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Z życia          

przedszkolaka 
 

Przedszkole przy ul. Dionizosa 

Marzec 

 
W marcu wszyscy niecierpliwie 

czekaliśmy na nadejście wiosny! Z naszych sal 

zniknęły zimowe dekoracje, a w ich miejsce 

pojawiły się kolorowe wiosenne kwiaty, motyle i 

ptaki.  

W dniu 6 marca w naszym przedszkolu 

odbyły się warsztaty robienia baniek mydlanych. 

Śmiechu było co niemiara! Robiliśmy bańki małe 

i duże, a nawet takie, w których mogliśmy się 

zmieścić.  

Dnia 18 marca zawitał do nas teatrzyk 

Koliberek z przedstawieniem „Wiosna Piasta 

Kołodzieja”. Aktorzy przedstawili wiosenną 

opowieść o postrzeganiu starej polskiej tradycji. 

Piast Kołodziej razem ze swoją żoną Rzepichą 

sprawiają wiosenną niespodziankę swojemu 

synowi Ziemowitowi. 

W dniach 13 i 27 marca grupy VII i X 

ponownie spotkały się z panem Policjantem, który 

w przystępny sposób opowiadał przedszkolakom 

dlaczego nie należy ufać obcym osobom i nie 

przyjmować od nich żadnych słodyczy i innych 

prezentów oraz do kogo należy się zwrócić w 

razie potrzeby.   

Ciesząc się wielce z jej nadejścia 20 marca 

obchodziliśmy Pierwszy dzień wiosny. Wszyscy, 

ubrani na zielono, spotkaliśmy się w sali 

gimnastycznej, gdzie przy wspólnych pląsach z 

Panią Wiosną niepostrzeżenie poszerzyliśmy 

wiedzę na temat pierwszych oznak nowej pory 

roku. 

Kilka dni później, 25 marca, grupy I i II 

wybrały się na wycieczkę do centrum 

ogrodniczego. Tam przedszkolaki dowiedziały się 

jak należy prawidłowo dbać o rośliny, żeby długo 

cieszyły nasze oczy swoim pięknem. 

Grupy VII i IX wybrały się 28 marca do 

Legionowa na warsztaty wielkanocne. Dzieci 

poznały polskie tradycje świąt Wielkiej Nocy, a 

także wykonały stroiki z sizalu i siana. Na 

zakończenie spotkania czekała ich radosna 

zabawa w basenie z kulkami.  

29 marca grupy IV, V i VI uczestniczyły w 

warsztatach stomatologicznych, podczas których 

dowiedziały się jak prawidłowo dbać o zęby. 

A jakie atrakcje przyniesie nam kwiecień?  

B. Ch., D. J. 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiecień 

 

W dniu 2 kwietnia dwie grupy (VII i X) 

wybrały się na wycieczkę do Muzeum 

Etnograficznego. Jest to miejsce bardzo przyjazne 

dla najmłodszych gości. Dzieci mają możliwość 

dotykania eksponatów, nie tylko oglądania. Nasze 

przedszkolaki poznawały tradycje związane ze 

świętami wielkanocnymi. 

Dnia 3 kwietnia odbył się koncert pt. 

„Krakowiaczek ci ja”. Dzieci poznały 

najpiękniejsze tańce i melodie Małopolan. 

W kolejnych dwóch dniach rodzice 

najmłodszych przedszkolaków (grupy I i IX 

zostali zaproszeni na zajęcia otwarte. Mieli 

możliwość zobaczenia, jak ich pociechy spędzają 

czas w „Wesołym Pędzelku” oraz jak odnajdują 

się w grupie rówieśników. 
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W dniu 5 kwietnia obchodziliśmy 

w przedszkolu Międzynarodowy Dzień 

Książki. Dzień ten obchodzony jest od 

1967 roku. Jako datę wybrano 2 

kwietnia, gdyż właśnie w tym dniu 

urodził się największy bajkopisarz H. Ch. 

Andersen. Celem spotkania było 

przybliżenie dzieciom, czym jest książka 

i jak wiele radości sprawia jej czytanie. 

Obejrzeliśmy również ciekawy film edukacyjny 

pt. „Jak nauka wyszła z lasu”, który przybliżył 

dzieciom proces produkcji papieru. Czytanie 

książek to świetna okazja, aby oderwać dzieci od 

telewizorów i komputerów i aby pokazać, na 

czym polega magia ukryta w książce. Z 

pewnością wspólne czytanie baśni, bajek i 

czarodziejskich opowieści okaże się niezwykłym 

przeżyciem dla każdego dziecka. 

Tego dnia odbyło się również ogłoszenie 

wyników konkursu plastycznego „Wiosna tuż, 

tuż”. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni 

dyplomami pamiątkowymi a zwycięzcy otrzymali 

piękne książeczki. Wszystkim uczestnikom 

oczywiście serdecznie gratulujemy    

M.G., M.K 

Maj 

Najpiękniejszy miesiąc w roku, najbardziej 

oczekiwany – a wraz z nim kwitnące sady, zieleń 

drzew, śpiew ptaków. Wszystko to czeka i 

zaprasza, abyśmy razem z dziećmi mogli 

wyruszyć na majówkę, na wędrówkę, by razem 

poznawać i odkrywać świat... 

  Nasze przedszkole wzięło udział w 

największej kampanii w Polsce „Rowerowy Maj” 

promującej zdrowy tryb życia, zachęcającej dzieci 

do poruszania się rowerami lub hulajnogami. 

W dniu 6 i 7 maja w naszym przedszkolu 

odbyły się warsztaty przyrodnicze z sowami. 

Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na 

temat życia i zwyczajów sów. Nasze 

Przedszkolaki z ciekawością obserwowały ptaki, a 

nawet mogły pogłaskać tego wspaniałego 

drapieżnika. Prowadząca opowiadała o 

zwyczajach skrzydlatych gości oraz ich 

przystosowaniu do drapieżnictwa. 

Dowiedzieliśmy się, że puchacz jest 

największą sową europejską, a 

płomykówka poluje nawet w 

najciemniejsze noce, ponieważ ma 

doskonały słuch. To była bardzo 

ciekawa lekcja dla nas. 

Dnia 10 maja wszystkie grupy 

zebrały się w sali gimnastycznej, gdzie 

spotkaliśmy się z niezwykłym gościem - panem 

Janem Rybakiem uczestnikiem Powstania 

Warszawskiego. Zaśpiewaliśmy wspólnie 

piosenkę „Warszawskie dzieci” wyrecytowaliśmy 

treść utworu „Katechizm polskiego dziecka” W. 

Bełzy. Mogliśmy zobaczyć prezentację 

multimedialną pokazującą jak wyglądała 

Warszawa kiedyś (przed wojną, po wojnie) i dziś. 

Dzieci wręczyły panu Janowi przepiękne laurki! 

Grupa X zaprosiła naszego Gościa do swojej sali, 

by zaprezentować jeszcze raz piosenki 

warszawskie, a także zjeść wspólnie pyszną zupę. 

Było to niezwykle wzruszające i pouczające 

spotkanie dla nas wszystkich. 

Dnia 15 maja w naszym przedszkolu odbył 

się koncert pt. „O Zuzi, która chciała poznać 

Europę”. Dzieci poznały słynne utwory polskich i 

europejskich kompozytorów. W programie 

koncertu była „wycieczka na łąkę” ilustrowana 

wiosennymi utworami poetyckimi i muzycznymi, 

nie zabrakło wesołych zabaw dźwiękowych i 

zgadywanek muzycznych.  Instrumentem 

wiodącym była trąbka. Po zakończonym występie 

artyści zostali nagrodzeni przez nas brawami. 

Dnia 28 maja grupa X wybrała się na 

całodniową wycieczkę do gospodarstwa 

agroturystycznego do Doliny Bobrów. Dzieci 

dowiedziały się jak się robi pyszne chleby, 

rozpoznawały różne gatunki zbóż i wiele innych 

atrakcji czekało na nasze przedszkolaki. Na 

koniec zajadały się pyszną kiełbaską z grilla. To 

był niezapomniany dzień! 

Dnia 29 maja z okazji 

zbliżającego się wielkimi krokami 

Dnia Dziecka wspólnie bawiliśmy 

się na sali gimnastycznej. Dzieci 

obejrzały wspaniały występ 

taneczny Pań Nauczycielek, które 
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specjalnie przygotowały niespodziankę dla swoich 

Podopiecznych. Brawo nasze zdolne Panie!!!  

W maju nie zabrakło również „Podróży z 

Wesołym Pędzelkiem”. Jak zawsze była świetna 

zabawa!  

Pod koniec maja we wszystkich grupach 

odbyły się rodzinne spotkania z okazji Dnia 

Mamy i Taty. Po występach były życzenia, 

całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. 

Za swoje popisy przedszkolaki zostały 

nagrodzone burzą braw. Takie uroczystości w 

gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne 

więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a 

dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte 

wcześniej umiejętności.  

Rodzicom życzymy Wszystkiego Najlepszego z 

okazji Ich Święta!  

A co ciekawego czeka nas w czerwcu??                                                                  

                                                                                                          

S.G. 

Przedszkole przy ul. Liczydło 

Marzec 
 

Marzec to miesiąc, który żegna zimę i wita 

wiosnę. Choć pogoda za oknem jak w 

„marcowym garncu”, to w naszym przedszkolu 

atrakcji nie zabrakło i wszystkim dopisywały 

humory.  

Już 6 marca odbyło się spotkanie z panią 

policjantką. Dzieci z grup młodszych miały okazję 

przypomnieć sobie zasady ruchu drogowego.  

W dniu 11 marca obejrzeliśmy wspólnie 

przedstawienie pt. „Wiosna Piasta Kołodzieja” – 

była to wiosenna opowieść o postrzeganiu starej 

polskiej tradycji. Piast Kołodziej razem ze swoją 

żoną Rzepichą sprawiają wiosenną niespodziankę 

swojemu synowi Ziemowitowi.   

W dniach 12 i 26 marca dzieci z gr. XII, 

XIII, XIV i XV kontynuowały cykl spotkań z 

policjantem. Dzieci utrwaliły zasady 

bezpiecznego zachowania się w sytuacjach 

trudnych. Wiedzą, jak postępować, gdy napotkają 

na swojej drodze niebezpieczeństwo. Znają 

numery alarmowe, wiedzą, kogo poprosić o 

pomoc.  

20 marca odbyła się w przedszkolu zabawa 

integracyjna „Powitanie Wiosny - Dzień Zielony”. 

Dzieci w tym dniu ubrane były na zielono. 

Przypomniały sobie jakie są pierwsze oznaki 

wiosny. Wszyscy bawiliśmy się przy „wiosennych 

piosenkach”. Były tańce, pląsy i zabawy z „Panią 

Wiosną”.  

W dniu 22 marca odbyły się we 

wszystkich grupach warsztaty pt. „Wielkanocne 

cudne pisklaki - kurczaczki i kaczuszki”. Dzieci 

miały możliwość obejrzenia z bliska i dotknięcia 

„miluśkich” kurczaczków i kaczuszek.  

W tym dniu dzieci z gr. XIII i XV 

pojechały do teatru Guliwer na przedstawienie pt. 

„Brzydkie kaczątko”.  

Ciekawe, co nam przyniesie kwiecień-plecień?  

   

M. S. 

Maj 

Maj w ,,Wesołym Pędzelku" przy ulicy 

Liczydło upłynął pod znakiem różnych atrakcji. 

Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się wraz  

z przedszkolakami do corocznego pikniku. 

Niestety, w tym roku pogoda nie dopisała. Piknik 

został przełożony na miesiąc wrzesień.  

Dnia 15  maja w przedszkolu odbył się 

koncert muzyczny pod tytułem ,, Zuzia poznaję 

Europę". Tytułowa Zuzia okazała się być słoniem 

Przytulanką. Zuzia zwiedza Europę wraz z 

przedszkolakami. Podczas podróży dzieci poznały 

charakterystyczne melodie różnych krajów 

Europy. Ciekawym elementem przedstawienia 

było poznanie instrumentu. Była to trąbka.  

W tygodniu 14-17 maja w grupie XIII 

realizowany był projekt ,,Cyfrowa majówka,. W 

ramach projektu dzieci programowały za pomocą 

platformy Code.org.  

Dzieci z grupy XV kontynuowały cykl wycieczek 

do teatru ,,Guliwer". Tym razem obejrzały 

przedstawienie „Obcy w lesie”…. Jak zwykle 

dzieci były zachwycone.  

W ostatnim tygodniu maja dzieci z grupy 

XIV odwiedziła autorka książek dla dzieci 

Małgorzata Urszula Laska. Opowiedziała ona o 

swojej twórczości i najnowszej książce. 

Dnia 31 maja w przedszkolu odbyło się 

spotkanie z okazji Dnia Dziecka połączone z 

przedstawieniem- niespodzianką. Aktorkami 

okazały się być Panie - nauczycielki pracujące w 

przedszkolu przy ulicy Liczydło oraz Dionizosa. 

Dzieci były zachwycone i zaciekawione widząc 

swoje Panie na scenie. Nauczycielki przygotowały 

program artystyczny w którym przedstawiły 
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charakterystyczne tańce wybranych krajów 

Europy. Występ wyjątkowo się udał a dzieci 

bardzo długo opowiadały o przedstawieniu.  

Mamy nadzieję że czerwiec w Wesołym Pędzelku 

będzie równie pełen atrakcji  

I.M. 

W kwietniu większość nauczycieli i część 

personelu pedagogicznego przyłączyła się do 

Ogólnopolskiego Strajku Nauczycieli. 

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie i 

wyrazy solidarności z pracownikami przedszkola, 

za wspólne marzenia o poprawie systemu 

edukacji w Polsce. 
 

Strefa dziecka            

i rodzica… 
 

…Małe i duże sukcesy 
naszych przedszkolaków… 

 
Koniec roku szkolnego to czas 

podsumowań, dlatego chcielibyśmy napisać kilka 

słów o aktywności naszych dzieci (a także 

rodziców) w konkursach organizowanych przez 

różne placówki i instytucje w naszej dzielnicy, 

mieście a także w Polsce.  

W I semestrze wzięliśmy udział w 8 konkursach 

w tym 3 ogólnopolskich, 2 dzielnicowych oraz 1 

warszawskim oraz w Dzielnicowym 

Mikołajkowym Turnieju Sportowym.  

 

Sukcesy : 

- „ Jesień w oczach dzieci” 

 I miejsce w kat. 3 latki- Hania S.      gr.III 

 I miejsce w kat. 4 latki – Maja N.     gr.VII 

 I miejsce w kat. 6 latki – Natalia G.  gr.X 

 I miejsce w kat. 5 latki- Antoni Ch.- gr.XIII 

 

- „ Kartka świąteczna” 

I miejsce w kat. 3 latki – Franek M.   gr.III 

I miejsce w kat. 3 latki- Ignacy N       gr.XI 

I miejsce w kat. 4 latki – Kuba R.       gr.VII 

I miejsce w kat. 6 latki- Natalka P.     gr.XIV 

II miejsce w kat. 5 latki – Ernest B.    gr.XIV 

II miejsce w kat. 6 latki – Liliana K.   gr.XV 

III miejsce w kat. 5 latki – Tatiana P.- gr.XIII 

III miejsce w kat. 6 latki- Kuba J.        gr.XIV     

 

W drugim półroczu (do końca kwietnia) 

braliśmy udział w następujących konkursach: 

1. dzielnicowy konkurs plastyczny pt. „ Maska 

karnawałowa”- wyróżnienie zdobyła Tatiana P . – 

gr. XIII 

2. udział w VII warszawskim  konkursie 

tanecznym „ Na ludową nutę” wzięło 10 dzieci z 

gr. XV 

3. I edycja konkursu ekologicznego „ Myślę 

globalnie – działam lokalnie”- wyróżnienie 

zdobyły dzieci z gr. XIV 

4. wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny „ 

Wiosna tuż, tuż” – I miejsce zdobył Franek K. gr. 

XIV 

5. udział w IV warszawskim festiwalu piosenki 

przedszkolnej „ O zdrowie dbamy i o nim 

śpiewamy” wzięły 2 dziewczynki z gr. XII 

6.  warszawski konkurs plastyczny „ Wielkanocna 

Kartka Świąteczna 2019”- wyróżnienie zdobyła 

Kaja Z. – gr.XVI 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym 

gratulujemy, a rodzicom którzy niejednokrotnie 

wraz z dziećmi przygotowywali prace serdecznie 

dziękujemy. Na rozstrzygnięcie wciąż czeka 

jeszcze kilka konkursów, o których wynikach 

poinformujemy już wkrótce. 
M. S., K.K. 

 

To warto wiedzieć! 

Zdrowe odżywianie na 

wakacjach.  
 

Wakacje nie powinny 

być odpoczynkiem od 

zdrowego żywienia, dlatego nie 

dajmy się skusić niezdrowym 

przekąskom, które zabiją 

pierwszy głód, ale będą 

niezdrowe dla dziecka i Ciebie. 

Dbanie o posiłki podczas 

wakacji nie jest stratą czasu - 

warto wykorzystać letni okres, 
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by wykształcić w dziecku prawidłowe nawyki 

żywieniowe. 

Aktywność fizyczna dzieci na wakacjach 

jest wzmożona, dlatego też dopisuje im apetyt. 

Dobrze zbilansowane posiłki dostarczą im energii 

na cały dzień. Równowaga przyjmowanej i 

zużywanej energii, czyli dobrze zbilansowana 

dieta dziecka oraz duża ilość ruchu uchroni 

dziecko przed otyłością. Właściwe, 

pełnowartościowe posiłki ograniczają potrzebę 

spożywania pustych kalorii, np. słodyczy, po 

których dziecko robi się szybko głodne i znów 

zaczyna rozglądać się za przekąską. 

Jak zachęcić dziecko do zdrowego 

odżywiania? Dobrą drogą jest wspólne 

przygotowywanie posiłków: zakupy, wybór 

produktów i przygotowanie potraw mogą dać 

wiele radości. Dziecko będzie się czuło docenione 

i ważne – jako partner i uczestnik czegoś, co 

zazwyczaj robią wyłącznie dorośli. Planowanie 

posiłku to świetna okazja, by zapoznać dziecko z 

piramidą żywienia, nauczyć, które produkty są 

zdrowe i dlaczego.  Możemy wspólnie przeglądać 

przepisy kulinarne w prasie oraz na stronach 

internetowych, razem wybierać potrawy i 

tłumaczyć dziecku dlaczego akurat te a nie inne 

składniki są dobre dla organizmu (witaminy, 

mikro i makroelementy etc.). Na zakupach z 

dziećmi starajmy się wybierać zdrową żywność: 

ciemne  

pieczywo, różne rodzaje nabiału (sery białe, żółte, 

jogurty), soki, jak najwięcej warzyw i owoców 

oraz ryby. Zwracajmy uwagę na daty 

przydatności. Kupując produkty – wybierajmy 

takie, które dobrze znoszą wyższą temperaturę. 

Ryby to samo zdrowie - witaminy z grupy B, A, D 

i E, niezbędne wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe, łatwo przyswajalne białko -  nie może 

ich zabraknąć w diecie małego dziecka. 

Odgrywają ważną rolę m.in. w budowie tkanki 

nerwowej, oczu i mózgu dziecka,  a zawarte w 

rybach kwasy omega-3 zapobiegają w starszym 

wieku miażdżycy i innym chorobom serca oraz 

poprawiają funkcjonowanie naczyń 

krwionośnych. W Polsce jemy ich stanowczo za 

mało, zaledwie 4 kilogramy rocznie na osobę. Dla 

porównania statystyczny Irlandczyk przyswaja ich 

ok. 92 kilogramy na rok. To jeden z 

najzdrowszych produktów, który ma ogromny 

wpływ na nasze zdrowie. 

  Ryby oraz kolorowe i smaczne surówki ze 

świeżych warzyw są idealnym posiłkiem w lecie – 

w znacznym stopniu zaspokajają potrzeby 

odżywcze dzieci. Dlatego, jeśli spędzamy wakacje 

nad morzem – skorzystajmy z okazji, by nauczyć 

dzieci jeść ryby. 

. 

J.W 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/wakacyjne-karty-pracy-do-

druku/  

 

Bajki „Wesołego 

Pędzelka” 

napisane przez 

Dzieci!  
 

 W tym roku szkolnym, cztery grupy z 

naszego przedszkola uczestniczyły w warsztatach 

z baśnioterapii pt. „Baśniowanie na dywanie”. 

Podczas tych zajęć dzieci poznawały różne baśnie, 

bajki, legendy i opowiadania z Polski i ze świata. 

Na koniec zaś marca, podczas warsztatów 

przedszkolaki wymyślały wspólnie swoje 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/wakacyjne-karty-pracy-do-druku/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/wakacyjne-karty-pracy-do-druku/
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opowiadania, które zostały spisane i prezentowane 

są poniżej. 

 Dzieci stworzyły bardzo ciekawe bajki, z 

których widać, że potrafią być bardzo kreatywne i 

twórcze. Trzeba im tylko na to pozwolić i nie 

przeszkadzać, gdy chcą tworzyć, rozwijać się i 

uczyć. 

 Zapraszamy do lektury  

 

 

 

 

 

 

Gr V „Jagódki” (4-latki) 

„Bajka kosmiczna” 

 Dawno, dawno temu, za górami za lasami, 

za chmurami, gdzieś daleko w kosmosie, w 

odległej galaktyce, była sobie planeta, która 

nazywała się JAGÓDKI. Na tej planecie żyły 

jednorożce, pandy, misie 

koala, owce i barany, 

dinozaury, bociany, motylki i 

inne zwierzęta oraz ludzie, no 

i oczywiście jagody. Na 

planecie była także rakieta i 

kilka wulkanów. 

 Pewnego dnia z wulkanu wybuchła lawa, 

która wystraszyła ptaki, króliczki, zające, koty i 

psy. Strażacy musieli więc wylać wodę na lawę, 

żeby zamienić ja w kamień. Gdy lawa wygasła, 

wszystkie zwierzęta wróciły bezpiecznie do 

swoich domów. Rakieta zaś z załogą wystartowała 

w kosmiczną podróż. Polecieli szukać nowych 

złotych gwiazd i srebrnych księżyców oraz 

znaleźć inne piękne planety. 

 W tym czasie na planecie Jagódki, 

królewna Rózia i królewicz Michał pojechali na 

swoich jednorożcach na wycieczkę do dużego 

zamku. Przejeżdżali obok wulkanu i zauważyli, że 

na skamieniałej lawie wyrosło zboże. Przyjechały 

tam traktor z przyczepą i kombajn, żeby skosić 

zboże. Gdy wszystko było już zebrane, królewna z 

królewiczem bezpiecznie pojechali dalej przez 

pole. Byli już bardzo głodni, więc zatrzymali się 

w restauracji na pyszny posiłek i lody z bitą 

śmietaną i truskawkami. A stamtąd udali się do 

zamku, w którym przenocowali. 

 Następnego dnia królewna Rózia miała 

urodziny. Królewicz Michał, który bardzo ją 

kochał, z tej okazji zorganizował dla niej 

wspaniały ślub i przyjęcie, a w prezencie dał jej 

klejnoty i pierścień. 

Niedługo po tym na planetę wróciła 

rakieta, a kosmonauci opowiedzieli królewnie i 

królewiczowi o wszystkim co widzieli i co 

przeżyli w czasie swojej kosmicznej podróży. 

Później zaś wszyscy żyli długo i szczęśliwie na 

planecie Jagódki. 

Koniec 

Gr VI „Puchatki” (4-latki) 

 

„Bajka o kotku” 

 Dawno, dawno temu żył sobie chłopiec o 

imieniu Jacek. Pewnego dnia poszedł do stajni 

nakarmić konie. Później poszedł nakarmić krowy i 

przypomniało mu się, że ma skosić trawnik i przez 

to zapomniał nakarmić pieska i rybki. Gdy 

chłopiec skosił trawnik, poszedł zrobić sobie 

śniadanie. Zjadł kanapki i wtedy przypomniało 

mu się, że piesek i rybki też są głodne, wiec dał 

im jeść. Gdy wszyscy byli nakarmieni, chłopiec 

poszedł do szkoły.  

 W drodze do szkoły Jacek spotkał 

dziewczynkę, która nazywała się Małgosia. Jacek 

i Małgosia idąc razem do szkoły, zauważyli po 

drodze małego kotka, który miał zranioną łapkę. 

Chłopiec wziął go na ręce i zanieśli go razem do 

weterynarza. Doktor wyleczył łapkę kotka, a 

kotek wymknął się i pobiegł do szkoły. Jacek i 

Małgosia szukali kotka, ale nie mogli go znaleźć. 

Poszli więc też do szkoły. Tam nagle podczas 

zajęć wyszedł z pod stolika kotek i chciał się 

bawić z dziećmi, ale na kotka wysypały się klocki. 

Dzieci posprzątały klocki i zapytały pani 

nauczycielki, czy mogą pobawić się z kotkiem. 



str. 8 
 

Pani pozwoliła dzieciom pobawić się ze 

zwierzątkiem i dzieci bardzo się cieszyły i wesoło 

bawiły. 

 Później dzieci zabrały kotka i poszły na 

szkolne podwórko, żeby się tam pobawić i 

pobiegać. Na podwórku były też zabawki dla 

kotka, drabinki do wspinania, liny, huśtawki do 

bujania, norki do chowania się i zjeżdżalnie. Po 

skończonej zabawie Małgosia zabrała kotka ze 

sobą do domy, bo Jacek miał już dużo zwierzątek. 

Niestety jednak mama Małgosi, nie pozwoliła jej 

zatrzymać kotka i Małgosia zaniosła go do Jacka. 

Mama Jacka zgodziła się, żeby kotek został u 

nich. Małgosia codziennie po szkole przychodziła 

do Jacka, żeby odwiedzić kotka i się z nim 

pobawić. Na zawsze pozostali już przyjaciółmi i 

razem się bawili. 

Koniec 

 

 

 

 

Gr VII „Poziomki” (4 i 5-latki) 

„Bajka o smoku” 

 Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, 

w dalekiej krainie stał sobie zamek, a w nim 

mieszkały księżniczki i król z królową. Pewnej 

nocy do zamku wkradł się zły zbój i jego siedmiu 

pomocników. Ukradli oni z zamku całe złoto. W 

zamku włączył się alarm i strażnicy ruszyli w 

pogoń za złodziejami, zabierając ze sobą 

strzelające roboty. Przyszedł też policjant 

sprawdzić co ukradziono. Strażnicy dogonili 

złodziei i odebrali im złoto. Po drodze wracając 

do zamku, natknęli się na groźne dinozaury, z 

którymi musieli walczyć. Z pomocą przyszły im 

zwierzęta z lasu. Walka była bardzo trudna. 

Dziesięciu strażników zostało poturbowanych i 

musieli jechać do szpitala, ale na szczęście 

pokonali dinozaury, które uciekły. 

 Reszta strażników ze złotem wróciła do 

zamku. Król wydał wielką ucztę na cześć 

strażników i dął im nagrody za odwagę, pełno 

diamentów. Król zaprosił też na ucztę wszystkie 

zwierzęta, które pomogły strażnikom. Król i 

królowa wręczyli zwierzętom medale. Nagle 

nadleciał smok ziejący ogniem i strażnicy znów 

musieli ruszyć do walki. Smok zaczął uciekać a 

strażnicy ruszyli w pogoń za nim. Smok poleciał 

do swojej kryjówki w górach. Strażnicy zauważyli 

kryjówkę, ale była ona na samym szczycie góry i 

trudno było się tam dostać. Kilku 

najodważniejszych strażników wspięło się tam. 

Okazało się, że smok pilnował złota, brylantów i 

innych kosztowności ukrytych w jaskini. Gdy 

smok zasnął, strażnicy po cichu wykradli skarby. 

Gdy jednak smok się obudził, zauważył, że 

brakuje skarbów i rzucił się w pogoń za 

strażnikami. Gonił ich do samego zamku i zabił 

jednego ze strażników, który trzymał złoto. Wtedy 

król wysłał więcej swojej armii, żeby walczyła ze 

smokiem. Nikt jednak nie mógł go pokonać. 

Wtedy pojawił się tajemniczy rycerz w złotej 

zbroi z diamentowym mieczem i on ruszył do 

walki ze smokiem. Pokonał go i uwolnił biednych 

ludzi z okolicznych miast i wsi od nękającego ich 

smoka. Król w nagrodę oddał dzielnemu 

rycerzowi za żonę swoją najpiękniejszą córkę. 

Niedługo potem na zamku wyprawiono 

piękny ślub i wspaniałą, huczną ucztę. Był wielki 

bal, który trwał trzy dni i trzy noce. 

Koniec 

 

Gr X „Motylki” (5 i 6-latki) 

„Bajka o zranionym ptaszku”  

Dawno, dawno temu, 

za górami, za lasami było 

sobie piękne miasto, w którym 

panowała piękna pogoda. W 

mieście stał zamek, w którym 

żyli król i królowa. Mieli oni 

dwie córki, kotka, pieska, 

papugę, konia, karocę, 

stajnię, pawie, chomika, 

króliczki – jednym 

słowem całe ZOO.  

 Pewnego dnia 

jedna z córek – 

królewna Mia, wybrała 

się do sklepu po zakupy, 

żeby kupić sobie nową 

sukienkę, pantofelki, 
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koronę, pierścionek, kolczyki i złote skarpetki dla 

swego taty – króla Bolesława. Po drodze do 

sklepu królewna znalazła biednego ptaszka, który 

trzymał w swoich skrzydełkach okulary i 

potrzebował pomocy, bo miał złamane 

skrzydełko. Królewna zabrała ptaszka ze sobą do 

weterynarza, żeby doktor opatrzył skrzydło 

biedaka. Okulary zaś schowała do swojej torebki. 

Weterynarz obandażował skrzydełko ptaka i 

powiedział królewnie, żeby opiekowała się 

zwierzątkiem, do póki nie wyzdrowieje i 

podawała mu przepisane leki. A ptaszkowi dał na 

bandaż nakleję z napisem „dzielny pacjent”. 

 Królewna zabrała ptaszka do zamku i 

nakarmiła go zupą. Zupełnie zapomniała o 

zakupach, o których 

przypomniała jej 

siostra – królewna 

Różyczka. Siostry 

wybrały się razem 

na zakupy. Okazało 

się jednak, że sklep 

był już zamknięty i 

dziewczętom nie 

udało się nic kupić. 

Postanowiły wybrać 

się do sklepu na 

następny dzień.  

 Wracając do domu, królewna Mia wyjęła z 

torebki okulary, które znalazła przy ptaszku. Na 

okularach Mia zauważyła przyczepioną metkę z 

napisem „magiczne okulary”. Obydwie siostry 

zaniosły okulary do zamku i tam zaczęły je 

oglądać. Na oprawce okularów znalazły przycisk i 

go nacisnęły, wtedy pojawiła się dobra wróżka. 

Wróżka zapytała: „jakie dziewczynki macie 

życzenie?” Siostry poprosiły wróżkę, żeby 

uleczyła ptaszka, żeby był już zdrowy. Wróżka 

spełniła ich prośbę i za chwilę ptaszek radośnie 

latał po pokoju królewien, machając szybko 

skrzydełkami. Był jak nowy. Królewna Mia 

chciała wypuścić go na wolność, ale wróżka 

zdradziła siostrom sekret, że ptaszek to tak 

naprawdę zaginiony królewicz, którego zła 

wróżka zamieniła w ptaka. Ta zła wróżka była 

siostrą dobrej wróżki. Dobra wróżka 

powiedziała siostrom, że królewicza można 

odczarować jedynie eliksirem, do którego 

zrobienia, potrzebne są płatki róży i stokrotek z 

królewskiego ogrodu, liść dębu rosnącego w 

samym środku lasu, zerwany o północy, piórko z 

zaczarowanego w ptaka królewicza oraz jedna 

złota moneta z jaskini smoka. Wróżka 

powiedziała, że potrafi zrobić eliksir, ale to 

królewny muszą przynieść jej wszystkie potrzebne 

składniki.  

 Królewna Mia przyniosła 

najpiękniejsze płatki róży i stokrotek 

z królewskiego ogrodu. Królewna 

Różyczka, która była odważna 

wybrała się nocą do lasu i o północy 

zerwała liść z dębu, który rósł w samym 

środku lasu. Królewny martwiły się, że nie 

chciałyby wyrywać ptaszkowi piór, ale na 

szczęście znalazły na podłodze jedno, które 

wypadło zaczarowanemu królewiczowi. 

Zdobyte składniki zaniosły dobrej wróżce. 

Brakowało im jednak złotej monety. 

Królewny nie wiedziały jak odnaleźć 

jaskinię smoka, ale ptaszek wskazał im 

drogę. 

 Gdy dotarły na miejsce, ukryły się 

za skałą i obserwowały co robi smok. W 

pewnej chwili smok odleciał na łowy, a 

królewny po cichu wkradły się do jaskini. 

Znalazły tam skrzynię z monetami i wyjęły z niej 

jedną. Gdy już miały wychodzić nadleciał smok i 

królewny musiały się ukryć. Na szczęście udało 

im się po cichu wymknąć z jaskini i wrócić do 

swego zamku. Tam dały dobrej wróżce ostatni już 

składnik potrzebny do zrobienia eliksiru. 

 Mikstura niedługo później była gotowa i 

ptaszek dostał ją do wypicia. Kiedy pił, nagle w 

zamku błysnęło bardzo jasne światło i przed 

królewnami stanął prawdziwy królewicz, który 

miał na imię Filip. Dziewczęta bardzo się 

ucieszyły, a królewicz zdradził królewnie Mii, że 

zakochał się w niej, gdy był jeszcze ptakiem, a 

ona go uratowała i pomogła mu ze złamanym 

skrzydłem. 

 Królewicz Filip poprosił 

królewnę Mię, żeby została 
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jego żoną i dał jej piękny pierścionek.  

 

 

A rok później na zamku odbył się wspaniały ślub i 

huczne wesele. Wszyscy świetnie się bawili. 

Królewicz zaś i królewna żyli razem długo i 

szczęśliwie. 

Koniec 

I.Ś. 

Przychodzi 

dziecko do 
logopedy… 
 

Gimnastyka buzi małego 

podróżnika, czyli zestaw ćwiczeń w 

drodze na wakacje… 

 

Poniższy zestaw będzie idealnym 

rozwiązaniem dla zabieganych przedszkolaków, 

którzy popołudnia  będą spędzali na placu zabaw ( 

a nie w domu ).  

Dźwig – unoszenie czubka języka do 

górnych dziąseł i opuszczanie na dolne 

Biedronka – rysowanie językiem na podniebieniu 

kropek biedronki 

Glonojad – przytrzymywanie szerokiego 

języka na podniebieniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świnka – zaokrąglanie warg 

Młotek – dotykanie czubkiem języka 

górnych dziąseł.  

Huśtawka – naprzemienne dotykanie 

czubkiem języka górnych i dolnych dziąseł.  

Zjeżdżalnia – przesuwanie czubka języka 

od górnych dziąseł w głąb jamy ustnej. 

Drabinki – dotykanie czubkiem języka 

ostatnich zębów górnego i dolnego łuku 

zębowego. 

S.S. 
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Łamigłówki Wesołego Pędzelka 
Propozycje prac plastycznych 

 

Zapraszam do wykonania latawca. 

 Do wykonania pracy potrzebować będziemy: 

 kolorowy papier lub bibuła 

 nożyczki 

 kredki 

 sznurek lub wstążka  

 dowolne ozdoby 

Wycinamy kształt latawca ozdabiamy wg. własnego pomysłu, 

możemy inspirować się podanym przykładem . Miłej pracy. 
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J.U. 

 

 

Zapraszam do wykonania przepysznych lodów. 

Przygotuj: 

 szary papier 

 mazak 

 Lej 

 waciki kosmetyczne 

 farba 

Wytnij z szarego papieru trójkąt i ozdób go w krateczkę mazakiem w ten sposób powstanie wafelek, 

możesz również wykleić trójkąt z małych kawałeczków szarego papieru.  

Następne wybierz kolory lubionych smaków lodów, pomaluj na te kolory waciki- kółeczka. Przyklej 

kompozycję na wafelek. Twoje ulubione lody są gotowe!;)  

          J.U. 
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Jak narysować żaglówkę? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1.Rysujemy fale oraz kadłub                 2. Rysujemy maszt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3. Dorysowujemy żagiel i ster                                                4. Jeszcze żagiel 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                     5.Ozdabiamy w dowolny sposób 
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J.U. 

Zadania z języka angielskiego 

 
Jest wiele sposobów, aby uczyć i utrwalać słownictwo. Oto kilka letnich inspiracji do nauki języka 

angielskiego: 

1) Czytanie krótkiego opowiadania (np. The very hungry Caterpillar by Eric Carle – treść opowiadania 

pomoże dzieciom zapamiętać nazwy dni tygodnia, nazwy produktów spożywczych oraz przybliży 

maluchom cykl życia motyla) 

2) Samodzielne wykonanie flashcards- kart obrazkowych z podpisem w języku angielskim 

(przykładowe i darmowe możemy znaleźć na stronie British Council) 

(http://learnenglishkids.britishcouncil.org/flashcards) 

3) Śpiewanie piosenek oraz ilustrowanie ich słów ruchem i gestem (mnóstwo piosenek zawierających 

proste i przystępne dla dzieci słownictwo znajdziemy na kanale Super Simple Songs) 

4) Gry typu „Memory”, bingo obrazkowe, domino. 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/flashcards
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Strefa dziecka    
i rodzica. 

Wychowanie a 

kształtowanie się poczucia 

własnej wartości. 
 

Poczucie własnej wartości wpływa na 

wiele obszarów funkcjonowania człowieka. Jako 

ważny czynnik w życiu każdej osoby, powinien 

zajmować istotne miejsce w procesie wychowania 

dzieci.  

Czym jest poczucie własnej wartości? 

Poczucie własnej wartości stanowi 

postawę wobec samego siebie. Składa się z 

komponentu intelektualnego (samoocena, 

pozytywne lub negatywne wartościowanie 

własnych cech), emocjonalnego (samoakceptacja, 

uczucia do samego siebie) i działaniowego (nasz 

stosunek do siebie w zachowaniu, sposób w jaki 

siebie traktujemy).  

Niekiedy obserwuje się, iż ktoś może mieć 

adekwatną wysoką samoocenę przy niepełnej 

akceptacji samego siebie, w skutek czego może 

nie posiadać stabilnego, wysokiego poczucia 

swojej wartości. Niekiedy może dziać się 

odwrotnie – mimo świadomości swoich wad, 

akceptuje i lubi siebie.  

Zwykle samoakceptacja kształtuje się 

wcześniej niż samoocena. W większej mierze 

zależy od doświadczeń wczesnego dzieciństwa. W 

dużym stopniu zależy od tego, czy będąc małymi 

dziećmi posiadaliśmy poczucie bezpieczeństwa i 

odczuwaliśmy bezwarunkową miłość.  

Kształtowanie się poczucia własnej 

wartości w rodzinie. 

Poczucie zaczyna kształtować się od wczesnego 

dzieciństwa, gdy dziecko zaczyna wyodrębniać się 

i budować poczucie „ja”. Proces ten trwa całe 

życie i zależy od kilku czynników: pośrednich lub 

bezpośrednich komunikatów na temat siebie 

(zwłaszcza od osób znaczących), porównywania z 

innymi, oceny osiągnięć i porażek oraz z czasem 

własnej aktywność w kształtowaniu się poczucia 

własnej wartości. 

Gael Lindenfield wymienia zachowania 

rodziców, które utrudniają kształtowanie się 

poczucia własnej wartości: 

- niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka 

– biologicznych i psychicznych (np. uznania, 

bezpieczeństwa, miłości), 

- ignorowanie, odrzucanie uczuć dziecka, karanie 

lub karcenie dziecka gdy przeżywa ból, wstyd, 

strach, ośmieszanie, karcenie  powodu 

wrodzonych cech lub wieku dziecka, 

- stawianie nadmiernych wymagań 

przekraczających możliwości dziecka, 

- niekorzystne porównywanie z innymi, 

- nieliczenie się z poglądami, opiniami dziecka w 

kwestiach go dotyczących, 

- odmawianie dziecku racjonalnego wyjaśnienia 

decyzji, 

- nadawanie negatywnych etykietek, 

- nadopiekuńczość, wyręczanie przy 

jednoczesnym komunikacie, że nie poradzi sobie, 

gdyż jest za słabe, by z czymś sobie poradzić, 

- kary naruszające poczucie godności dziecka, 

- niekonsekwentne postępowanie wobec dziecka 

zwłaszcza w okazywaniu mu uczuć, 

- okazywanie większej uwagi obcym, 

- straszenie pozbawieniem opieki, odebraniem 

miłości. 

Jak widać powyższe zachowania nie są 

przestępstwami, a zachowaniami rodziców, którzy 

kochają swoje dzieci, ale niekiedy reagują zbyt 

emocjonalnie lub nie zdają sobie sprawy z 

wpływu takich zachowań. Oczywiście rodzice nie 

są jedynymi osobami kształtującymi poczucie 

własnej wartości. Stanowią je również 

dziadkowie, ciocie, wujkowie, rodzeństwo a z 

czasem doświadczenia w relacjach z kolegami i 

nauczycielami.  

 

Jak wspomagać dziecko w 

kształtowaniu poczucia własnej wartości? 

Poniżej znajdują się przykładowe 

zachowania wspomagające kształtowanie 

poczucia własnej wartości dzieci: 
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- zaspokajanie podstawowych potrzeb 

psychicznych – bezpieczeństwa, akceptacji, 

- aktywne i uważne słuchanie, stosowanie 

komunikatów „ja” (Gordon), 

- zauważanie doświadczanych emocji i nie 

zaprzeczanie im,  

-stosowanie zasad, norm, granic adekwatnych do 

wieku dziecka przy jednoczesnym podmiotowym 

traktowaniu, 

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

-  

- 

 

 

-  

-  

- szanowanie autonomii, uwzględnianie zdania 

dziecka, wykorzystywanie jego pomysłów i 

propozycji, 

- docenianie wysiłku, dobrych intencji, 

- dawanie okazji do uznania i osiągnięć dziecka, 

-podkreślanie pozytywów, wspieranie, 

pomaganie, zachęcanie do samodzielności, 

- obserwowanie dziecka, odpowiadanie na jego 

sygnały, okazywanie zainteresowania i troski, 

-w sytuacji niewłaściwego postępowania, 

wskazywanie na zachowanie, a nie osobę, nie 

generalizowanie pojedynczych zachowań (zawsze, 

nigdy). 

Istotą stabilnej akceptacji jest umiejętność 

obdarzania siebie miłością, a tym samym 

pogodzenie się z możliwością popełnienia błędu, 

porażki i umiejętnością wybaczenia sobie. 

Stabilne, wysokie poczucie własnej wartości nie 

świadczy o byciu perfekcyjnym. Nie ma idealnych 

rodziców, jak również trudno być idealnym 

dzieckiem… 

Warto pamiętać, iż przede wszystkim bardzo 

istotne jest umiejętne okazywanie dzieciom 

bezwarunkowej miłości, akceptacji, szacunku. 

Wówczas dziecko ma przekonanie, że jest warte 

miłości i wartościowe ze względu na swoją 

niepowtarzalność.  

(opracowano w oparciu o materiały p. Doroty Pankowskiej) 

 

 

K M 

 

 

 

„ Lato bez nudy”,  

czyli pomysły  na 

rodzinne zabawy 

podczas wakacji ;)  
 

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje – 

nareszcie całą rodziną będziecie razem.  Cieszysz 

się? A może trochę cię to przeraża, bo nie wiesz, 

co będziecie robić przez cały ten czas? Po prostu 

spróbujcie dobrze się bawić! Bawcie się wszędzie, 

w zwykłych codziennych sytuacjach. 

„ Turlanie się ” 

Najpierw załóż, że to będzie brudna 

zabawa.  Nim ją zaczniecie, sprawdź, czy w 

trawie na pagórku nie kryje się coś 

niebezpiecznego, np. duży kamień, dół, szkło, 

kolczaste rośliny. Dobrym miejscem jest też 

wydma (uwaga na piasek, który może dostać się 

do buzi i oczu). Z mniejszej górki dziecko może 

turlać się samo (pilnuj je, idąc za nim, by nie 

stoczyło się w niewłaściwym kierunku), z 

większej – w objęciach mamy lub taty. Możecie 

obserwować, jak z górki stacza się piłka. Ważnym 

treningiem jest podchodzenie pod górkę. 

Co to daje:  

-ćwiczy zmysł równowagi,  

-trenuje wspinaczkę, pomaga dobrze 

poczuć się w swoim ciele. 

„ Coś żółtego” 

Gdy dziecko nauczy się odróżniać niektóre 

kolory, podczas spaceru powiedz: „Widzę coś 

żółtego. Co to jest?". Zadaniem malucha jest 

https://mamotoja.pl/zmysly-rownowagi-u-dziecka-rozwoj-rownowagi,wazne-etapy-w-rozwoju-niemowlaka-artykul,8947,r1.html
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odnalezienie w okolicy takiego przedmiotu i 

pokazanie go. Dla starszego dziecka zmodyfikuj 

zasady – szukajcie wcześniej ustalonego obiektu, 

np. pana z brodą, czerwonego motocykla. Każdy 

dostrzeżony element to punkt. 

Co to daje:  

-młodsze dziecko utrwala nazwy kolorów i 

podobnie jak starsze ćwiczy zmysł obserwacji.  

 

„ Za mały kocyk ” 

Na podłodze w domu, na trawie lub na 

plaży rozłóżcie koc lub prześcieradło. Wszyscy 

członkowie rodziny muszą się na nim położyć tak, 

by się zmieścić. Jeśli się udało, złóżcie koc na pół 

i znów spróbujcie się zmieścić. Zabawa trwa 

dalej: złóżcie koc ponownie i sprawdźcie, na jak 

małej powierzchni możecie razem leżeć. 

Co to daje:  

-uczy współpracy,  

-zacieśnia więzi. 

 

„ Na opak” 

Jeden dzień w tygodniu wywróć do góry 

nogami. Umówcie się, że zjecie kolację na 

śniadanie, a śniadanie na kolację albo deser na 

początku obiadu (nieduży, bo mogą być kłopoty z 

daniem głównym!). Możecie też rano przywitać 

się radosnym „dobranoc” i przeczytać dziecku 

książeczkę, jeszcze zanim wstanie z łóżka, a 

wieczorem powiedzieć „dzień dobry”. 

Co to daje:  

-przełamuje rutynę,  

-rozwija wyobraźnię 

 

„ Dzień dobry ” 

Idźcie na spacer i do napotkanych osób, na 

zmianę (raz ty, raz dziecko) mówcie „dzień 

dobry”. Punkt zdobywa ten, komu przechodzień 

odpowie. Dzieci mają w tej zabawie większe 

szanse, bo ludzie zwykle chętniej odpowiadają na 

ich pozdrowienia.  

Co to daje:  

-trenuje umiejętności społeczne. 

 

„ Zły wilk ” 

Wyobraźcie sobie, że ogródek lub dywan 

w pokoju to las, mieszka w nim zły wilk i inne 

zwierzęta. Jedna osoba zostaje wilkiem, a reszta 

kładzie się nieruchomo na trawie (podłodze). Nie 

wolno drgnąć, można tylko mrugać oczami i 

oddychać. Jeśli wilk zauważy, że ktoś się ruszył, 

ta osoba odpada z gry. Wilk może też 

prowokować, np. robić zabawne miny, wydawać 

śmieszne odgłosy. 

Co to daje:  

-uczy cierpliwości,  

-przestrzegania zasad,  

-kreatywności 

 

„ Jaki to smak? ” 

Przygotuj posiłek dla dziecka z produktów 

o różnych smakach. Zawiąż mu oczy i podawaj 

różne jedzenie, np. twarożek, soczek, szynkę, 

pieczywo, pomidora. Za każdym razem dziecko 

musi odgadnąć, co zjadło. Potem zamieńcie się 

rolami. 

Co to daje:  

-trenuje zmysł smaku,  

-pomaga w rozwijaniu słownictwa. 

 

M.S. 

 
 

 

https://mamotoja.pl/integracja-sensoryczna-kiedy-dziecku-jest-potrzebna-terapia,problemy-wychowawcze-artykul,4350,r1.html
https://mamotoja.pl/rodzicu-baw-sie-ze-swoim-dzieckiem,czas-wolny-artykul,16015,r1.html
https://mamotoja.pl/rozwoj-spoleczny-dziecka-jak-wspierac-rozwoj-spoleczny,problemy-wychowawcze-artykul,7158,r1.html
https://mamotoja.pl/jak-wspierac-rozwoj-dziecka-8-sposobow-wspierania-rozwoju-malego-dziecka,problemy-wychowawcze-artykul,1587,r1.html
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip86Tp_eDiAhVS46QKHXARDAkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/635922409864345445/&psig=AOvVaw1Ao5i3CAmL5NzE5wpz3a9Z&ust=1560327106764067
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjmze6n_eDiAhXPGuwKHak4CCAQjRx6BAgBEAU&url=http://e-kolorowanka.pl/mrowki-kolorowanki/6112-mrowki-kolorowanka-24.html&psig=AOvVaw2u7YKo1Thj1VNep5IYsJU6&ust=1560326949099297
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimjcnM_eDiAhWQMewKHRYABKQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.e-kolorowanki.eu/wiosna-kolorowanki/wiosna-kolorowanka-30/&psig=AOvVaw1Ao5i3CAmL5NzE5wpz3a9Z&ust=1560327106764067
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Ciekawostki 

przyrodnicze. 
 

Na „czterech łapach”. Czyli o 

tym jak powstały rasy psów. 
 

Ściśle związane z ewolucją człowieka, 

pomagające mu w pasterstwie, polowaniach czy w 

przemieszczaniu się na zaśnieżonych pustyniach 

dalekiej północy, psy początkowo jakże podobne 

do swego przodka wilka, zaczęły już w epoce 

brązu wykształcać nowe zdolności i cechy.  

 Najpierw powstały na ziemi cztery 

główne typy psów w zależności od  środowiska 

geograficznego i od warunków klimatycznych. Ta 

pierwsza selekcja naturalna, wpłynęła znacząco na 

dywersyfikację wielkości, długości i wagi psów, a 

także na kształt czaszki, moc szczęk czy sierść co 

stanowiło podwaliny pod późniejsze 

zróżnicowanie ras.  

 Cenione za swoje oddanie i wytrzymałość psy 

stały się z czasem obiektem troskliwej hodowli. 

Dostosowujące się do warunków klimatycznych, 

umiejętnie selekcjonowane przez hodowców w 

celu uwydatnienia pewnych cech charakteru czy 

specyficznej budowy, z czasem podbiły świat 

mnogością ras i odmian ze zróżnicowanym 

zapałem poddających się tresurze. 

Obecnie istnieje na świecie około 400 ras 

psów. Różne dawniejsze rasy z biegiem czasu 

wymarły, lecz stale powstają nowe. Ludzie 

bowiem zmierzają stale do czegoś nowego, czegoś 

doskonalszego. Większość ras powstała jako psy 

myśliwskie. Różne etapy łowiectwa i różne 

warunki wpłynęły na ukształtowanie 

odpowiednich typów psa. Na rozległych stepach 

rosyjskich powstał np. borzoj, który był tak 

szybki, że doganiał każde zwierzę stepowe — czy 

był to zając, czy też wilk. Różne rasy hodowano w 

tym celu, aby móc ukończyć z sukcesem 

polowanie par force na lisa lub borsuka także 

wtedy, gdy ścigany zwierz schronił się do nory. 

Różne rasy wyżłów wskazują myśliwemu stójką, 

gdzie zapadła drobna zwierzyna (kuropatwa, 

bażant, zając itp.), aby umożliwić mu strzał. 

Oprócz jednak pomocy przy polowaniu 

miał pies od zarania współżycia z człowiekiem 

dodatkowe zadanie — stróżowanie obejścia lub 

pilnowanie trzody. Przez wiele pokoleń niektóre 

psy żyły w kontakcie wyłącznie z domownikami: 

w stosunku do innych ludzi były nieufne i tak 

rozbudzono w nich czujność — cechę rozwiniętą 

w dzisiejszej hodowli kierowanej ras psów 

służbowych. Człowiek stosunkowo szybko 

nauczył się rozpoznawać tę cechę psa i 

wykorzystywać ją do swoich celów. Początkowo 

pole działania psów było ograniczone, lecz w 

miarę postępu kultury rozszerzało się. 

O czym powinien pamiętać latem miłośnik 

psów!!! 

Zostawiając psa latem w samochodzie, nie 

zdajemy sobie sprawy na jakie niebezpieczeństwo 

go narażamy. Samochód nagrzewa się bardzo 

szybko, już w ciągu kilku minut może on osiągnąć 

temperaturę znacznie wyższą od temperatury 

powietrza. Psy posiadają gruczoły potowe jedynie 

na poduszkach łap, które podczas upałów nie są 

wystarczające aby ochłodzić organizm zwierzęcia, 

dlatego psy chłodzą się poprzez ziajanie. To 

znacznie mniej wydolny sposób radzenia sobie z 

upałem, niż ten posiadany przez człowieka.  

Tylko siedząc w saunie w dodatku w futrze 

moglibyśmy odczuć na własnej skórze co czuje 

pies zamknięty w nagrzanym od słońca aucie. 

Samochód postawiony w cieniu, nagrzewa się 

równie szybko i także stanowi ogromne 

zagrożenie dla życia naszego pupila.  

Kiedy przechodząc obok czyjegoś 

samochodu zauważysz zamkniętego w nim psa, 

nie zawahaj się interweniować. Jeżeli nie jesteś w 

stanie zlokalizować właściciela, powiadom o tym 

przypadku policję.  

J.W 
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Strefa dziecka            

i rodzica… 
 

„Kapitan Ziemia i Ekoman” 
 

W kwietniu wszystkie przedszkolaki  

obchodziły Dzień Ziemi. Z tej okazji Pani Joanna 

Trzaska napisała dla dzieci opowiadanie. Poniżej 

zamieszczamy treść tego opowiadania-przedstawienia. 

Życzymy miłego czytania i zabawy z Kapitanem 

Planetą. 

 
 

Za górami, za lasami było sobie królestwo 

Ekolandii. Rządził nim mądry i sprawiedliwy król 

Porządek. Wszyscy ludzie w królestwie żyli 

szczęśliwie dbając o swój kraj. Wszyscy z wyjątkiem 

Pana Niszczołka. Przez całe dnie rozmyślał on jak 

zniszczyć swój kraj.  

Pewnego dnia mieszkańców Ekolandii obudził 

straszny hałas. Okazało się, że to Pan Niszczołek 

postanowił wcielić swój okrutny plan w życie. Z 

ogromnej maszyny wyrzucał tony śmieci na królestwo. 

Zanieczyszczał wodę, łąkę, park, przez niego ptaki 

przestały śpiewać, kwiaty rosnąć, a motyle latać. 

Mieszkańcy królestwa pogrążyli się w rozpaczy. 

Jedynym ratunkiem dla Ekolandii była pomoc jakiegoś 

super bohatera. Wtedy król Porządek wpadł na 

pomysł, aby wezwać swoich przyjaciół- Kapitana 

Ziemię i jego pomocnika Ekomana. 

KRÓL PORZĄDEK –Kochane dzieci. Czy 

chcecie pomóc super bohaterom uratować Ekolandię? 

W takim razie wyciągnijcie ręce przed siebie, 

zamknijcie oczy i wypowiedzmy razem zaklęcie, a 

Kapitan Ziemia przeniesie nas w podróż do królestwa 

Ekolandii. Powtarzajcie za mną „Czary mary, czysty 

las, Kapitanie, do Ekolandii zabierz teraz nas”. Już 

możemy otworzyć oczy. Rozejrzyjmy się w jedną 

stronę, a teraz w drugą. Spójrzcie ile tu śmieci. A teraz 

sprawdźmy czy słyszymy śpiew ptaków. Najpierw 

jednym uchem, potem drugim. Niestety ptaki 

rzeczywiście przestały śpiewać.  Rozejrzyjmy się 

dookoła. Spójrzcie nie ma też żadnych roślin 

KAPITAN- Jest na to rada. Musimy dostać się 

do zamku i wypowiedzieć tam zaklęcie. Chodźcie za 

mną (Dzieci maszerują w miejscu) 

EKOMAN- Uwaga na śmieci. Są 

porozrzucane wszędzie. Zbierzcie je i rzućcie do mnie 

a ja zrobię z nimi porządek. (Dzieci kucają, następnie 

wyrzucają ręce przed siebie). Chodźmy dalej. (Dzieci 

maszerują w miejscu). 

KAPITAN- O nie!!!! To Pan Niszczołek 

próbuje nas obrzucić śmieciami. Szybko, musimy 

robić uniki. Przechylmy się w prawo, teraz w lewo, a 

teraz zróbmy trzy przysiady. Udało się, zgubiliśmy go. 

Chodźmy dalej. (Dzieci maszerują) 

EKOMAN- Spójrzcie!!! To znowu on. Tym 

razem wylał nam na drogę kałuże brudnego tłustego 

oleju. Musimy je przeskoczyć. Przeskoczmy przez 

pierwszą, jeszcze jedną i ostatnią. Uffff. Udało nam 

się.  

KAPITAN- Zobaczcie dotarliśmy do bram 

zamku. Jeśli wszyscy zrobimy obrót i klaśniemy 3 razy 

król będzie wiedział, że to my i otworzy bramę. 

EKOMAN- Udało się. Tam jest król. Jest 

gorzej niż myślałem, król jest chory z powody tego 

bałaganu. 

KAPITAN- Szybko!!! Powtórzmy wszyscy 

zaklęcie, a na pewno uratujemy króla i całą Ekolandię. 

„Czary mary, śmieciu precz, do śmietnika szybko leć” 

(Dzieci wyciągają przed siebie ręce i czarują). 

KAPITAN- Zobaczcie. Wszystkie śmieci 

znikają i lecą do śmietników. Papier do niebieskiego, 

plastik do żółtego, a szkło do zielonego. 

EKOMAN- Nadstawmy uszu. Teraz słyszę 

śpiew ptaków. Odrastają też kwiaty i inne rośliny. 

Nawet król Porządek czuje się już lepiej. 

KAPITAN- Dobra robota moi kochani. Teraz 

możemy już wracać do naszego przedszkola. 

Wypowiedzcie ze mną zaklęcie:” Czary mary, czysty 

las, już na powrót przyszedł czas” 

KAPITAN- Jesteśmy już w przedszkolu, na 

szczęście tym razem udało nam się pomóc 

mieszkańcom Ekolandii, ale pamiętajcie, że w naszym 

świecie śmieci nie znikają po wypowiedzeniu 

magicznego zaklęcia. Musimy im w tym pomóc. 

Wiecie w jaki sposób? Sprzątając po sobie, wyrzucając 

śmieci do odpowiednich śmietników i dbając o 
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przyrodę. Dziękuję Wam za tę przygodę i pamiętajcie. 

Zdrowie naszej planety jest zależy od Was!. 

J.T. 

Kącik języka       

    migowego… 
 

Wakacyjne słówka  
 

1.Wakacje     

 

2.Samochód  

3.Pociąg  

 

4.Samolot  

 

5. Statek  

 

6.Rower  

 

7.Motor  

 

8.Metro  
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9.Góry  

 

10.Jezioro  

 

11.Morze  

 

12.Przyjechać/Wyjechać 

 
 

13. Miłych wakacji.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Jak należy dbać o środowisko 

latem? 
Środowisko jest naszym wspólnym 

dobrem, dlatego musimy o nie dbać, również 

podczas wakacji. 

Nasze rady : 

1. Nie należy zostawiać śmieci w miejscach, 

w których przebywamy np.: w lesie, 

podczas wycieczek. 

2. Chodząc na spacery do lasu, lub w góry, 

nie łamiemy gałęzi i nie depczemy, oraz 

nie zrywamy kwiatków, nie niszczymy 

mrowisk i nie hałasujemy, 

3. Podczas pobytu na wakacjach nie 

zrywamy i nie depczemy roślin, które są 

pod ochroną. Nad jeziorem , czy morzem 

nie wrzucamy odpadów do wody, 

4. Pomagamy chorym zwierzętom, które 

potrzebują pomocy 

5. Rozpalajmy ogniska i grille tylko w 

wyznaczonych miejscach i tylko wtedy, 

gdy nie ma ostrzeżeń o suszy.  

S.G. 
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 Iwona Mochocka- artykuły, kodowanie na dywanie 

 Justyna Utnicka - propozycje prac plastycznych, 

artykuły 

 Małgorzata Skolimowska- propozycje prac 

plastycznych, łamigłówki 

 Karolina Kolasa - zadania z języka angielskiego 

 Magda Berłożecka - artykuły, strefa dziecka i 

rodzica 

 Sylwia Głuchowska - artykuły, kącik języka 

migowego 

 Jolanta Warzecha - artykuły, ciekawostki 

 Joanna Trzaska- artykuł 
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