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 Kącik przedszkolaka 

DRODZY RODZICE 

Mamy zaszczyt powitać Państwa na łamach pierwszego w tym 

roku szkolnym numeru przedszkolnej gazetki „Skrzatek”. Jak zwy-

kle czas od września do grudnia minął niepostrzeżenie. Za nami 

wiele ciekawych wydarzeń. Mamy nadzieję, że nasza gazetka spodo-

ba się Państwu i każdy znajdzie w niej coś interesującego dla siebie. 

„Skrzatek” ma również na celu pokazać, jak dużo się u nas dzieje 

dzięki pracy całego grona nauczycielskiego oraz pracowitości Pań-

stwa pociech. W tym roku nasza Chatka powiększyła się o cztery 

nowe grupy. Za nami wzruszające uroczystości „Pasowania 

na  przedszkolaka” – o tym oczywiście w bieżącym numerze. Nowi 

rodzice na pewno chętnie  skorzystają z porad zamieszczonych w 

kąciku „Akademia Świadomego Rodzica”. Od wielu lat obserwujemy 

bowiem wzrost zainteresowania rodziców rozwojem pociech, szkole-

niami, spotkaniami z psychologami, logopedą i innymi specjalistami 

– stąd idea powstania Akademii. Dzieci w naszym przedszkolu ro-

sną, dojrzewają, nabywają różnego rodzaju umiejętności ale także 

tworzą. Zapraszamy do zapoznania się ze spostrzeżeniami pani 

Magdaleny, która prowadzi zajęcia z ceramiki. Nowi rodzice już 

z  pewnością orientują się, że posiadamy własną pracownię cera-

miczną. A co się tam dzieje? Zapraszam do zapoznania z artykułem. 

Jak zwykle u nas Kącik Języka Niemieckiego, w którym znajdziecie 

Państwo ostatnie wydarzenia związane z nauką tego języka oraz tek-

sty ulubionych piosenek i wyliczanek. Zdolny przedszkolak - to 

przedszkolak dobrze odżywiony. Do Kącika Zdrowego Żywienia za-

prasza nasza pani dietetyk. Tu również artykuł opowiadający 

o  trwającej akcji pt.: Kuchnie Świata. Najmłodszym proponujemy 

zadania w świątecznym klimacie zamieszczone w „Kąciku Przed-

szkolaka”. Mamy nadzieję, że lektura naszej gazetki stanie się inspi-

racją do jeszcze lepszej współpracy z przedszkolem i zobrazuje 

wszystkie bieżące wydarzenia z Kalendarza Przedszkolnego. Życzy-

my miłej lektury. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

 

 



Piosenka 

 

Hejaho wir sind die Piraten 

Hejaho Nimm euch schnell in acht! 

Hejaho wir sind die Piraten 

Hejaho jetzt wird Rabauz gemacht. 

Seid auf der Hut und Gebt gut acht 

Gebt gut acht dann gebt gut acht! 

Denn mitten in der dunklen Nacht uaa 

Wenn der Wind sein Sturmlied singt 

uauau…. 

 

Das Herz euch in die House springt 

Hejaho wir sin die Piraten… 

Dann kommen wir aus dem Versteck.. 

Aus dem Versteck, aus dem Versteck.. 

Denn wir schwören feirelich uauau 

Wir sind grausam, schrecklich, fürchter-

lich.. 

Heja ho wir sind die Piraten… 

odbył się koncert „Wielojęzycznej Europy”. Dzieci i młodzież z wro-

cławskich szkół prezentowały taniec oraz śpiew w językach ob-

cych, promując w ten sposób otwartość na języki innych narodo-

wości. 

Nasze przedszkole, jako placówka krzewiąca nauczanie języ-

ków obcych, po raz kolejny została zaproszona do udziału w kon-

cercie „Wielojęzyczna Europa”. Byliśmy przygotowani profesjonal-

nie i chociaż najmłodsi – spisaliśmy się na medal. I choć był to 

pierwszy tak poważny występ, przed dużą publicznością 

to  „Kasztaniaki” dumnie reprezentowały Przedszkole udowadnia-

jąc, że Europa stoi przed nami otworem. Dzieci zaprezentowały 

piosenkę Mai Cocopelli pt. „Piraten”. Aby wszystko było dograne 

perfekcyjnie, zaczęły przygotowania już w miesiącach wakacyj-

nych wraz ze swoimi nauczycielkami. Przed samym występem do-

pasowane zostały tylko stroje i mogliśmy ruszać na występy. 

Za trud i pracę przy przygotowaniach dzieci otrzymały upo-

minki w postaci pluszaków i książeczek. 

Pluszaki – Misiaki ubrane w koszulki z logo Unii Europejskiej 

bardzo przypadły do gustu dzieciom i często nas odwiedzają 

w  przedszkolu nie pozwalając zapomnieć o wspaniałej przygodzie 

z językiem niemieckim. 

Byliśmy przygotowani profesjonalnie i cho-

ciaż najmłodsi – spisaliśmy się na medal.  

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW  

   - występ grupy IX „Kasztaniaki” 

Europejski 

Dzień Języków, 

święto ustano-

wione przez 

Radę Europy w 

2001 roku, już 

po raz czwarty zagościło 

we Wrocławiu. Tegorocz-

ne obchody obfitowały w 

warsztaty, dyskusje oraz 

wydarzenia artystyczne i 

edukacyjne, które przy-

bliżały uczestnikom ideę 

wielojęzycznej Europy. 

Kolejna edycja odbyła się 

pod hasłem „Języki to 

nasza siła”. Podczas te-

gorocznej edycji EDJ w 

różnorodny sposób za-

chęcano do nauki języ-

ków. Dla dzieci i mło-

dzieży przygotowano gry 

i zabawy miejskie, które 

przy okazji odkrywania 

topografii oraz zabytków 

miasta, uczyły się słó-

wek w językach Europy. 

29 września, podczas 

ostatniego dnia obcho-

dów EDJ we Wrocławiu, 
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„PUZZLE - AKTION” 

Projekt  Międzynarodowy konsulatu generalnego Niemie 

we Wrocławiu - w ramach obchodów 25-lecia Zjednoczenia 

Niemiec. 

We wrześniu nasze przedszkole zostało zaproszone do udziału  

w projekcie światowym  "Zusammen zur Einheit", który organizo-

wany był przez Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu. Pod 

hasłem "Razem do zjednoczenia", dzieci i młodzież z 34 krajów 

uczestniczyli w akcji układania  28 puzzli, przedstawiających mapę 

Niemiec o wymiarze ponad 25m2. W 25 - rocznicę zjednoczenia 

Niemiec, 3 października 2015r. projekt polegający na tworzeniu 

puzzli został zakończony w każdym z krajów . 

W Polsce w projekcie tym uczestniczą wybrane szkoły i insty-

tucje z Warszawy i Wrocławia - m.in. Przedszkole nr 71, Przedszko-

le nr 113, Dom Spotkań im. Edyty Stein oraz Fundacja "Krzyżowa". 

Zadaniem uczestników "Puzzle- Aktion" było stworzenie swojej 

wersji puzzli, według własnych pomysłów, zgodnie z ideą - Zjedno-

czenie Niemiec jako wspólne osiągnięcie wielu krajów. Efekty pracy 

naszych przedszkolaków, proces twórczy i złożenie puzzli zostały 

udokumentowane i zaprezentowane w Konsulacie Generalnym, 

3.10.2015 podczas Dnia Otwartych Drzwi Konsulatu. Była to 

świetna przygoda i zabawa. Było pięknie, smacznie i kolorowo. 

Nauczyciel -grupa VI, nauczyciel języka niemieckiego 

Joanna Zagórna 

KĄCIK JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO 

W pierwszych miesią-

cach nowego roku 

szkolnego grupy naj-

młodsze biorą  udział 

w  zajęciach języko-

wych, których głównym 

celem jest osłuchanie 

się z językiem niemieckim. Większość trzylatków 

nie ma jeszcze rozwiniętej świadomości językowej 

(nie rozumie, że są na świecie inne języki prócz te-

go, którym porozumiewają się ludzie w jego otocze-

niu). Dlatego też ten pierwszy okres styczności 

z  językiem niemieckim jest  niezmiernie ważny dla 

dalszego procesu nauczania. Istotne jest również 

to,  że  aparat artykulacyjny człowieka na tym eta-

pie rozwoju jest bardzo plastyczny i dzieciom nie 

sprawia problemu wymowa niemieckojęzyczna (pod 

warunkiem, że dziecko nie ma poważniejszych pro-

blemów artykulacyjnych). 

Program nauczania języka niemieckiego obowią-

zujący w naszym przedszkolu nie bez powodu na-

zwany został „Wesoła wyprawa pociągiem na spo-

tkanie z językiem niemieckim”. Ten tytuł wiele mó-

wi. Zawsze 

bowiem za-

czynamy na-

sze zajęcia 

p i o s e n k ą 

o  pociągu pt. 

„Auf der Ei-

senbahn”. 

Jest to nie 

tylko utwór 
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„Auf der Eisenbahn” 

Auf der Eisenbahn steht ein schwarzer Mann, 

 der mach Feuer an, dass man fahren kann. 

Kleinkinder, Kleinkinder fasst euch an,  

wir fahren mit der Eisenbahn 

mit der Eisenbahn…  



muzyczny,  ale także swoisty rytuał, który gwarantuje naszym przedszkolakom poczucie stałości, a co 

za tym idzie - bezpieczeństwa. Dzieci nie wyjeżdżają pociągiem ze swojej sali, a ich panie są obecne 

w  czasie zajęć. Wyprawa ma być wesoła, dlatego staram się prowadzić zajęcia w taki sposób, aby  ma-

luszkom jak najczęściej towarzyszył uśmiech na twarzach.  

Jednym z głównych celów naszego programu jest budowanie pozytywnego nastawienia do języka 

niemieckiego.  Pomaga mi w tym wesoły zajączek zwany Hansem (Hans Hase).  Hans ma wielu przyja-

ciół, ma ulubione potrawy, lubi niektóre zabawki. Nie rozumie jednak języka polskiego. Pomaga na-

szym dzieciom w  przyswajaniu słownictwa w sposób naturalny  (nie wymagamy od dzieci znajomości 

słówek i żmudnego ich powtarzania).   

Poznaliśmy już ulubione przysmaki Hansa:  die Karotte (marchewka), die Banane (banan), der Apfel 

(jabłko), die Schokolade (czekolada),  die Birne (gruszka), die Gurke (ogórek). 

Poznaliśmy kolory: Grün (zielony), Gelb  (żółty), Rot  (czerwony), Blau  (niebieski), Weiss  (biały), 

Schwarz  (czarny), Bunt  (kolorowy). Dzieci -  na przykładowe pytanie: Wo ist rot? - potrafią wskazać 

w  sali przedmiot w danym kolorze. 

Hans lubi się bawić następującymi zabawkami: das Auto 

(samochodzik), die Puppe  (lalka), der Ball  (piłka), das Buch  

(książka), der Teddybär  (miś), die Bausteine  (klocki).  

Przyjaciele Hansa to: die Katze  (kot), der Hund  (pies), das 

Schwein (świnka), das Schaf (owca), die Maus (mysz), der Hahn  

(kogut),  das Pferd (koń), die Kuh (krówka) – grupa 4 

Wszystko oczywiście przeliczamy—dzieci 

to uwielbiają. Liczymy w zakresie od 1 do 8 na różne sposoby: froh (wesoło), 

traurig (smutno), langsam (wolno), schnell 

(szybko), böse (groźnie), wie Roboter (jak 

roboty)…  

Oprócz tego czytamy proste książeczki, 

w  których występują powtarzające się se-

kwencje językowe, zachęcające do podejmo-

wania aktywności językowej i budujące 

w  dzieciach poczucie sprawstwa. Wie-

le zabaw odbywa się z wykorzystaniem 

wielokolorowych chust animacyjnych 

(posiadamy dużą i małą do różnych 

zadań).  

Te zabawy pozwalają na utrwalenie 

przeróżnych pojęć, np. langsam – sch-

nell (wolno- szybko), nach oben - nach 

unten (na dół- do góry), w tym także pojęć związanych z pogodą, np. 

die Sonne scheint (świeci słońce), es weht der Wind (wieje wiatr), es 

regnet (pada). 

Dzieci wprowadzane są także w świat kultury krajów obszaru niemiec-

kojęzycznego przy okazji różnych świąt np. Dnia św. Marcina (artykuł 

o obchodach w tym numerze Skrzatka). 

Powyższe piosenki są pretekstem do zapamiętania  nazw części ciała. 

Wo sind…? 

Wo sind meine Hände? 

Ich habe keine Hände  mehr 

Ai da sind die Hände wieder tralalala-

lalala 

Wo sind meine Augen? 

Ich habe keine Augen mehr 

Ai da sind meine Augen wieder 

Wo sind meine Ohren? 

Ich habe keine Ohren mehr 

Ai da sind meine Ohren wieder 

Wo ist meine Nase? 

Ich habe keine Nase mehr 

Ai da ist meine Nase wieder 

Wo sind meine Knie? 

Ich habe keine Knie mehr 

Ai da sind die Knie wieder.. 
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Wischi waschi 

Ich wasche meine Haare 

Die Haare und die Ohren auch 

Ref.Wischi wischi waschi wischi… 

Die Haare und die Ohren auch…. 

Ich wasche meine Hände 

Die Hände und die Arme auch.. 

Ref… Wischi wischi waschi wischi… 

Ich wasche meine Schültern, 

die Schültern und das Bäuchlan auch 

Ref… Wischi wischi waschi wischi… 

Ich wasche meine Beine, die Beine und 

die Knie auch 

Ref. Wischi wischi wischi… 

Teddybär, Teddybär … 

Teddybär, Teddybär dreh‘ dich um. 

Teddybär, Teddybär mach; dich krumm. 

Teddybär, Teddybär zeig‘ ein Bein 

Teddybär, Teddybär mach‘ dich kin!!! 

Eins zwei—Papagei … 

Eins zwei – Papagei 

drei vier- mein Klavier 

fünf sechs -alte Hex' 

sieben acht- gute Nacht! 

neun zehn -Aufwiederseh'n! 



Nawet jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć na py-

tanie typu: Jak się mówi „ręce” po niemiecku?, to 

na zajęciach  na pytanie:  „Wo sind die Hände?“  - 

pokaże swoje rączki. Wiele przeprowadzanych 

w  czasie zajęć zabaw polega na tym, iż dziecko 

wykonuje polecenia reagując ruchem -  udowad-

niając tym samym,  iż rozumie to, co się do niego mówi. 

Powyższe piosenki są pretekstem do zapamiętania  nazw części ciała. Nawet jeśli dziecko nie potrafi 

odpowiedzieć na pytanie typu: Jak się mówi „ręce” po niemiecku?, to na zajęciach  na pytanie:  „Wo sind 

die Hände?“ - pokaże swoje rączki. Wiele przeprowadzanych w czasie zajęć zabaw polega na tym, iż dziec-

ko wykonuje polecenia reagując ruchem -  udowadniając tym samym,  iż rozumie to, co się do niego mó-

wi. 

Drodzy Rodzice! Dzięki funkcjonującemu w naszej 

placówce  programowi i realizowanej już od 10 lat 

innowacji pedagogicznej (zatwierdzonej przez Dol-

nośląskiego Kuratora Oświaty, a finansowanej 

przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocła-

wia) Państwa dzieci mają możliwość brania udzia-

łu w zajęciach języka niemieckiego nieodpłatnie 

i  to w szerokim wymiarze czasowym! (w przed-

szkolu zatrudnionych jest pełnoetatowo dwóch 

nauczycieli języka niemieckiego). Aby nie był to 

czas stracony, bardzo proszę o Państwa wsparcie 

w zakresie budowania pozytywnego nastawienia 

do tego języka. Odradzam przepytywanie, a zachę-

cam do wspólnego słuchania niemieckich bajek 

i  piosenek. Osiągnięty w tym zakresie sukces uła-

twi Państwa dzieciom naukę innych języków ob-

cych na kolejnych etapach nauczania. 

Agnieszka Ślusarz 

nauczyciel języka niemieckiego  

 

Der Tisch ist heute meine Trommel 

Der Tisch ist heute meine Trommel 

mit den Fingerknochel spiele ich darauf 

Bim Bam Bommel 

wie auf einer Trommel 

Der Tisch ist heute meine Trommel 

mit den flachen Händen spiele ich darauf 

Bim Bam Bommel 

wie auf einer Trommel 

Der Tisch ist heute meine Trommel 

mit gebällten Fäusten spiele ich darauf 

Der Tisch ist heute meine Trommel 

mit den Ellenbogen spiele ich darauf 

Bim Bam Bommel 

wie auf einer Trommel 

Der Tisch ist heute meine Trommel 

Auch mit meinem Po da spiele ich darauf…. 

Bim Bam Bommel 

wie auf einer Trommel 

Bim Bam Bommel 

wie auf einer Trommel 
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Fliegerlied 

Ich lieg' gern im Gras und schau' zum Himmel rauf,  

schaun die ganzen Wolken nicht lustig aus?  

Und fliegt 'n Flieger vorbei, dann wink' ich zu ihm rauf  Hallo Flieger!!! 

und bist du auch noch dabei, dann bin ich super drauf.  

 

Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger,  

bin so stark, stark, stark wie ein Tiger,  

und so groß, groß, groß wie 'ne Giraffe, so hoch. Wooo  

 

Und ich spring, spring, spring immer wieder,  

und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber,  

und ich nimm, nimm, nimm dich bei der Hand  

weil ich dich mag, und ich sag:  

 

Heut ist so ein schöner Tag! lalalalala 

 

wie auf einer Trommel 

 

Das Minimonster (POTWÓR)  

1. Am Montag muss das Minimonster immerwieder springen }2X 

Hoppla hoppla hoppla hopp }X6 

2. Am Dienstag muss das Minimonster immerwieder turnen }X2 

Hoch, herunter und gleich hoch }X3 

3. Am Mittwoch muss das Minimonster immerwieder tanzen }X2 

Hin und her und rundherum X3 

4. Am Donnerstag muss das Minimonster immerwieder stampfen }X2 

Wumm-ta wumm-ta wumm-ta wumm! }3 

5. Am Freitag muss das Minimonster immerwieder trommeln }X2 

Bummel bommel bummel bommm!!! }X2 

6. Am Samstag muss das Minimonster immerwieder pfeifen }X2 

7. Am Sonntag muss das Minimonser immerwieder schlafen }X2 



brym dla rodziców, pań w przedszkolu, 

rodzeństwa, kolegów i koleżanek. W li-

stopadzie został także ogłoszony kon-

kurs na portret świętego  Marcina. 

Wszystkie przyniesione prace zostały 

wyeksponowane w holu budynku A 

i  budynku B i zostały nagrodzone 

atrakcyjnymi niespodziankami. 

Dzień świętego Marcina przypada 11 

listopada. U nas kulminacja obchodów 

tego święta przypadła na dzień 12 listo-

pada Tego dnia dzieci miały zajęcia ze 

swo im i  p an iami  z a ty tu łow ane 

„Czarodziejski syrop dobroci”, podczas 

których w magiczny sposób przeniosły 

się do krainy magii w której każdy chce 

czynić dobro – zupełnie jak święty Marcin. Efektem tych zajęć, bu-

dzącym sporo emocji i zaskoczenia był eksperyment chemiczny, 

w  czasie którego wyprodukowany został eliksir dobroci. Dzieci robiły 

również czarodziejskie czapki, które ozdabiały według czarodziej-

skich, matematycznych zadań.  

Tego dnia przedszkolaki na zajęciach niemieckiego obejrzały wesołą 

bajkę rysunkową, która zobrazowała dzieciom raz jeszcze wszystkie 

zdobyte wiadomości  związane z obchodami „Marcinek”. Wspólnie 

zaśpiewaliśmy piosenki pt: „Laterne, laterne” oraz „Ich geh’mit me-

iner Laterne…”  

Na podwieczorek tego dnia nie mogło zabraknąć świetomarcińskich 

rogali. 

Laterne, Laterne, Sonne, Mond 

und Sterne  

Laterne, Laterne, 

Sonne, Mond und Sterne. 

Brenne auf, mein Licht, 

brenne auf, mein Licht, 

aber nur meine liebe Laterne nicht! 

Legenda mówi, że Marcin miał zostać biskupem, ale ponieważ był bar-

dzo skromny schował się w kurniku przed szukającym go tłumem ludzi.  

DZIEŃ ŚWIĘTEGO MARCINA  

   w Chatce Małego Skrzatka Od wielu lat Dzień Świętego Marcina 

w naszym przedszkolu jest stałym punk-

tem Kalendarza Uroczystości Przedszkol-

nych. Nauka języka obcego to  także za-

poznanie dzieci  z kulturą i tradycjami 

Niemiec, a ponieważ to święto zachęca 

do czynienia dobrych uczynków, to my 

przyłączamy się do tego chętnie i co roku 

obchodzimy je uroczyście w naszej Chat-

ce. 

W tym roku już od początku listopa-

da maluchy zapoznawały się na zaję-

ciach języka niemieckiego  z legendą 

o  św. Marcinie. Dzieci starsze utrwalały 

zdobyte w zeszłych latach informacje związane z tym wydarzeniem. Śpiewanie piosenek o tematyce 

Święta Światła sprawiało dzieciom dużo radości. Zajęciom towarzyszyły rozmowy o potrzebie bycia do-
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Legenda mówi, że Marcin miał zostać bisku-

pem, ale ponieważ był bardzo skromny schował 

się w kurniku przed szukającym go tłumem lu-

dzi. Gęsi tak głośno gęgały, że ludzie go szybko 

odnaleźli i Marcin musiał podjąć urząd biskupa. 

Na pamiątkę tego w dzień Świętego Marcina nie-

mieckie gospodynie pieką na obiad pyszną, aro-

matyczną gęś. 

 

Agnieszka Ślusarz 

 nauczyciel języka niemieckiego 
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ETWINNING W GRUPIE VI „ZGRYWUSY”   

Od stycznia 2016 w grupie VI 

Zgrywusy będziemy realizować 

n i em i ec ko j ę z yc z n y  pr o j ek t 

europejski pt.:  „Gesunde 

Kinder=Frohe Kinder” – Zdrowe 

dziecko to wesołe dziecko“ - Projekt 

eTwinning  we  współpracy z przedszkolem partnerskim 

z Drepano Kozani  w Grecji. 

Czym jest eTwinning? 

Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w 

Europie za pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia 

i  usługi, tak by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć 

w  ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe 

partnerstwa. 

Wraz z niemieckojęzycznym przedszkolem 

partnerskim z Grecji stworzyliśmy projekt językowy 

oparty na wykorzystaniu technologii informacyjno- 

komunikacyjnej. Celem niniejszego projektu jest 

rozwijanie u  dzieci poczucia własnej wartości oraz wiary 

we własne możliwości językowe, kształtowanie postawy 

akceptacji języka niemieckiego jako narzędzia 

komunikacji, zdobywanie podstawowej wiedzy z zakresu 

obsługi komputera oraz ukształtowanie w dzieciach 

świadomości, że komputer jest źródłem wiedzy i 

narzędziem komunikacji. 

Oba przedszkola (z Polski i Grecji) wybrały na 

projekt  zakres tematyczny z edukacji prozdrowotnej. 

Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami będą 

wymieniać i  rozszerzać informacje i wiedzę nt. zdrowego 

odżywiania. 

Efektem wspólnych działań będą przepisy 

kulinarne, prace plastyczne oraz  zdjęcia i wideorelacje 

z  działań, przedstawione przy pomocy programu Power 

Point. Będą one zamieszczane na bieżąco na specjalnej 

stronie www projektu (informacje wkrótce). Nauczyciele 

placówek partnerskich stworzą bazę piosenek i zabaw 

ruchowych z tematyki prozdrowotnej Na koniec projektu 

stworzona zostanie wystawa tych wytworów  w obu 

placówkach. 

 Joanna Zagórna  

   nauczyciel gr. VI „Zgrywusy”  



Podczas zajęć dzieci poznają podstawy technik 

sztuk walki, rozwijając tym samym zainteresowanie 

sportem jako atrakcyjną formą spędzania czasu wol-

nego. 

 Program, wspierany przez m.in. ambasadorkę 

TWG 2017 - Annę Lewandowską, rozpoczął się i za-

kończy badaniem Wrocławskiego Testu Przedszkolaka   

autorstwa  prof. B Sekity. Efektem programu będzie 

raport oceniający stan sprawności fizycznej dzieci bio-

rących udział w zajęciach. Obecnie program prowa-

dzony jest w 3 województwach: dolnośląskim, mało-

polskim i łódzkim obejmując swoim zasięgiem ok. 10 

tysięcy dzieci. 

  Aneta Błaszczyk   

   nauczyciel grupy VII „Smerfy  

 

„Trening zajmuje się nie obiektem, ale duchem człowieka i emocjami człowieka.”    

            Bruce Lee 

MALI WSPANIALI 

W Chatce Małego Skrzatka bardzo dbamy 

o zdrowie naszych podopiecznych - nie tyl-

ko dzięki naszej przedszkolnej zdrowej 

kuchni, ale  również dzięki atrakcyjnym 

zajęciom ruchowym.  

W tym roku nasze najstarsze przedszkola-

ki mają okazję korzystać z wzbogaconej oferty zajęć dodatkowych w ramach programu „Mali wspaniali”, 

przygotowanego przez Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017. Program, który po-

wstał z połączenia metodyki gier i zabaw, z uwzględnieniem psychologii dziecięcej, opracowany został 

przez absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  w oparciu o filozofię i wartości Bu-

do oraz metodykę sztuk walki. 

Jego główną ideą jest wspomaganie harmonijnego rozwoju organizmu dziecka,  kształtowanie nawy-

ków prawidłowej postawy ciała i rozwijanie poczucia własnej wartości. Spotkania prowadzone przez stu-

dentów AWF Wrocław, oraz kwalifikowanych instruktorów odbywają się raz  w tygodniu po 45 minut. 
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Podstawą sztuk walki jest umiejętność ruchu 

precyzyjnego, celowego, a choć pozornie mało 

popularnego, to w istocie naturalnego. Ruch ten 

wykorzystuje pełny zakres czynności stawów 

i  mięśni, a jego systematyczne dawkowanie 

utrzymuje te struktury w dużej  sprawności przez 

całe życie. W związku z tym jest to dyscyplina 

sportu, która daje najwyższej jakości korzyści, 

ponieważ trening obejmuje dynamiczne użycie 

całego ciała i  dąży nie tylko do rozwoju sfery 

fizycznej, ale także ma korzystne działanie na stan 

umysłu i emocji.  

Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym 

odbywającym się w formie zabawy, dzieci poprawią 

nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy 

poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. 

Wykształcą w sobie umiejętności w zakresie 

współpracy w zespole, śmiałego wypowiadania się 

na tle grupy, poznają swoje mocne strony. Nie bez 

znaczenia jest także korekcja zaburzeń w zakresie 

dynamiki procesów nerwowych, zwłaszcza 

nadpobudliwości ruchowej, jak również profilaktyka 

wad postawy ciała poprzez kształtowanie 

właściwych nawyków codziennego dbania o nią . 

[źródło Fundacja Sportowo-Edukacyjna Infinity] 



CUKIER W DIECIE MILUSIŃSKICH 

Cukry, czyli węglowodany, to podstawowe źródło energii dla organizmu. Są one niezbędne w 

naszej diecie, m. in. do pracy mózgu. Jednak czy można je spożywać bez ograniczeń? Niestety nie, 

bo ilość i jakość spożywanych cukrów ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia.  

Częste spożywanie żywności wysoko przetworzonej, bogatej w cukier, powoduje skoki i spadki 

poziomu glukozy we krwi, a za tym idą huśtawki nastroju, chwilowe pobudzenie oraz przewlekłe 

zmęczenie. Duża ilość cukru w diecie ma związek z epidemią otyłości, cukrzycy oraz chorób serco-

wo-naczyniowych. Niestety szczególnie narażone są dzieci, gdy w ich menu dominują słodzone 

kaszki i deserki, słodzone płatki śniadaniowe i 

jogurty, słodzone soczki, smakowe wody i napoje 

gazowane, które zawierają od kilku do kilkunastu 

łyżeczek cukru!  

Poza tym smaki, które towarzyszą dzieciom w 

okresie beztroski, będą wywierać na nie niemały 

wpływ w wieku dojrzałym. Jeśli w przyjemnych 

chwilach dzieciństwa często towarzyszy smak 

słodki, staje się on symbolem bezpieczeństwa i 

intuicyjnie sięgamy po takie produkty później w 

sytuacjach stresowych.  

Gdzie szukać smaku słodkiego? 

Smak słodki naturalnie występuje w wielu produktach spożywczych, dzięki którym oprócz cu-

kru występują niezbędne składniki do życia. Takimi produktami naturalnie słodkimi są suszone 

i świeże owoce, niektóre warzywa, orzechy, naturalne soki owocowe, musy owocowe, batoniki i cia-

steczka zbożowe z owocami suszonymi (najlepiej bez dodatku białego cukru), budynie i kisiele wła-

snej roboty z małą ilością cukru (maksymalnie łyżeczką), napoje bez cukru (ewentualnie z mio-

dem), naturalne koktajle owocowe na bazie jogurtu naturalnego. Do picia powinna wystarczać czy-

sta woda zamiast słodkich soków i napojów aromatyzowanych. Soki 100% czy przeciery owocowe 

traktujmy już jako deser. Taką właśnie dietę propagujemy w naszym przedszkolu. Nasi podopiecz-

ni mają stały dostęp do wody, do obiadu podawane są kompoty owocowe bez cukru, które dzieci 

nauczyły się już pić. Do śniadań - herbatki owocowe i ziołowe, słodzone najwyżej miodem natural-

nym. Nie korzystamy z tzw. „gotowców”. Bardzo często podawane są owoce i warzywa w ich natu-

ralnej postaci. Dzieci przyzwyczajają się do ich smaku i formy. Zauważamy też, że jeśli maluchy 

mają ograniczony dostęp do bardzo słodkich dań, 

chętniej zjadają dania obiadowe.  

Zachęcam, aby taką dietę kontynuować w domu. 

Dzięki temu chronimy naszych milusińskich 

przed epidemią chorób cywilizacyjnych i uczymy 

dokonywać właściwych wyborów żywieniowych. A 

co równie ważne, chronimy je przed nawykiem 

„uspakajania” swoich emocji ekstremalnie słod-

kim smakiem.  

mgr inż. Anna Motak 

  dietetyk przedszkola 71 we Wrocławiu  
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KUCHNIE ŚWIATA 

Od października 

2015 w naszym 

przedszkolu rozpo-

częliśmy nową kuli-

narną podróż w ra-

mach autorskiego 

projektu programu  

promocji zdrowia „ 

Kuchnia pełna zdro-

wia – kulinarne po-

dróże dla małych i 

dużych”, celem któ-

rego jest propagowa-

nie zdrowego stylu 

życia, kształtowanie 

zdrowych nawyków 

żywieniowych, rozwi-

janie zdolności i za-

interesowań kulinarnych oraz zainteresowanie innymi 

krajami, kulturą i ich lokalnymi potrawami. Dzieci raz 

w miesiącu będą poznawały  i smakowały dania z wy-

branego kraju lub rejonu. Oprócz dań realizowane bę-

dą zajęcia tematyczne dotyczące poszczególnych pań-

stw lub warsztaty kulinarne. 

Jako pierwsze państwo Skrzaty i Skrzaciki odwie-

dziły naszą ojczyznę Polskę. Poznały tradycyjne pol-

skie potrawy, poszerzyły wiadomości na temat ojczy-

stego kraju. Wykonały prace plastyczne związane z 

poznanymi wcześniej potrawami , wykonały sałatkę 

owocową wykorzystując regionalne produkty. 

W listopadzie przedszkolaki poznały tradycje i 

kuchnie Niemiec. Brały udział w warsztatach kulinar-

nych robiąc pyszną  niemiecką sałatkę, smakowały 

niemieckich potraw.  Szczególnie przypadły im do gu-

stu rogaliki z okazji Dnia Świętego Marcina. 

Już wkrótce czekają nas kolejne kulinarne podró-

że. W grudniu poznamy kuchnię rosyjską i wspólnie 

przygotujemy świąteczne zdrowe smakołyki.  

A co będzie dalej …? 

Czekajcie cierpliwie  ! Niedługo odkryjemy kolejny kulinarny skra-

wek na mapie świata. 

Monika Kalska  

nauczyciel w grupie X, 

przedszkolny lider promocji zdrowia 
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RADOSNA PARADA NIEPODLEGŁOŚCI  

11 listopada 2015 

Już kolejny raz nasze przedszkole uczestniczyło w Radosnej Paradzie 

Niepodległości na Wrocławskim Rynku.  

Przygotowania zaczęliśmy od zaproszenia chętnych rodziców i dzieci do wzięcia udziału w tej uroczy-

stości. Następnie nauczycielki 

przygotowały elementy strojów 

dla dzieci oraz transparenty po-

zwalające wyróżnić nasze przed-

szkole z tłumu. Młodzi uczestnicy 

mieli na kurteczkach logo nasze-

go przedszkola i dumnie repre-

zentowali nasze narodowe barwy 

niosąc biało-czerwoną flagę lub 

idąc wręcz w niej dzięki specjal-

nym otworom na główki. 

 Dodatkowo zakupione zostały 

baloniki w naszych narodowych 

barwach.  

Tak wyposażeni spotkaliśmy 

się na wrocławskim Rynku. Oba-

wialiśmy się nieco deszczu, ale na 

szczęście pogoda w tym dniu nam dopisała.  

Jak zwykle mogliśmy na Państwa liczyć w tym jakże ważnym dla każdego Polaka Dniu Niepodległo-

ści. Niezmiernie cieszy nas, że tak wielu z rodziców naszych przedszkolaków wybrało w tym wolnym 

dniu udział w Radosnej Paradzie. 

Flaga biało-czerwona podniosła się, hymn został odśpiewany i ruszyliśmy pochodem na pamiątkę 

odzyskania Niepodległości przez 

Polskę w 1918 roku. To powód do 

dumy i radości. Przedszkolaki 

uczyły się o tym na zajęciach a tu 

mogły odbyć lekcję historii na ży-

wo i na dodatek poczuć wspaniałą 

atmosferę. Dodatkowo spędziły 

dzień aktywnie wraz z rodzicami 

i  rodzeństwem. 

Na czele parady podążał w dorożce 

sam marszałek Józef Piłsudzki, a 

właściwie aktor Stanisław Melski, 

który od lat wciela się w tę rolę. 

Towarzyszył mu prezydent  
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Wrocławia – Rafał Dutkiewicz. 

 „Radosna Parada Niepodległości” przeszła 

ulicami Wrocławia wokół Rynku  i Starego 

Miasta. Wszędzie widać było powiewające biało – 

czerwone flagi- nasz symbol narodowy. Wśród 

uczestników były osoby przebrane za ważne po-

stacie historyczne. Cały pochód odbywał się 

wśród śpiewu pieśni patriotycznych w wykona-

niu zarówno starszych, jak i  młodszych  uczest-

ników pochodu. 

Na zakończenie tego uroczystego wydarzenia 

został rozstrzygnięty konkurs na najbardziej po-

mysłowe przebranie historyczne oraz pomysłowo 

prezentującą się placówkę oświatową. Nasze 

przedszkole otrzymało w tym roku wyróżnienie 

za twórczy i aktywny udział w  Radosnej Para-

dzie Niepodległości przyznane przez Wrocławskie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

Wrażenia z Parady były żywe jeszcze przez 

wiele dni. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi emo-

cjami, jakie towarzyszyły im 11 listopada. 

 Postanowiłam więc przeprowadzić z nimi 

krótki wywiad,  zadając im trzy pytania. 

1.Co to jest niepodległość? 

Niepodległość to to, że my Polacy nie należy-

my do innych krajów, tylko mamy swój język, 

jesteśmy sobą i mieszkamy w Polsce  - Mikołaj 

gr. IX 

2.Jakie są narodowe symbole Polski? 

Symbole narodowe to flaga biało – czerwona i orzeł na czerwonym tle z koroną,  bo to taki symbol kró-

la…- Michalinka gr. IX 

3.Co najbardziej podobało ci się podczas Radosnej Parady Niepodległości? 

Najbardziej podobało mi się to, ze mogłam mieć głowę w dziurze flagi i to, że mogłam spotkać się z in-

nymi dziećmi z przedszkola oraz to, że mogłam iść z moją siostrą za rękę, z mamą i tatą, że wszyscy mo-

gliśmy świętować razem niepodległość -Michalinka gr. IX 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w radosnych obchodach Dnia Niepodległo-

ści oraz ich rodzicom i bliskim – za wspólne kształtowanie postaw patriotycznych. Zapraszamy na kolej-

ną Paradę Niepodległości w przyszłym roku. 

Justyna Moklak 

Nauczycielka gr. X „Skrzaty” 



CERAMIKA W PRZEDSZKOLU NR 71 

„CHATKA MAŁEGO SKRZATA”  

Któż z nas z wypiekami na policzkach nie za-

tapiał się w magicznych przygodach bohaterów 

„Tajemniczej Wyspy” Juliusza Verne’a, gdzie dzię-

ki wykorzystaniu swojej wiedzy bohaterowie byli w 

stanie sami stworzyć sobie technologie. Tworzyli 

między innymi: piec do wypału szkła, cegłę i na-

czynia z gliny.   

Z języka greckiego 

ceramika (keramikos) 

znaczy ziemia, a klasycz-

ny proces tworzenia prac 

ceramicznych polega na 

dokładnym wymieszaniu 

odpowiednich surowców, 

f o r m o w a n i u 

prac, suszeniu i wypale-

niu ich w piecu ceramicz-

nym (jednokrotnym lub 

wielokrotnym). Niektóre wyroby ceramiczne po 

wypaleniu pokrywa się szkliwem. 

Podczas kształcenia kreatywności w przed-

szkolu, dzieci mają szansę wziąć udział w całym 

tym procesie. Rozwijają 

przy tym swoje zdolności 

manualne, a przez pracę 

dwóch stron ciała równo-

cześnie synchronizują 

pracę półkul mózgowych. 

Poprzez wykrawanie, wal-

cowanie, odciskanie, to-

czenie, wygładzanie, łą-

czenie ćwiczą swoje dło-

nie. Zapoznają się i doty-

kają prawdziwego materiału, z którym w czasach 

obecnych często nie mają kontaktu w życiu co-

dziennym a jest on tak cudownie naturalny. 

Dzieci są niezwykle kreatywne. Po wytworach 

z gliny widać, że wszystkie mają zdolności i że 

u  wszystkich wyobraźnia jest w stanie kreować 

ciekawe formy i kształty. Z dużą łatwością przy-

chodzi im realizowanie własnych pomysłów. To 

powoduje, iż zajęcia budują poczucie wartości 

i  wiary we własne umiejętności. Dzięki pracy ma-

nualnej z prawdziwym materiałem przedszkolaki 

przekonują się, iż potrafią i mogą wykonywać rze-

czy, które wcześniej wydawały im się zbyt trudne - 

zarezerwowane dla innych, dla profesjonalistów. 

Tworzenie to także sztuka obserwacji i pozna-

wania świata przyrody – zwierząt i roślin. Często 

podczas zajęć tworzymy zwierzęta, dzieci próbują 

dokładnie odwzorować kształt kota, ryby, jeża, 

słonia. Odbijamy też na glinie liście, gałązki, ma-

teriały i różne ciekawe fak-

tury, które mogą dać za-

skakujący wzór. 

Ulubionymi tematami  

chłopców są statki oraz 

samoloty, podczas lepienia 

których próbują dokładnie 

ulepić szczegóły – silniki, 

okienka, koła sterowe. Le-

pimy też różnorodne na-

czynia – nawet najmłodsze 

przedszkolaki potrafią 

z  płata gliny stworzyć prostą miseczkę, starszaki 

poznają klasyczną technikę formowania z wałecz-

ków, tworzą oraz ozdabiają kubeczki.   

Ciekawą odmianą są prace wspólne tworzone 

przez całą uczestniczącą 

w  zajęciach grupę. 

W  ubiegłym roku były to 

uże misy oraz zamki. Dzie-

ci poznają wtedy inna ska-

lę (wielkość) pracy, uczą 

się współpracy i współ-

działania. W bieżącym ro-

ku przedszkolnym właśnie 

powstały piękne miseczki, 

kończymy też prace nad 

świątecznymi choinkami.  

Szkliwiąc prace poznaje się kolory, ich harmo-

nie i technologie nakładania. Można też poekspe-

rymentować, łączyć różne kolory – dzieci  samo-

dzielnie wybierają kolory szkliw i przekonują się, 

jaki będzie efekt po wypaleniu. Wreszcie pozosta-

ją  wspaniałe owoce. Którymi można podzielić się 

z najbliższymi:). 

 Magdalena Trocha 

  nauczyciel prowadzący zajęcia 

  kształtujące kreatywność.  
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AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA 

Miło nam poinformować, 

że  od stycznia wchodzi w „życie” 

przedszkola poszerzony projekt 

„Akademii świadomego rodzica”. 

Dotąd obejmował on dzieci posia-

dające problemy logopedyczne. 

Odbywały się pogadanki i spo-

tkania z naszym logopedą p. Bea-

ta Wielebińską.  Miały one na 

celu poprawę językowego funk-

cjonowania dzieci.  

Tym razem cel jest trochę 

bardziej uogólniony, a mianowi-

cie chodzi nam o doskonalenie 

warunków stymulujących rozwój 

dziecka, oraz budowanie właści-

wych relacji między dorosłymi 

a  dziećmi opartych na wzajemnym szacunku, 

zaufaniu i zrozumieniu. Czyli wszystkie wspól-

ne działania, zarówno przedszkola, jak i domu 

rodzinnego, mające na celu dobro dziecka.  

Świadomy rodzic to rodzic, który mądrze 

kocha swoje dziecko, który stawia mu granice, 

który w pełni akceptuje, ale też wymaga, który 

buduje szczerą relację oparta na wzajemnym 

szacunku, zaufaniu i zrozumieniu. 

Świadomy rodzic chce wiedzieć, jakie pra-

widłowości rządzą rozwojem dziecka, co go sty-

muluje, a co hamuje. Pragnie również świado-

mie wybierać formy zajęć, w których jego pocie-

cha będzie uczestniczyć. Dziecko w przedszko-

lu spędza kilka godzin każdego dnia, dlatego 

rodzic powinien posiadać wiedzę na temat za-

sad obowiązujących w tym miejscu, metod sto-

sowanych przez nauczycieli oraz wymagań, ja-

kie stawia się dzieciom w określonym wieku.  

Oferta skierowana jest do  wszystkich ro-

dziców naszego przedszkola. 

Realizacja projektu będzie polegała 

na  organizowaniu dni otwartych dla dzieci 

i  rodziców, wspólnych zebraniach i konsulta-

cjach z nauczycielami, uczestniczeniu w uro-

czystościach przedszkolnych oraz zajęciach 

otwartych dla rodziców. Ważnym elementem 

projektu będzie udostępnianie Państwu arty-

kułów o interesującej Państwa tematyce (w ką-

ciku dla rodziców), oraz cykl spotkań ze spe-

cjalistami zasugerowanymi przez Państwa. 

Udostępniona zostanie Państwu ankieta, 

w  której mają Państwo okazję do wyrażenia 

własnych potrzeb odnoście wyboru specjali-

stów, którzy będą przeprowadzać pogadanki 

na  interesujące Państwa tematy.  

Zachęcamy wszystkich Państwa do czynne-

go udziału w naszym projekcie.  

Justyna Jaworska-Halbtuch  
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PROJEKT „SEN ŻYRAFY”  

trening Porozumienia bez Przemocy w przedszkolu 

W grupie V Mądrale pojawił się niezwykły gość. Była nią mała żyrafa Cętka, która 

zgubiła swoją mamę. To dość poruszająca historia, jednak możemy już wszystkim 

zdradzić, że ma ona swoje szczęśliwe zakończenie. 

Podczas czasu spędzonego z małą Żyrafką dzieci poznawały jej uczucia i potrzeby. 

Uczyły się rozmawiać o różnych emocjach, a także nazywać je.  

W czasie tygodnia troskliwego opiekowania się żyrafą rozwijały swoje 

umiejętności interpersonalne. 

Dodatkowo mogły doświadczyć 

różnicy pomiędzy takimi formami 

komunikowania się jak komunikacja 

otwarta na druga osobę  i 

komunikacja skupiona na sobie. 

Spotkanie z żyrafą Cętką 

pokazało dzieciom, w jaki sposób 

interpretować własne emocje, 

potrzeby, uczucia, tak aby pomagały 

one w utrzymywaniu pozytywnych 

relacji z osobami, w których 

otoczeniu przebywamy. Kształtowały 

postawę empatyczną  pozwalającą 

lepiej zrozumieć potrzeby i uczucia 

innych. 

Tą właśnie postawę symbol-

izowała nasza żyrafka. Jej „żyrafi 

język” opierał się bowiem na 

wzajemnym zrozumieniu, szczerości 

i szacunku. 

Wspólne tworzenie listu do 

mamy Żyrafy bardzo integrowało 

grupę, jednocześnie budując jej 

zaangażowanie emocjonalne w to 

działanie. 

Dzięki aktywności dzieci, udało 

się odnaleźć mamę Cętki. 

A jej spotkanie ze swoją małą 

córeczką było doskonałą okazją do 

wspólnego świętowania. 

Edyta Mech 

nauczyciel gr. V Mądrale  
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K JAK KSIĄŻKA CZYLI ….. 

CZAS NA ZABAWĘ Z KSIĄŻKĄ….  

Dlaczego książka? 

Książka poszerza wyobraźnię, pobudza ciekawość, wzbogaca słownictwo i 

stymuluje rozwój umiejętności językowych oraz poszerza wiedzę o świecie. W 

najmłodszym wieku warto sięgać po książeczki z kolorowymi ilustracjami.  

Spotkania z literaturą stanowią doskonałą bazę do rozwoju dziecięcej 

twórczości. Pobudzają do tworzenia nowych historii, inspirują do 

podejmowania różnorodnych działań plastycznych, muzycznych czy teatralnych. 

Wspólne czytanie wzmacnia poczucie więzi między Rodzicem i dzieckiem wspierając jego procesy  

emocjonalne. Kontakt z książką od najmłodszych lat daje motywację do samodzielnego obcowania z 

nią w późniejszym wieku. 

W jaki sposób książka wspiera rozwój dzieci? 

Przede wszystkim kontakt z książką ma sprawiać dziecku radość i przyjemność. 

W zależności od potrzeb można skorzystać z zabaw: 

 codziennego czytania dziecku np. jako wieczorny 

rytuał 

 zabaw plastycznych z książką np. rysowanie na 

temat czytanej treści, lepienie, wycinanie, 

składanie papieru 

 zabaw słownych, które mogą być inspirowane 

pytaniami: „co by było gdyby?...” czy 

wymyślaniem alternatywnych zakończeń, tworzeniem skojarzeń i rymowanek. 

 zabaw z obrazkami, ilustracjami np. kreowanie opowiadań na bazie obrazków 

 udział w „spotkaniach czytelniczych”, które często organizowane są w pobliskich 

bibliotekach czy księgarniach, które wdrażają dziecko do kultury czytelniczej, a dla 

Rodzica dają możliwość zapoznania się z aktualną oferta czytelniczą 

 samodzielnego tworzenia własnych opowiadań i na ich bazie 

tworzenia książeczek z wykonanymi przez dziecko ilustracjami 

 zabaw muzycznych np. śpiewanie, granie na instrumentach, 

proste układy taneczne. 

 Wszystkie te zabawy wspierają rozwój dziecka. 

Jeżeli dziecko jako maluch zobaczy, że czytanie to nie tylko nauka, ale przede wszystkich 

świetna zabawa, książki towarzyszyć będą mu przez całe życie. A o to przecież chodzi!!! 

Edyta Mech 

Nauczyciel gr. V „Mądrale”. 
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MIKOŁAJKI W CHATCE MAŁEGO SKRZATKA  

Dzień Świętego Mikołaja w tym roku przy-

padł w niedzielę. My świętowaliśmy ten 

wyjątkowy czas w naszej Chatce dzień 

później – siódmego grudnia. W obu bu-

dynkach od samego ranka panował pół-

mrok, rozświetlony jedynie przez świateł-

ka choinkowych lampek. W budynku 

młodszych dzieci na scenie spał bardzo 

zmęczony Mikołaj. Swoje sanie pełne pre-

zentów zaparkował tuż przy wejściu do 

przedszkola. A teraz głośno chrapał po 

pracowitej nocy, w czasie której odwiedził 

wszystkie dzieci na całym świecie. Rodzi-

ców i podekscytowane dzieci witała cud-

nej urody Mikołajka. W swym koszu mia-

ła słodkości i rozdawała uśmiechy na pra-

wo i lewo… 

Tuż po śniadaniu wszystkie dzieci ze-

brały się w holu, gdzie spotkały uwięzio-

nego w  worku Elfa. Był troszkę zły, że 

ktoś go tam ukrył, ale długo się nie gnie-

wał, bo przecież dzieci czekają na prezen-

ty. I już za chwilę do wszystkich grup tra-

fiły zada-

nia do 

wykona-

nia, które miały być przepustką do otrzymania niespodzianek.  

Już niedługo wszystkie dzieci otrzymały upominki i zrobiły sobie pa-

miątkową fotografię ze Świętym. 

W budynku A od samego rana rozbrzmiewały kolędy a dzieci witał Anio-

łek. 

Aniołek, tak jak Mikołajka z budynku B witał wszystkich słodkim po-

częstunkiem i uśmiechem. Dodatkowo zapraszał dzieci do tajemniczego 

okienka,  przez które można było dostrzec Mikołaja,  który czekał na 

odpowiedni moment, aby odwiedzić czekające na niego przedszkolaki. 

I tak po śniadaniu w radosnej atmosferze, bardzo podekscytowane 

przedszkolaczki spotkały się z Mikołajem . Aniołek opowiedział historię 

naszego ulubionego Świętego. Dzieci słuchały jej z wypiekami na twa-

rzy. Po tym radosnym spotkaniu w końcu otrzymały wymarzone prezen-

ty. 

Mikołajki to niewątpliwie najradośniejszy dzień w Kalendarzu Przed-

szkolnym. Dzień, w którym następuje kumulacja dziecięcych uśmie-

chów.  

Agnieszka Ślusarz 

nauczyciel języka niemieckiego 18 

Siedzę cichuteńko  

patrzę na okienko  

poruszyły się zasłonki!  

chyba już go widzę!  

chyba już go słyszę, zabrzęczały  

jego sanek dzwonki  

 

Ref:  

Dzyń. Dzyń. Dzyń  

Mikołaju Święty  

Dzyń. Dzyń, Dzyń  

przynieś nam prezenty  

 

Co to? Co to? Co to?  

Kto to? Kto to? Kto to?  

Pan Mikołaj już się skrada  

Ojej! Ja się boję x2  

Ale bać się chyba nie wypada  

 

Ref:  

Dzyń, dzyń... 



PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

Miesiąc listopad to czas szczególny 

w  naszym przedszkolu. To czas, na któ-

ry czekały najmłodsze przedszkolaki 

i  ich rodzice, by we wspólnym gronie 

być oficjalnie przyjętym w poczet przed-

szkolaków Chatki Małego Skrzatka. 

W  naszym przedszkolu są aż cztery gru-

py nowo przyjętych dzieci. Są to malu-

chy 3-4 letnie, dla których ta uroczy-

stość była wielkim wydarzeniem, które 

budziło wiele euforii, emocji i wzruszeń, 

bo przecież widzami ich pierwszych wy-

stępów byli ich ukochani rodzice, ciocie, 

wujkowie, babcie i dziadkowie. Wszyscy 

spisali się znakomicie.  

Drzwi przygody z Pasowaniem otworzyła 

grupa I „Śmieszki”, gdzie 4 listopada  

zastały oficjalnie przyjęte do grona 

przedszkolaków. Wszystkie dzieci ubra-

ne były w piękne stroje. Pasowanie roz-

poczęły od fantastycznie przygotowanego 

przedstawienia, gdzie mogły radośnie 

zaprezentować przed rodzicami piosenki 

i wierszyki poznane w przedszkolu!. 

Wszystkim rodzicom dziękujemy za po-

moc i przybycie na uroczystość! Za ca-

łość odpowiedzialne były Pani Ola, Pani 

Jola i Pani Kasia. 

Dnia 18 listopada swój radosny dzień 

miały nasze kochane „Marzyciele” z gru-

py III. Dzieci zamieniły się w mieszkań-

ców „Chatki Małego Skrzatka”. Rozśpie-

wane wyruszyły w podróż zaczarowanym 

pociągiem. Skrzatki zatrzymywały się na 

różnych stacjach, gdzie śpiewały piosen-

ki i tańczyły. Przybyły także do przed-

szkola,  w którym przywitał ich po nie-

miecku Hans Hase. Wspólnie z nim ma-

łe skrzatki pokazywały, jak bawią się rączki i nóżki. Uroczystość zamknięta została występem dzieci 

z  grupy VII „Smerfy”. Na zakończenie Pani Dyrektor za pomocą magicznego ołówka uroczyście pasowa-

ła każdego malucha na przedszkolaka. Radości wśród dzieci i wzruszenia wśród przybyłych gości było 

co nie miara. Każdy skrzatek otrzymał pamiątkowy dyplom i symboliczny prezent upamiętniający to 

niezwykłe wydarzenie. 

Ostatnia środa listopada podwójnie obfitowała w wydarzenia. W Święto Pluszowego Misia przed po-

łudniem dzieci z grupy II „Życzliwki” dołączyły do grona przedszkolaków. Wszystkie dzieci były przebra-

ne za misie i pod takim hasłem obfitował cały występ grupy. Jako, że grupa II jest grupą bilingwalną to 

też dzieci zaprezentowały swoje pierwsze umiejętności z języka niemieckiego, zarówno w zagranych 
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scenkach, jak i piosenkach. Nie zabrakło również wspólnego misiowego tańca przytulańca do piosenki 

„Misie szare”.  

Całość występów podkreślały piękne stroje dzieci, które zostały dopracowane w najmniejszym szcze-

góle, tak, aby dzieci czuły się w nich dobrze oraz, aby wyglądały wyśmienicie i cieszyły oczy wszystkich 

gości. Nad przygotowaniem programu występu i strojów czuwały 

cztery Panie:  

 Justyna Jaworska-Halbtuch,  

 Alicja Uske,  

 Joanna Zagórna – nauczyciel języka niemieckiego, 

 Małgorzata Konecka.  

Wszystko się pięknie udało. Po występie maluchów swój występ za-

prezentowały dzieci z grupy VIII „Biedronki”. Swoim pirackim, ży-

wiołowym tańcem i śpiewem wprowadzili wszystkich w dobry nastój. 

Po tak udanych występach Misie Życzliwki zostały oficjalnie paso-

wane na przedszkolaków. Po wielu wrażeniach i emocjach dzieci 

wraz z rodzicami i nauczycielkami udały się do sali na słodki poczę-

stunek przygotowany przez rodziców naszych Życzliwków. Drzwi 

przygodny z pasowaniem zamknęła grupa IV „Pracusie”.  

W obecności rodziców, dyrekcji, nauczycieli dzieci zaprezentowały 

to, czego nauczyły się w przedszkolu do tej pory. Wystąpiły w nowej 

roli przedszkolaka - aktora, który tańczy, śpiewa i recytuje. Występ 

dzieci wzbudził ogromne emocje. Po części artystycznej nastąpił czas 

na naznaczenie dzieci magicznym ołówkiem na znak włączenia do 

grona przedszkolaków. Na pamiątkę tej wyjątkowej chwili dzieci 

otrzymały pamiątkowe dyplomy. Występ zakończył się prezentacją 

tańca ludowego dzieci z grupy IX „Kasztaniaki”. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem w sali.  

Justyna Jaworska-Halbtuch     Marta Balcerzak 

nauczyciel gr.II „Życzliwki”  nauczyciel gr. III „Marzyciele” 
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY  

Smoczek – przyjaciel czy wróg? 

Wielu rodziców zastanawia się, jaki wpływ na rozwój dziecka ma smoczek, 

a także, kiedy należy z niego zrezygnować.  

Smoczek należy użytkować z rozsądkiem. Stosowany do 1 roku życia pod 

dużą kontrolą rodziców nie wyrządzi krzywdy naszemu dziecku.  Najlep-

szym momentem do oduczenia naszej pociechy korzystania ze smoczka 

jest okres 8- 10 miesięcy kiedy powoli zaczyna zanikać odruch ssania, a w 

jamie ustnej naszego dziecka pojawiają się pierwsze ząbki.  

 Smoczek pełni funkcję wyciszającą, pobudza odruch ssania, który w sprzyjających warunkach 

zanika przed pierwszym rokiem życia. Rodzice często tłumaczą, że dziecko nie zaśnie, jeśli przed snem 

nie wypije mleka z butelki ze smoczkiem. Pozwalając na to dziecku dwu lub trzyletniemu utrwalamy 

odruch ssania, tym samym opóźniamy lub nawet zaburzamy pionizację języka, potrzebną do prawidło-



wej realizacji wielu głosek oraz wydłużamy okres infantylnego sposobu połykania. Dziecko zaczyna ko-

jarzyć jedzenie z radzeniem sobie ze stresem, ze sposobem na wyciszenie, uspokojenie, co w konse-

kwencji może prowadzić do zaburzeń odżywiania. 

 Kiedy dziecko pije z butelki, ssie smoczek czy własne palce, mięśnie twarzy pracują inaczej niż 

podczas ssania piersi matki. Może to wpływać zakłócająco na rozwój szczęki i podniebienia twardego, co 

odbija się nie tylko na zgryzie w przypadku zębów mlecznych, ale i stałych. Szczególnie niekorzystne 

jest stosowanie smoczka itp. od bardzo wczesnych etapów życia dziecka i kontynuowanie tego po ukoń-

czeniu przez nie roku. 

Podsumowując: 

 zalety - smoczek uspakaja, butelka wycisza dziecko, daje rodzicowi chwilę wytchnienia 

 wady - zarówno smoczek jak i butelka powodują:  

 zły sposób połykania (tzw. infantylny, dziecko ma język na dnie jamy ustnej lub mię-

dzy zębami), 

 wady zgryzu (najczęściej otwarty) 

 wady wymowy,  

 wady postawy, 

 ciągłe żucie i ruchy żuchwy wpływają niekorzystnie na odcinek szyjny kręgosłupa. 

Czekanie na „gotowość” dziecka do odstawienia smoczka to zły pomysł – takie jest stanowisko wielu 

specjalistów. Dziecko, które ma już nawyk ssania, nie zrezygnuje tak szybko z czynności, która jest dla 

niego niezwykle przyjemna. Do rodzica należy ocena i rozważenie zysków i strat. Jeśli jednak podejmie-

my decyzję o odstawieniu smoczka musimy być  bezwzględnie przekonani o jej słuszności. Jest to naji-

stotniejszy warunek powodzenia całej akcji. Jeśli brak wam silnej woli, zastanówcie się, dlaczego tak 

jest. Może tak naprawdę nie jesteście pewni, czy w ogóle chcecie rezygnować z tak skutecznego sposobu 

uspokajania, jakim jest podanie płaczącemu dziecku smoczka?  

Jeśli jednak się na to zdecydujecie (czego wszystkim rodzicom życzę) pamiętajcie o kilku zasadach: 

 Najpierw zrezygnuj z butelki, a następnie ze smoczka, nie wprowadzaj wszystkich zmian na-

raz. 

 Nie przeprowadzaj tak dużej zmiany w momencie, gdy towarzyszą temu inne, nowe okolicz-

ności – na przykład pierwsze dni w żłobku czy przedszkolu. 

 Zachowaj cierpliwość i konsekwencję – jeśli raz ustąpisz, następnym razem maluszek będzie 

jeszcze dłużej domagał się swojej „własności”. 

 Daj dziecku coś w zamian. Może wystarczy położyć się obok malca, zanucić kołysankę i czule 

głaskać? Albo kupić bezpieczną miękką przytulankę, która zawsze będzie towarzyszyła mu 

przy zasypianiu? Jeżeli smoczek do tej pory koił łzy, trzeba dziecku pokazać, że nie ma lep-

szej rady na smutek niż czułość i bliskość rodziców. Mama czy tata w roli pocieszyciela 

sprawdzą się lepiej niż kawałek sylikonu. Ta świadomość przyda się dziecku także w przy-

szłości. 

         Życzę powodzenia  

Beata Wielebińska 

logopeda 
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KĄCIK PSYCHOLOGICZNY  

Zaczaruję Cię teraz, jeśli pozwolisz. Zaczaruję tak, że przez tą jedną, 

krótką, ulotną chwilę nie jesteś jeszcze dorosły. Nie potrafisz czytać 

mądrych, trudnych  tekstów, nie rozumiesz niczego z wieczornych 

wiadomości, nie myślisz o pracy, o rachunkach które trzeba zapła-

cić, o zakupach, które trzeba zrobić. Ten świat w tej jednej chwili 

nie istnieje. Masz dokładnie tyle lat, ile obecnie twoje ukochane 

dziecko chodzące do  przedszkola.  

Problemy i inne ważne sprawy dorosłych nie są ważne dla Ciebie. 

Do końca ich nie rozumiesz, czasem bardzo się starasz zrozumieć, 

ale nie potrafisz. Masz swój świat  bardzo interesujący, bogaty 

w  doświadczenia, emocje, które  zmieniają się nieraz  z minuty na 

minutę. Ten świat jest dla ciebie najważniejszy. Codziennie chodzisz do przedszkola. Jest tam inaczej, niż 

w domu. W Sali oprócz Ciebie znajduje się 24 innych dzieci, jest też nauczyciel. Zauważasz dość szybko, 

że  wszystko w przedszkolu ma swój rytm. Jest czas na jedzenie, zajęcia , zabawę, wyjście do ogrodu 

przedszkolnego, odpoczynek.  Jeszcze nie znasz się na zegar-

ku, (do którego dorośli przywiązują tak wielką wagę ), ale ów 

rytm pomaga ci w określeniu czasu, kiedy będzie obiad, kiedy 

będą zajęcia z panią, kiedy przyjdzie po ciebie mama czy tata 

i  pójdziesz do domu. Te wszystie aktywności w trakcie dnia 

wymagają od ciebie bezpośredniego zaangażowania się. Mo-

żesz do tego podejść z ciekawością i entuzjazmem, możesz tak-

że z lękiem i z niechęcią.  

Co generuje lęk? Nowe, nieznane, niewiedza, nieumiejętność poradzenia sobie w zaistniałej sytuacji. 

Tak również jest w świecie dorosłych.  Jeśli jesteś dzieckiem, któremu samodzielne ubranie się, samo-

dzielne załatwienie czy  założenie kapci sprawia dużą trudność, możesz czuć się zalękniony w szatni lub 

sali. Nie panujesz nad tym konkretnym zadaniem, a więc jesteś zdany na pomoc drugiej osoby. Jeśli sa-

modzielnie nie potrafisz zjeść posiłku, a przed tobą stoi właśnie talerz pysznej zupy – czekasz na pomoc.  

Teraz proszę popatrz na zagadnienie samodzielności z perspektywy osoby dorosłej. Nastał dzień, kie-

dy po raz pierwszy poszedłeś do pracy, nie znasz nikogo, nie potrafisz obsługiwać programu, w którym 

przyjdzie ci teraz pracować, na domiar złego nie wiesz gdzie jest toaleta, a kiedy w końcu do niej trafiasz,

  nie wiesz jak się uruchamia kran, chcesz napić się kawy, szukasz więc pokoju, w którym, jak 

przypuszczasz stoi ekspres. Ekspres do kawy okazuje się także niezwykle skomplikowanym urządzeniem. 

Odnosisz wrażenie, że aby w końcu napić się upragnionej kawy, musisz złamać niezwykle trudny kod 

działania tej tajemniczej maszyny, która stoi przed tobą i pomimo usilnych prób nadal nie wylała z siebie 

ani kropli kawy. Dzień ci się dłuży w nieskończoność, 8 godzin liczysz nie podwójnie a co najmniej po-

czwórnie.  

Człowiek samodzielny, to – zgodnie z określeniami zawartymi w słowniku – wolny, niezależny, nieza-

wisły, zaradny, aktywny. 

Czy nie tak właśnie czuje się dorosły, który wie, że panuje nad przestrzenią, nad sytuacją, nad zada-

niem? Definicja ta dotyczy także dzieci.  

Oczywiście jak wiadomo radzenie sobie na poziomie dziecka 3-, 4- letniego a dorosłej osoby wygląda 

inaczej, ale poczucie wolności, niezależności i dodałabym jeszcze satysfakcji jest niezmienne.  

Dzieci samodzielnie (odpowiednio do wieku) czują się wolniejsze, stają się ciekawsze świata i pewniej-

sze siebie. Łatwiej znoszą porażki, mniej się nimi zrażają, chętniej podejmują różnego rodzaju wyzwania, 
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„Jeżeli umiecie diagnozować radość dziecka i jej 

natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest 

radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, 

odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście 

samodzielności, opanowania” 

Janusz Korczak 



bo przecież wielokrotnie otrzymały już od świata ko-

munikat, że radzą sobie świetnie.  

Podsumowując wrócę do myśli Janusza Korczaka – 

najważniejsza jest radość pokonywanej trudności. Po-

zwólmy więc dzieciom dorastać, pozwólmy im się roz-

wijać, cieszmy się i motywujmy je do samodzielności, 

chwalmy i budujmy w nich takie podstawy, nie wyrę-

czajmy, ale bądźmy ich partnerami.  

Aleksandra Pobran-Róg 

nauczyciel gr. IV „Pracusie”, studentka psychologii 
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Skrzydełka 

Narysuj skrzydełka aniołkowi po śladzie. Prowadź dłoń zgodnie z kierunkiem, który wyznaczają 

strzałki. Pokoloruj obrazek. 

Do Rodziców: zadanie prze-

znaczone dla 3- i 4- latków, 

rozwija koordynację wzroko-

wo – ruchową, ćwiczy precy-

zyjne ruchy dłoni i palców, 

przygotowują dzieci do opa-

nowania umiejętności pisa-

nia. 

KĄCIK PRZEDSZKOLAKA  
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Bombki – pary 

Znajdź parę identycznych bombek (jest tylko jedna para). Pokoloruj pozostałe. 

(Do rodziców: zadanie 

przeznaczone dla dzieci 5-

letnich, ćwiczy spostrze-

gawczość i koncentrację, 

doskonali sprawność ma-

nualną) 



Na nadchodzące Święta Bożego Na-

rodzenia chcemy Państwu i Pań-

stwa pociechom życzyć wielu pięk-

nych i rodzinnych chwil. W atmos-

ferze wyciszenia, niemożliwego już 

chyba w codziennym pędzie pomię-

dzy pracą, przedszkolem, lekarzem, 

zakupami i jeszcze wieloma miej-

scami, w których musimy być czę-

sto jednocześnie. Życzymy aby na 

chwilę świat się zatrzymał, kompu-

tery i telewizory zamilkły. Żeby nikt 

nie zakłócił tych magicznych chwil… 

Niech Święta pozwolą stworzyć azyl dla tego co najpiękniejsze dla naszych dzieci:  

WSPÓLNY RADOSNY CZAS Z MAMĄ I TATĄ W ATMOSFERZE MIŁOŚCI I ZROZUMIENIA BEZ 

CODZIENNEGO CHAOSU I POŚPIECHU W ZACISZU DOMÓW PACHNĄCYCH CHOINKĄ  

I PIERNIKIEM.  

Zdrowych radosnych  Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2016 Roku życzy… 
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PRZYZNANE NAGRODY ZA ROK 2014/2015 

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostało 

wyróżnionych aż czterech nauczycieli z naszej placówki – to duży zaszczyt dla całego 

Przedszkola  71. 

Za długoletnią służbę złotym medalem odznaczono  panią Helenę Słowicką. Medal srebrny 

przyznano pani Iwonie Widźgowskiej. Nagrodę Prezydenta za osiągnięcia dydaktyczno-

wychowawcze otrzymała w tym roku pani Magdalena Milecka. Natomiast pani Elżbieta Tomczak 

została uhonorowana nagrodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze zawodowej. 


