green 

Grow, grow, grow! 

The flowers on the 

trees are beautiful 

Beautiful, beautiful 

The flowers on the trees are beautiful 

Busy, busy bees! 

The leaves on the trees are falling down 

Falling down, falling down 

The leaves on the trees are falling down 

Yellow, red and brown. 

The leaves on the trees have fallen down 

Fallen down, fallen down 

The leaves on the trees have fallen down 

All on the ground. 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-leaves-the-trees  

K.K. 

Nadchodzące 

wydarzenia: 
 

Siedziba przy ul. Liczydło 3a: 
 5 listopad- lekcja biblioteczna dla grupy 

XIII 

 9 listopad- Uroczystość z okazji Święta 

Odzyskania Niepodległości 

 12 listopad- lekcja biblioteczna dla grupy 

XV 

 20 listopad- teatrzyk „Legenda Białego 

Orzeka” 

 28 listopad- Dzień Pluszowego Misia- 

zabawy integracyjne 

 5 grudnia- spotkanie z Mikołajem 

 18 grudnia „Kolędować nadszedł czas” - 

teatrzyk dla dzieci. 

  

Siedziba przy ulicy Dionizosa 12: 
 07.11.2018r  „Spotkanie z Powstańcem”- 

gr. I i IV 

 09.11.2018r „O niepodległości” spotkanie 

w ramach obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości 

 26.11.2018r „Legenda Białego Orzełka”- 

teatrzyk dla dzieci 

 04.12.2018r spotkanie z Mikołajem 

 18.12.2018r „Kolędować nadszedł czas”- 

teatrzyk dla dzieci 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-leaves-the-trees
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Zespół 

redakcyjny 
 

 Iwona Fabiszewska- recenzent 

 Katarzyna Konik- redaktor naczelna 

 Małgorzata Kasperska- lider Zespołu ds. 

Gazetki Przedszkolnej, opracowanie 

graficzne, artykuły, skład 

 Katarzyna Maciąg- artykuły, ciekawostki, 

strefa rodzica 

 Anna Lewandowska- artykuły, 

pędzelkowe nowinki, ciekawostki 

 Izabela Świder- artykuły, strefa rodzica, 

Baśniowanie na dywanie 

 Mariola Urbanowska-Klopś- artykuły, 

ciekawostki,  

 Sylwia Stępnicka- porady logopedy 

 Iwona Mochocka- artykuły, kodowanie na 

dywanie 

 Justyna Utnicka- propozycje prac 

plastycznych,  

 Małgorzata Skolimowska- propozycje prac 

plastycznych, jesienne zabawy, 

łamigłówki 

 Karolina Kolasa- zadania z języka 

angielskiego, piosenki 

 Magda Berłożecka- artykuły, strefa 

dziecka i rodzica, dyscyplina bez nakazów 

 Sylwia Głuchowska- artykuły, kącik 

języka migowego 

 Jolanta Warzecha- artykuły, gimnastyka 

dla smyka, ciekawostki 

 

 


