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DRODZY RODZICE, SZANOWNI GOŚCIE 

Witamy Państwa na łamach numeru jubileuszowego przedszkol-

nej gazetki „Skrzatek”. Koniec roku zbiegł się z obchodami 40-lecia 

Przedszkola 71, dlatego też jest to dobra okazja do spojrzenia wstecz 

i przypomnienia ważnych faktów, dzięki którym w naszej placówce 

dzieje się tak wiele. Jest to również dobry moment, żeby podzięko-

wać wszystkim sprzymierzeńcom naszego przedszkola. Mamy na-

dzieję wszystkich Państwa gościć u nas na tej niezmiernie ważnej 

uroczystości 21 czerwca 2016 roku. 

Trochę historii o placówce znajdziecie Państwo w artykule 

„Chatka Małego Skrzatka”. 

Od wielu lat realizujemy program nauczania języka niemieckie-

go. Możemy się poszczycić dużym sukcesem na tym polu. Zaprasza-

my do krótkiej opowieści o tym, jak zaczęła się przygoda z językiem 

niemieckim. 

O tym, że propagujemy zdrowy styl życia wśród naszych wycho-

wanków wiadomo nie od dzisiaj. Promocja zdrowia kwitnie nieu-

stannie w „Chatce Małego Skrzatka” od 15 lat!  Zapraszamy do arty-

kułu . 

Kilka słów o wspieraniu uzdolnień oraz programie „Od inspiracji 

do kreacji” oraz Przedszkolnym Programie Wspierania Uzdolnień 

„ZIARNO” również warte jest uwagi, gdyż ukształtowało to naszą 

placówkę i wyznaczyło kierunki pracy. 

Dodatkowo bieżące wydarzenia z okresu wiosennego w tym 

szczególnie dumni jesteśmy z projektu Destination Imagination czyli 

udziału naszej placówki w Olimpiadzie kreatywności. Gratulujemy 

nauczycielom, którzy zyskali uprawnienia trenerów oraz dzieciom, 

które dzielnie pracowały na sukces. Zapraszamy do relacji z tego 

ważnego wydarzenia. 

Dodatkowo wiele akcji i wydarzeń, dzięki którym nasze przed-

szkolaki  mogły wzbogacić swoją wiedzę o otaczającym świecie. 

Na Państwa ręce oddajemy to wyjątkowe wydanie „Skrzatka” i 

życzymy miłej lektury.  

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

 



OTO JEST CHATKA MAŁEGO SKRZATKA 
… czyli w kilku słowach o P71 we Wrocławiu 

WAŻNE WYDARZENIA 

 rok 1976 – powstanie przedszkola ja-
ko placówki zakładowej PZL 
„Hydral”(na zdjęciu obok zabawa kar-
nawałowa w 1976r.) 

 rok 1997 – nadanie przedszkolu na-
zwy „Chatka Małego Skrzatka”, hym-
nu i logo 

 rok 2000 - przystąpienie do Sieci Pla-
cówek Promujących Zdrowie i realiza-
cja licznych programów prozdrowot-
nych. Na lata 2015-2017 stworzony 
został nowy autorski program „Czy to 
lato, czy to zima, nasza Chatka formę trzyma” 

 rok 2003 – przystąpienie do Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej „Od przedszkola                
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„Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy 
mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. 

          J. F. Kennedy  

do gimnazjum” 

 rok 2004 – przyznanie certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia 

 rok 2005 – wdrożenie programu nauczania języka niemieckiego „Wesoła wyprawa pociągiem 

na spotkanie z językiem niemieckim” 

 rok 2008 – otwarcie drugiego budyn-

ku przedszkolnego, przedszkole liczy 
11 grup zamiast 6 

 rok 2008 – przyznanie certyfikatu Eu-
ropean Language Label – europejskie-
go znaku innowacyjności w dziedzinie 
nauczania i uczenia się języków ob-
cych 

 rok 2010 – objęcie przedszkola Hono-
rowym Patronatem Konsulatu Gene-
ralnego Republiki Federalnej Niemiec 
we Wrocławiu 

 rok 2011/2012 – zdobycie tytułu Naj-

życzliwsi w kategorii Przedszkole w 
ramach wrocławskich obchodów Dnia 
Życzliwości                                                         

 rok 2012 – organizacja I Przeglądu Twórczości w Języku Niemieckim 

Kadra P71 w 1991 roku 



JĘZYK NIEMIECKI  
w Chatce Małego Skrzatka 

Jak rozpoczęła się przygoda z językiem nie-

mieckim w „Chatce Małego Skrzatka” 

Przedszkole nr 71 jest pla-
cówką wspierającą dziecięce 

uzdolnienia. Bogaty wachlarz 

zajęć dodatkowych sprzyja 

rozwijaniu zainteresowań 

dzieci i sprawia, że mogą tu 

rozwijać swoje potencjały. 

Edukacja przedszkolna to dobry czas na naukę 

języka obcego. Obecnie obowiązkiem przedszkola 

jest nauczanie języka nowożytnego w najstarszych 

grupach, a w Chatce Małego Skrzatka już w roku 

2005 zrodził się pomysł stworzenia programu nau-
czania języka niemieckiego, którym objęte byłyby 

nieodpłatnie wszystkie dzieci w przedszkolu. 

Program zatytułowano „Wesoła wyprawa pocią-

giem na spotkanie z językiem niemieckim”. 

Zajęcia z języka niemieckiego mają formę zaba-

wy i zawsze zaczynają się od podróży pociągiem po-
łączonej z odśpiewaniem niemieckiej piosenki „Auf 
der Eisenbahn”. Jest to rytuał, który wyznacza po-
czątek zajęć, wprowadza ład i daje dzieciom poczu-

cie stałości. 

To już ponad 11 lat dzień w dzień rusza nie-

miecki pociąg w naszej placówce. Kiedyś przypomi-
nał on starodawną lokomotywę z kolorowymi wago-

nikami. Początkowo było to 5 godzin w tygodniu. (W 

2005 r. funkcjonował tylko budynek A i 6 grup) 

Dziś w przedszkolu mamy 11 grup i dwóch nauczy-

cieli języka niemieckiego zatrudnionych w pełnym 

wymiarze godzin oraz niemieckojęzyczną grupę bi-
lingwalną. 

Podczas swojej jedenastoletniej podróży minęli-

śmy wiele stacji. Było mnóstwo wydarzeń i sukce-

sów. Nie sposób wymienić je w krótkim artykule. 

Realizacja jednego z projektów - „Przedszkolaki 
na tęczowym pomoście, przedszkolaki bez barier 

językowych” zakończyła się przyznaniem naszej 

Chatce certyfikatu European Language Label 

(2008). Projekt miał na celu rozbudzanie zaintereso-

wań dzieci językiem niemieckim poprzez edukację 
regionalną z wykorzystaniem metody teatralnej.  

Innym projektem były „Baśniowe spotkania z 

językiem niemieckim”, w przygotowanie którego 

zaangażowane były nie tylko dzieci, ale także ich 

rodzice oraz, oczywiście, nauczyciele. Wielki finał 
odbył się z udziałem zaproszonych przedstawicieli 

instytucji wspierających nasze przedszkolne działa-

nia. 

 Od samego początku w naszej podróży towarzy-

szy nam Niemieckie Towarzystwo-Społeczno Kultu-

ralne, z którym współpraca odbywa się na wielu 
płaszczyznach. 

NTKS docenia starania naszego przedszkola. 

Dostrzega trud i zaangażowanie włożone w realiza-

cję programu nauczania języka niemieckiego, co 

podkreśla w pismach kierowanych do placówki. 
Wiele dobrego pisze o nas w swoich czasopismach 

dla mniejszości niemieckiej. 

Podczas wielu przedszkolnych uroczystości go-

ściliśmy u siebie także przedstawicieli Konsulatu 

Generalnego RFN. W listach gratulacyjnych pani 

Annette Bussman, konsul generalny RFN w czasie 
objęcia nas honorowym patronatem, podkreśliła 

bardzo dobre przygotowanie językowe przedszkola-

ków, dostrzegła także zaangażowanie rodziców w 

realizację projektów językowych, gratulowała entu-

zjazmu nauczycielom i życzyła dalszych sukcesów  

w promowaniu nauczania języka niemieckiego. 

Nasze działania przyniosły efekt w postaci, obję-

cia w maju 2010 r., naszej Chatki honorowym pa-

tronatem Konsulatu Generalnego RFN, który swoją 

decyzję motywował doskonałą współpracą przed-

szkola ze środowiskiem lokalnym w zakresie nau-
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czania języka niemieckiego, innowacyjnymi forma-

mi nauki i wymiernymi efektami nauczania.. 

Częstym gościem i przyjacielem przedszkola by-
ła, i nadal jest, pani Lilla Jaroń. Jako podsekretarz 

stanu wielokrotnie zaszczycała nas swoimi odwie-

dzinami, oraz przekazała na ręce pani Dyrektor list 

gratulacyjny, w którym podkreślono zasługi krze-
wienia znajomości języków obcych w nauczaniu 
przedszkolnym. Pani Lilla Jaroń edukację językową 
postrzega jako klucz do sukcesu naszych wycho-
wanków we wspólnej Europie. Do dziś jest sprzy-
mierzeńcem przedszkola i gości u nas podczas waż-

nych uroczystości. 

Aby wzbogacić ofertę językową, do naszego po-

ciągu zabieraliśmy młodych wolontariuszy z Nie-
miec.  

Już od wielu lat współpracujemy ze Stowarzy-

szeniem Semper Avanti. Młodzi ludzie, poszukując 

swojej drogi życiowej, wspierają nauczycieli języka 

niemieckiego w codziennych działaniach. Dzieci 
mają okazję osłuchać się z żywym językiem obcym, 

a wolontariusze uczą się kreatywności i poznają 

metody nauczania języka obcego w przedszkolu. 

W roku 2012 po raz pierwszy zorganizowaliśmy 

Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim, do 

udziału w którym zaprosiliśmy przedszkola, szkoły 

podstawowe i gimnazja z Wrocławia. Możliwość wy-

boru formy występu (piosenka, etiuda, spektakl te-

atralny, recytacja) sprawił, że nasz pomysł spotkał 

się z ogromnym zainteresowaniem. 

Dzieci i młodzież ucząca się języka niemieckiego 
ma niewiele okazji, by zaprezentować swoje języko-

we umiejętności, a nauczyciele odczuwają potrzebę 

wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem 

języka obcego.  

W latach 2013 i 2014 kolejne Przeglądy Twór-

czości w Języku Niemieckim zorganizowano we 

współpracy z sąsiednią placówką oświatową – Lot-
niczymi Zakładami Naukowymi. 

Od roku 2014 w Przeglądzie biorą udział także 

szkoły ponadgimnazjalne. Swoje językowe umiejęt-

ności prezentują uczniowie nie tylko wrocławskich 

szkół i przedszkoli – Przegląd Twórczości w Języku 

Niemieckim objął swym zasięgiem także placówki z 
powiatu wrocławskiego.  

W ramach projektu Młodzi Obywatele Kultury 

od 2015 roku mamy możliwość organizowania Prze-

glądu Twórczości w Języku Niemieckim w Centrum 

Sztuki IMPART przy ul. Mazowieckiej we Wrocła-
wiu. 

W promowaniu nauczania języka niemieckiego, 

oprócz Konsulatu Generalnego RFN i Niemieckiego 

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, wspierają 

nas również od lat: 

 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 

 Starostwo Powiatu Wrocławskiego, 

 Goethe Institut, 

 Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Nie-

mieckiego, 

 Instytut Austriacki 

 Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 

Język niemiecki w Chatce Małego Skrzatka roz-
brzmiewa na co dzień podczas zajęć przedszkol-

nych, ale pojawia się także podczas 

„kalendarzowych” uroczystości przedszkolnych: 

Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Pasowa-

nia na Przedszkolaka, Pożegnania z Przedszkolem, 
podczas Jasełek Bożonarodzeniowych, Dnia  Świę-

tego Marcina, Wielkanocy z zajączkiem Hansem. 

Swoje umiejętności lingwistyczne dzieci prezen-

tują również podczas uroczystości miejskich. Są to: 

przeglądy teatralne oraz wokalne, prezentacje w ra-

mach Dnia Jedności Chrześcijan, występy w Domu 
Pogodnej Starości, majowe Święto Europy, Europej-

skie Dni Językowe. 

 Przedszkole nasze bierze udział w e-twiningu -

w językowych spotkaniach z przedszkolem w Grecji. 

Cieszymy się, że program języka niemieckiego 
wciąż rozwija się i podąża za nowymi trendami . 

         Agnieszka Ślusarz,  

nauczyciel języka niemieckiego 
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OD INSPIRACJI DO KREACJI  
 w Chatce Małego Skrzatka 

Od 2003 roku realizujemy program Wrocław-

skiej Koncepcji Edukacyjnej „Od inspiracji do krea-

cji”, w ramach którego podejmowaliśmy wiele nie-

konwencjonalnych działań. Ideą programu jest wza-

jemne uczenie się ludzi - w różnym wieku - różnych 

rzeczy, niekoniecznie przedmiotów szkolnych. 

W ramach tego programu Przedszkole nr 

71wspólnie z Gimnazjum nr 13 realizowało wiele 

projektów. 

Na uwagę zasługuje realizowany w latach 2007-

2009 projekt „Mój starszy kolego, co mi powiesz 

o Wrocławiu ciekawego?”, czyli poznawanie stoli-

cy Dolnego Śląska połączone z nauką języka nie-

mieckiego. 

Uczestniczyliśmy we wspólnych wycieczkach po 

mieście. Gimnazjaliści przygotowywali wcześniej 

karty pracy (częściowo w języku niemieckim) dla 

naszych przedszkolaków oraz pełnili rolę ich prze-

wodników i opiekunów. Podczas kolejnych wizyt 

odbywały się wspólne warsztaty teatralne, plastycz-

ne, muzyczne podsumowujące zdobytą na wyciecz-

kach wiedzę.  

W kwietniu i maju 2011 roku dzieci z grupy X 

„Kasztaniaki” uczestniczyły w lekcjach matematyki, 

historii, fizyki, chemii, muzyki i wf-u, prowadzo-

nych przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 13 

w ramach projektu „Akademia Odkrywania Talen-

tów”. 

Lekcje odbywały się w gimnazjum, gdzie dzieci 

mogły odczuć atmosferę prawdziwych zajęć szkol-

nych, uczestnicząc w lekcjach dostosowanych do 

ich możliwości.  

W roku szkolnym 2011/2012 nasze przedszkole 

włączyło się w realizację projektu „Kącik Małego 

Sokratesa. Dzieci Dzieciom". 

Był to cykl warsztatów filozoficznych w formie 

zabaw, ćwiczeń oraz dyskusji, realizowanych przez 

młodzież z Gimnazjum nr 13. 

W roku 2012, na przełomie lutego i marca, dzie-

ci z Chatki Małego Skrzatka wzięły udział w projek-

cie „Doświadczam, poszukuję i badam”. Gimna-

zjum nr 14 dla naszych ciekawskich starszaków 

przygotowało  zajęcia z zakresu fizyki i chemii. Mło-

dzież  pod okiem nauczycieli opracowała ciekawe 

lekcje, podczas których dzieci przeprowadzały do-

świadczenia, poznawały właściwości wody, możliwo-

ści papieru itp. 

 

Równie ciekawy był projekt „Mosty” realizowa-

ny w roku szkolnym 2012/2013, który zachwycił 

uczestników I Wrocławskiego Kongresu Naukowego 

Dzieci i Młodzieży, który realizowany był wspólnie 

z Gimnazjum nr 13 i obejmował trzy bloki tema-

tyczne: przedmioty ścisłe, humanistyczne i arty-

styczne. Każdy cykl zajęć z poszczególnych bloków 

przygotowali i prowadzili nauczyciele z obu placó-

wek wspólnie z gimnazjalistami oraz chętnymi ro-

dzicami przedszkolaków. 

 Projekt kontynuowany był w roku szkolnym 

2013/2014. 

We wrześniu 2013r. odbyła się gra terenowa 

zrealizowana przy współpracy z Gimnazjum nr 13. 

Nasze przedszkolaki wspólnie z rodzicami, kie-

rując się mapą i rozwiązując zadania, zdobywały 

kolejne mosty Ostrowa Tumskiego. Skrzaty niewąt-

pliwie zwracały uwagę mieszkańców naszego miasta 

– z zaangażowaniem mierzyły krokami długość Mo-

stu Uniwersyteckiego, tworzyły muzykę przy użyciu 

metalowych łyżek i kłódek wiszących na Moście 

Tumskim, a skokami w workach pokonywały Most 

Piaskowy. Na Moście Słodowym uczestnicy gry za-

mienili się w inżynierów, tworząc z dostępnych ma-

teriałów przestrzenny most. 

Meta znajdowała się przy Fontannie 

z Szermierzem, gdzie nastąpiło rozdanie dyplomów i 

nagród dla wszystkich uczestników, którzy z uśmie-

chem na ustach pozowali do pamiątkowych zdjęć. 

 Zaproszenie naszego przedszkola do udziału we 

Wrocławskim Kongresie Naukowym Dzieci 

i Młodzieży było nie tylko wielkim wyróżnieniem – 

nagrodą za podjęte działania, ale również doskonałą 

okazją do uroczystego podsumowania i zamknięcia 

projektu „Mosty”. Podczas Kongresu, który odbył 

się 22 listopada 2013 r., przedstawiciele grupy IX, 

X i XI wraz z uczniami Gimnazjum 

nr 13 zaprezentowali spektakl teatralny pt. 

„Rozterki Archimedesa”, będący zwieńczeniem tego 

projektu. 

W roku szkolnym 2014/2015 dzieci z naszego 

przedszkola uczestniczyły w dwóch projektach.  

W ramach pierwszego - „ Um die Märchen he-

rum”. Finał projektu odbył się w marcu 2015 r. 
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podczas konferencji nauczycieli języka niemieckiego 

w Instytucie Filologii Germańskiej. 

Na uwagę zasługuje również projekt o nazwie 

„Okno”, który obejmował tematykę regionalną. 

Nasze okno otworzyło się na region Podhala i 

miasta Krakowa. W projekcie brały udział dzieci z 

grupy IX „Kasztaniaki”, które zagłębiły się w tema-

tyce krakowskiej i dzieci z grupy VII „Smerfy”, które 

odkrywały okolice Zakopanego. 

Podczas spotkań dzieci poznały ciekawe miejsca 

i zabytki Zakopanego i Krakowa, legendy związane 

danym miejscem, a także tradycyjne potrawy kuli-

narne oraz tańce i pieśni związane z regionem. 

Finał projektu odbył się w maju tego roku w 

Gimnazjum nr 14, gdzie młodzież z Gimnazjum nr 

13 i dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały 

program artystyczny składający się z pieśni i tań-

ców góralskich i krakowskich. 

W ramach programu „Od Inspiracji do Kreacji” 

realizujemy również stałe działania wynikające z 

kalendarza uroczystości przedszkolnych. 

Gimnazjaliści wspólnie z nauczycielami odpo-

wiedzialnymi za zorganizowanie uroczystości przy-

gotowują scenariusz, który wspólnie realizują gim-

nazjaliści i przedszkolaki: 

 Święto Pieczonego Ziemniaka 

 Powitanie Wiosny 

 Przedszkolny Przegląd Młodych Talentów 

 Przegląd Młodych Talentów w Centrum Sztuki 

IMPART organizowany przez Gimnazjum nr 14 

Projekt „Młodzi Obywatele Kultury” powstał w 

związku z promocją Wrocławia w ramach działań 

Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Główną ideą programu jest traktowanie kultury 

jako wartości. Program obejmuje wieloletnie, wielo-

obszarowe działania edukacyjne w placówkach 

oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych. 

Przedszkola i szkoły przygotowują uczniów do od-

bioru kultury i jednocześnie do kreatywnego w niej 

uczestnictwa. Głównym projektu celem jest wycho-

wanie młodych obywateli odczuwających potrzebę 

aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

Nasze przedszkole co roku aktywnie włączało 

się w proponowane działania: 

W lutym 2012 r. nauczycielki - panie Magdale-

na Milecka, Kamila Niska, Maria Grodzka 

i Alicja Uske wzięły udział w warsztatach pla-

stycznych prowadzonych przez pana Krzysztofa 

Szczepańskiego w Gimnazjum nr 13 przygotowują-

cych do Biennale Sztuki Użytkowej. 

10 grudnia 2012 r. dzieci z grupy X uczestniczy-

ły w koncercie organowym w Kościele oo. Domini-

kanów pw. św. Wojciecha. 

20 stycznia 2016 r. w ramach projektu Wrocław 

Europejską Stolicą Kultury grupa XI wraz z trzema 

tysiącami dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół i 

przedszkoli wzięła udział w „Tamboradzie”, która 

odbyła się w Hali Orbita. Uczestnicy wspólnie wyko-

nali „Marsz San Sebastian”, włączając się w Tam-

borradę, 

 

 

 Alicja Uske, nauczyciel gr. 2 
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PROMOCJA ZDROWIA  
w Chatce Małego Skrzatka 

8 

Od 15 lat nasze przedszkole należy do 

Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdro-

wie. 

 W propagowanie zdrowego stylu życia 

zaangażowana jest cała przedszkolna spo-

łeczność: nauczyciele, dzieci i rodzice. W 

2001 roku przez Wydział Zdrowia Urzędu 

Miejskiego  Wrocławia został przyznany dla 

naszego przedszkola  Certyfikat przystąpie-

nia do  Wrocławskiej Sieci  Przedszkoli 

Promujących Zdrowie. W ramach działań 

prozdrowotnych w Chatce Małego Skrzatka 

wdrożono wiele projektów, np. Biały Ząbek, 

Trzymaj się prosto, Tydzień dla Serca, Ty-

dzień Zdrowia Psychicznego, Tydzień Poszu-

kiwaczy Szczęścia, Pogromcy Zarazków, Wie-

my, co jemy, Ruch i zabawa to ważna spra-

wa, Czyste powietrze wokół nas i wiele in-

nych.  

W latach 2001- 2014 wdrażano i realizo-

wano program prozdrowotny  „ Zdrowy 

przedszkolak w zdrowej rodzinie”, opraco-

wany przez nauczycieli . Nasze przedszkole 

wielokrotnie uczestniczyło w programach 

wczesnego rozpoznawania chorób 

(przesiewowe badania okulistyczne, stomato-

logiczne, ortopedyczne, badania  postawy  i 

motoryki ciała, badania słuchu, wczesnego 

wykrywania zagrożeń chorobą nowotworową 

i inne). 

W ramach promocji zdrowia inicjowanych 

jest wiele wewnątrzprzedszkolnych działań,  

np. zdrowe urodziny, zielone przedszkole, 

aktywny wypoczynek poza miastem, pikniki i 

festyny rodzinne. 

W 2014 roku został zatrudniony w przed-

szkolu dietetyk , który opracowuje jadłospisy 

zgodnie z normami żywieniowymi  dla dzieci 

w wieku przedszkolnym.  Od 2015 roku w 

przedszkolu realizowany jest nowy program 

prozdrowotny „ Czy to lato, czy to zima 

Nasza Chatka zdrową formę trzyma”, któ-

ry jest kontynuacją  i rozwojem działań  

związanym z 15 letnią  promocją zdrowia w 

Wprowadzono i udoskonalono w 

kuchni przedszkolnej budynku A i bu-

dynku B  zasady w zasadach  systemu 

HACCP w zakresie  produkcji i dystrybu-

cji posiłków dla dzieci w ramach zbioro-

wego żywienia i cateringu, na podstawie 

audytu nasze przedszkole otrzymało cer-

tyfikat.  Nasza placówka jest jedyną we 

Wrocławiu posiadającą catering we-

wnętrzny i zewnętrzny. 

 Przedszkole brało udział w programie 

„ Smacznie , zdrowo, wartościowo”, 

dzięki czemu w 2015 roku otrzymało Cer-

tyfikat  „ Stołówka z certyfikatem  

zdrowego  i racjonalnego żywienia”.   

Od 2015 roku nasze przedszkole reali-

zuje wewnętrzny projekt „ Kuchnia pełna 

zdrowia- kulinarne podróże dla małych 

i dużych” , który jest doskonałym , inno-

wacyjnym sposobem na zaszczepienie w 

dzieciach i ich rodzicach prawidłowych 

nawyków żywieniowych.  Cyklicznie orga-

nizowane są zajęcia i zabawy na temat 

zdrowego odżywiania się oraz liczne kon-

kursy prozdrowotne.  

Przedszkolaki poznają sekrety zdrowe-

go odżywiania zgodne z  zasadami pirami-

dy zdrowego żywienia, zapoznają się z 

kuchniami świata, przygotowują potrawy 

na warsztatach kulinarnych. Dzieci i ich 

rodzice chętnie wypróbowują poznane 

przepisy w domu.  
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Przedszkole łączy działania prozdrowotne 

z czytelniczymi, teatralnymi, językowymi, 

muzycznymi i plastycznymi. Przed nami jesz-

cze wiele smaków, zapachów i potraw do od-

krycia.   

Wspaniałe jest to, że dzieci chętnie biorą  

udział w proponowanych przez Przedszkole 

zajęciach. Poprzez wspólną zabawę zdobywa-

ją umiejętności kulinarne i poszerzają swoją 

wiedzę, ale co najważniejsze wiedzą co trzeba 

jeść, żeby być silnym i zdrowym! 

Doskonałym wydarzeniem promującym 

nowe spojrzenie na zdrowe i ciekawe żywie-

nie był III wrocławski kiermasz „Przepis na 

zdrowie” – czyli kreatywne spotkanie szefów 

kuchni i intendentów przedszkoli, który od-

był się w Przedszkolu nr 56 

„Niezapominajka” we Wrocławiu.  W kierma-

szu wzięło udział 48 przedszkoli, które zapre-

zentowały 70 potraw. Na kulinarnym po-

dium stanęło Nasze przedszkole zajmując 

I miejsce.  

Dzieci  aktywnie spędzają czas na 

świeżym powietrzu, biorąc udział w zaję-

ciach ruchowych, zawodach,  spartakia-

dach i potyczkach sportowych. Promocja  

aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 

obecnie w naszej placówce została wzboga-

cona o wdrożenie i realizację projektu „ 

Mali wspaniali”, którego ambasadorką jest 

Pani Anna Lewandowska. Dzieci  poznają 

podstawowe techniki sztuk walki, rozwiną 

w sobie zainteresowanie sportem jako 

atrakcyjną formą spędzania czasu wolne-

go. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym 

odbywającym się w formie zabawy, dzieci 

poprawią nie tylko cechy motoryczne, ale 

również procesy poznawcze i sferę emocjo-

nalno-społeczną. Wykształcą w sobie 

umiejętności w zakresie współpracy w ze-

spole, śmiałego wypowiadania się na tle 

grupy, poznają swoje mocne strony. 

 

W działania promujące zdrowy styl ży-

cia angażują się wszyscy pracownicy 

przedszkola, biorąc udział w szkoleniach z 

zakresu BHP i pomocy przedlekarskiej.  

Nauczyciele wzbogacają swoją wiedzę 

na temat zdrowia, studiując fachową lite-

raturę, dokształcając się podczas warszta-

tów, szkoleń zewnętrznych, konferencji i 

szkoleniowych rad pedagogicznych. 

Przedszkole od wielu lat podejmuje 

działania dotyczące bezpieczeństwa . W  

ramach programu „Bezpieczne dziecko-

bezpieczne przedszkole” Dzieci i rodzice 

biorą udział w spotkaniach z przedstawi-

cielami służb bezpieczeństwa, poznają za-

sady  właściwego zachowania i postępowa-

nia w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub 

życia. Przedszkole otrzymało na lata 

2015/2016   Certyfikat  „ Bezpiecznego 

Przedszkola”.  

 Monika Kalska , gr 10 



V PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI  
W JĘZYKU NIEMIECKIM 

  
W roku 2016 r. po raz piąty odbył się Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim, 

po raz drugi - w prestiżowym miejscu, jakim jest Centrum Sztuki IMPART przy ul. Ma-
zowieckiej 17.  

Przegląd zorganizowano w ramach projektu „Młodzi Obywatele Kultury”, a swo-
im patronatem imprezę objęli: Konsulat RFN, Niemieckie Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne, Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Urząd Miasta 

Wrocławia, Goethe Institut. 
Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście: 

 Dyrektor Departamentu Edukacji – pan Jarosław Delewski; 
 Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół – pani Ewa Monastyrska; 
 panie Olga Raduchowska, Elżbieta Jaworska oraz Urszula Łomińska z Departa-

mentu Edukacji ;  
 panie Mariola Kolan oraz Janina Jakubowska z Kuratorium Oświaty; 

 pani Aleksandra Podgórska ze Starostwa Powiatowego; 
 pani Joanna Mateusiak, referent ds. kultury w Konsulacie Generalnym RFN; 
 panie Edith Pischczan oraz Bernadetta Szyszka z Niemieckiego Towarzystwa Spo-

łeczno-Kulturalnego; 
 pani Marina Mehlhorn z Goethe Institut; 
 pani Lilla Jaroń z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy; 

 pan Adam Stocki z Wro-
cławskiego Centrum Do-

skonalenia Nauczycieli;  
 pani Halina Nawrotek z 

Dolnośląskiego Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycie-
li; 

 panie Katarzyna Zawadz-

ka oraz Monika Rygiel z 
Wrocławskiego Centrum 

Rozwoju Społecznego. 
 Na nasze zaproszenie 
odpowiedziała także pani 

Małgorzata Urlich-Kornacka 
– wieloletni prezes Stowarzy-

szenia Nauczycieli Języka 
Niemieckiego, przyjaciel 
Przedszkola nr 71 oraz czło-
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nek Stowarzyszenia „TU i TAM”. 

 Na Przegląd przybyli również dyrektorzy wrocławskich przedszkoli i szkół. Miło 
zaskoczeni byliśmy ogromną frekwencją rodziców naszych przedszkolaków. 

Podczas V Przeglądu 
Twórczości w Języku Nie-
mieckim po raz kolejny spo-

tkały się grupy przedszkolne 
oraz szkolne z różnych po-
ziomów kształcenia – od 

szkół podstawowych po li-
cea, z Wrocławia oraz po-

wiatu wrocławskiego, by po-
dzielić się swoją pasją do 
nauki języka niemieckiego.  

Uroczystości towarzyszy-
ła podniosła atmosfera, bo 

choć nie było rywalizacji, 
każdy starał się wypaść jak 
najlepiej.  

V Przegląd Twórczości 
rozpoczął się od występu 
chóru Przedszkola nr 71. 

Skrzatki w kolorowych prze-
braniach zaśpiewały między 

innymi „Odę do radości” w 
języku polskim i niemiec-
kim.   Repertuar prezento-

wany na scenie IMPARTU - 
etiudy teatralne, skecze, 
piosenki, wiersze… oraz 

zróżnicowany wiek wyko-
nawców sprawiły, że każdy 

znalazł dla siebie coś cieka-
wego.  

Starsi uczniowie po-

dziwiali przedszkolaków, a przedszkolaki nagradzały brawami uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalistów i licealistów.  

V Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim był także doskonałą okazją do pre-
zentacji pomysłów, twórczych rozwiązań wymiany nauczycielskich doświadczeń. 

Jedno jest pewne – 19 kwietnia było wielkie święto – święto języka niemieckiego i 

„Chatki Małego Skrzatka”. 
                                                                 Agnieszka Ślusarz,  
                                                                  nauczyciel języka niemieckiego 
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„LABORATORIUM MŁODEGO ODKRYWCY„ 

w Chatce Małego Skrzatka 

Projekt „Laboratorium Młodego Od-

krywcy” był kontynuacją i rozszerze-

niem działań podejmowanych wcześniej 

w ramach projektu „Akademia Odkry-

wania Talentów” realizowanego we 

współpracy z nauczycielami przedmio-

tów ścisłych z Gimnazjum nr 13, w któ-

rym uczestniczyły tylko najstarsze dzie-

ci z naszego przedszkola. Ewaluacja 

projektu wykazała wysokie zadowolenie 

i chęć kontynuowania tego typu zajęć.  

Realizacja projektu była wielkim przedsięwzięciem, ponieważ uczestniczyła w 

nim cała społeczność przedszkolna (11 grup – 275 dzieci wieku od 3 do 6 lat). Pro-

jekt realizowano od lutego do listopada 2012 r. 

Celem projektu było: 

 rozbudzanie zainteresowań naukami ścisłymi wśród nauczycieli, dzieci i 
rodziców; 

 kreowanie pozytywnego nastawienia do nauki z zakresu bloku przedmio-
tów ścisłych (chemii); 

 podsycanie dziecięcej ciekawości, zachęcanie do zadawania pytań i szuka-
nia na nie odpowiedzi; 

 zmysłowe poznawanie świata i zjawisk na drodze doświadczeń i ekspery-
mentów w interakcji z rówieśnikami, starszymi kolegami, nauczycielami i 
rodzicami oraz pracownikami uczelni wyższych; 

 nazywanie „rzeczy po imieniu” – wprowadzenie w naukową terminologię 
(bez konieczności jej opanowania); 

 kształtowanie i rozwój wrodzonych zdolności kreatywnych dziecka, jego 
naturalnych predyspozycji do uczenia się – działania w zabawie; 

 wsparcie rodziców - wspólne 
budowanie nowej jakości edu-
kacji przedszkolnej; 

 pozyskanie sprzymierzeńców 
wśród kadry środowisk akade-
mickich do twórczej pracy z 
„małymi odkrywcami” o nieo-
graniczonej wyobraźni i ogrom-
nym potencjale. 

 Marta Balcerzak, gr.3 
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OLIMPIADA KREATYWNOŚCI 
Oczami wyobraźni 

 

 Destination Imagination 
(DI) jest największym na świe-

cie programem edukacyjnym 
dla dzieci i młodzieży ukierun-
kowanym na rozwój kreatyw-

ności oraz umiejętności XXI 
wieku. Działa na sześciu kon-

tynentach w 42 krajach. 

Program stwarza szansę 
odkrywania i wydobywania po-

tencjałów dziecięcej wyobraźni, twórczości i kreatywności. Jest także ekscytującą przy-

godą, która pozwala rozwijać dziecięce zainteresowania i talenty. 

Nasza przedszkolna drużyna „Fantastyczne Skrzaty” przez długi czas przygoto-

wywała się do „Wyzwania Drużynowego” pn. „W drogę!” i do utrzymanego, aż do ostat-
niej chwili, w tajemnicy „Wyzwania Na Już”, czyli działania sprawdzającego umiejęt-

ność komunikowania się i współpracy. 

Dzieci samodzielnie stworzyły scenariusz przedstawienia o pingwinkach, zadbały 

o stroje oraz scenografię potrzebną do prezentacji. 

Przedszkolaki zaprezentowały swoje przedstawienie przed publicznością i eksper-
tami oraz odpowiadały na ich pytania związane z przygotowaniami do Olimpiady Krea-

tywności. 

„Wyzwanie Na Już” - choć nie należało do bardzo prostych - skłoniło dzieci  

do współpracy i wykorzystania umiejętności manipulowania różnymi przedmiotami, 

np. papierem, folią, kreatywnymi drucikami... Występ naszych przedszkolaków udał 

się znakomicie! 

Po tak emocjonujących przeżyciach na wszystkich uczestników Olimpiady czekał 

słodki poczęstunek.  

To, co działo się podczas 

uroczystego zakończenia, najle-
piej przedstawia krótka fotorela-

cja. 

 

Edyta Mech 

 nauczyciel gr. 5 
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AMBASADORZY DIALOGU                  
MIĘDZYKULTUROWEGO 
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Przedszkole nr 71 ‘’Chatka Małego Skrzat-

ka’’ we Wrocławiu bierze udział w projekcie 

Ambasadorzy Dialogu skierowanym do nauczy-

cieli wrocławskich szkół i przedszkoli. Ambasa-

dor reprezentuje swoje przedszkole lub szkołę, 

a także bierze udział w cyklicznych spotka-

niach i warsztatach organizowanych przez 

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, 

dzięki którym możliwe jest nawiązanie kontak-

tów i współpracy pomiędzy przedstawicielami 

różnych placówek oraz wymiana doświadczeń. 

 Realizatorem projektu Ambasadorzy Dialo-

gu jest Miasto Wrocław, a bezpośrednimi koor-

dynatorami pracownicy zespołu ds. dialogu 

międzykulturowego Wrocławskiego Centrum 

Rozwoju Społecznego oraz pracownicy Wro-

cławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Całość nadzoruje Departament Edukacji. 

Celem projektu Ambasadorzy Dialogu jest 

podniesienie kompetencji uczniów i dzieci z 

przedszkoli i szkół, a także kompetencji wycho-

wawczych nauczycieli i pedagogów. Dzięki edu-

kacji nauczycieli szkoły i przedszkola zyskują 

koordynatorów-specjalistów, którzy potrafią 

interweniować w sytuacjach konfliktowych 

oraz zapobiegać ich powstawaniu. Celem po-

średnim projektu jest usprawnienie komunika-

cji pomiędzy szkołami i przedszkolami a De-

partamentem Edukacji w zakresie działań 

związanych z tematyka tolerancji, otwartości i 

życzliwości dla innych.  

W ramach projektu organizowane są różne-

go rodzaju warsztaty, spotkania prowadzone 

przez specjalistów z tej dziedziny. Działania te 

obejmują edukację w obszarach znajomości 

genezy i problematyki praw człowieka w Polsce, 

Europie i na świecie, poruszają problem cyber-

bullingu oraz niepożądanych społecznie po-

staw stereotypizacji na tle rasowym, religijnym 

i kulturowym, mowy nienawiści, szeroko rozu-

mianej dyskryminacji. 

12 lutego 2015r. odbyły się pierwsze Targi 

Edukacji Międzykulturowe w Wrocławskim 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządo-

wych SEKTOR 3, które zgromadziły dużą liczbę 

uczestników. Przedstawiciele organizacji poza-

rządowych wraz z Ambasadorami Dialogu, czyli 

przedstawicielami wrocławskich szkół i przed-

szkoli, mogli poznać swoje potrzeby edukacyj-

ne, nawiązać współpracę i zbudować relacje na 

przyszłość. W trakcie targów odbyła się prezen-

tacja i wykład ( m.in. Doroty Kozak-Rybską o 

Kalejdoskopie Kultur, ‘’Stop mowie nienawi-

ści’’. 

Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie 

''Dialog Wartości''. Jest to program działań z 

zakresu edukacji kulturalnej i obywatelskiej 

dzieci podnoszący ich kompetencje międzykul-

turowe, łączący budowanie i wzmacnianie toż-

samości  z otwartością na inność oraz kształtu-

je umiejętności reagowania na przemoc wyni-

kającą z uprzedzeń. Projekt kierowany jest do 

dzieci w wieku od 3 do 6 lat, i jest realizowany 

od lutego do grudnia 2016r. W programie pro-

jektu zaplanowana jest prezentacja spektakli 

lalkowych oraz warsztaty teatralne i literacko 

plastyczne.  

 Pierwsze warsztaty teatralne odbyły się 

22.04.2016r. w grupie IX i X. Tematem warsz-

tatów była '' Niewerbalna komunikacja między-

ludzka'', prowadzący Aleksandra Kugacz i Je-

rzy Welter. Celem warsztatu było nabycie i do-

skonalenie umiejętności rozpoznawania siebie, 

jako przedmiotu działań, własnego wpływu na 

zachowania i emocje innych ludzi oraz wyko-

rzystania własnych zasobów w grupie.  

 

Justyna Moklak, nauczyciel gr. 10  



SPOTKANIE Z PSEM 
 Zachowanie się w obecności nieznanego psa. 

21 kwietnia 2016 r. w ramach programu „Bezpieczne dziecko-bezpieczne przedszkole” 

Chatkę Małego Skrzatka odwiedziła mama jednej z dziewczynek z naszego przedszkola - 

pani Aneta Starczewska-Chołody, hodowca psów rasy husky. Towarzyszyły jej psy tej wła-

śnie rasy. 

Nasz gość wytłumaczył przedszkolakom, co 

czuje pies, który widzi nieznaną sobie osobę, dla-

czego nie należy zaczepiać psów. Dzieci dowie-

działy się również, jak należy zachowywać się w 

kontakcie z nieznajomym psem oraz jak zacho-

wać się, kiedy pies nas zaatakuje. 

Pani Aneta Starczewska-Chołody pokazała też 

dzieciom, jak należy się zachować, chcąc pogła-

skać psa, jak dotykać zwierzaka, by go nie prze-

straszyć. 

Dość często zdarza się, że pies, gdy chcemy go 

pogłaskać, odruchowo kuli głowę, jakby się cze-

goś obawiał, cofa się lub reaguje agresją.  

Psy nie lubią, kiedy łapie sie je za głowę. Gła-

skanie psa po głowie niemal zawsze jest przyczy-

ną ogromnego stresu zwierzęcia. Psy wolą być 

głaskane pod brodą, po karku, po bokach ciała.  

Chcąc pogłaskać (zwłaszcza obcego) psiaka, 

lepiej się nad nim nie pochylać. O wiele bezpiecz-

niej jest kucnąć obok zwierzęcia i odwrócić się lek-

ko bokiem do niego. Pies sam zdecyduje, czy chce 

podejść i dać się dotknąć.  

Czworonogi, które uwielbiają być głaskane, 

same garną się do ludzi, nawet do obcych - pod-

chodzą blisko, dotykają człowieka swoim ciałem.  

Zawsze jednak należy pytać opiekuna łaszące-

go się psa, czy można pogłaskać czworonoga.  

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się wielu 

ciekawych rzeczy, które z pewnością na długo zapamiętają. Respektowanie psich sygna-

łów to nie tylko kwestia uprzejmości, ale przede wszystkim przejaw rozsądku i unikanie 

zagrożenia. 

Oczywiście czworonogi szybko skradły serca przedszkolaków. Znane z łagodnego uspo-

sobienia psy rasy husky pozwalały dzieciom głaskać się do woli. Zwiedziły wszystkie sale, 

aby każdy przedszkolak miał okazję zobaczyć je z bliska. 
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SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM 

W naszym przedszkolu wiele miejsca poświęcamy edukacji na rzecz bezpieczeństwa 

dzieci. W ramach Programu 

Promocji Zdrowia - „Bezpieczne 

dziecko-bezpieczne przedszko-

le” zapraszamy różnych gości, 

którzy w ciekawy sposób 

przedstawiają przedszkolakom, 

jak dbać o swoje życie i zdro-

wie. 

17 marca 2016 r. gościliśmy 

strażaka - pana Marcina 

Strzelczyka, który bardzo cie-

kawie opowiadał dzieciom, na 

czym polega praca strażaków, 

pokazał, jak wygląda strażacki mundur wyposażenie strażaków, którego używają w cza-

sie pożaru. Dzieci mogły wszystkiego dotknąć, obejrzeć z bliska, a nawet przymierzyć 

maskę tlenową czy hełm. Najbardziej atrakcyjnym elementem była oczywiście syrena 

strażacka. 

Po takiej prezentacji prawie każdy chłopiec zapyta-

ny przez pana Marcina o to, kim chciałby zostać, bez 

zastanowienia odpowiadał: „STRAŻAKIEM!”  

Strażak kojarzony jest zazwyczaj z gaszeniem poża-

rów, chociaż stanowi to tylko jeden z obszarów co-

dziennej pracy Straży Pożarnej. Oprócz udziału w ak-

cjach ratowniczo-gaśniczych do zajęć strażaków należy 

także działalność ratownicza, likwidowanie wszelkich 

zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym, 

ewakuacja ludności z zagrożonego terenu, likwidacja 

zagrożenia wodnego i drogowego.  

Praca strażaka jest ciężką pracą fizyczną, wykony-

waną bardzo często w trudnych warunkach atmosfe-

rycznych i trudno dostępnych miejscach. Oczywiście 

od strażaka wymagana jest odwaga, chęć niesienia po-

mocy poszkodowanym i gotowość do narażania wła-

snego zdrowia i życia w razie konieczności. Specyfika 

pracy wymaga umiejętności pracy w grupie, współ-

działania i umiejętności podporządkowania się rozka-

zom przełożonych.  

Dzieci z wielką uwagą słuchały naszego gościa, odpowiadały na jego pytania, nierzad-

ko wykazując się dużą wiedzą na temat właściwego zachowania się w sytuacji pożaru. 

Olga Tokarska, nauczyciel gr. 8 
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NUMER ALARMOWY 112 

Spotkanie z operatorami 

Wezwanie pomocy może być pro-

ste, należy jednak odpowiednio reagować i 

postępować. Właśnie tego mogły się nau-
czyć dzieci podczas kolejnego spotkania w 

ramach programu „Bezpieczne dziecko-

bezpieczne przedszkole”, które odbyło się 

12 maja 2016 r.  

 

Tym razem naszymi gośćmi byli 
pracownicy Centrum Powiadamiania Ra-

tunkowego we Wrocławiu: pani Natalia 

Iwachów i pan Jakub Poprawski, którzy w 

ciekawy i prosty do zapamiętania dla naj-

młodszych sposób wytłumaczyli, kiedy i w 
jakich okolicznościach należy korzystać z 

numeru alarmowego 112. Dzieci dowie-

działy się także, jak się zachować w sytua-

cji, gdy przez pomyłkę zadzwonimy pod 

ten numer. 

 

Pamiętaj!  
Kiedy dzwonisz na numer alar-

mowy 112 bez uzasadnionej przy-
czyny,  

blokujesz linię telefoniczną, z 
której być może w tej chwili chce 

skorzystać ktoś,  

kto właśnie potrzebuje pomocy. 

Numer 112 został stworzony w 
1991 roku. Jest jednolitym numerem 
alarmowym obowiązującym na terenie 
całej Unii Europejskiej i służy do powia-
damiania w sytuacjach zagrożenia zdro-
wia, życia lub mienia. 

Można z niego skorzystać, dzwo-
niąc zarówno z telefonu stacjonarnego,                                 
jak i komórkowego. Wybranie numeru 
112 nie wymaga odblokowania klawia-
tury telefonu komórkowego. Ponadto 
można go wybrać w telefonie bez karty 

Dzieci dowiedziały się, że we-

zwanie pomocy jest proste, bo dzwoniąc 

pod numer ratunkowy 112 można szyb-
ko skontaktować się ze Strażą Pożarną, 

Pogotowiem Ratunkowym  i Policją. Wy-

starczy odpowiadać na pytania zadawa-

ne przez operatora, aby ten mógł szyb-

ko ustalić, co się wydarzyło. 

 
Operatorzy uświadomili też dzie-

ci, że jeśli przez przypadek (np. podczas 

zabawy telefonem rodzica) dziecko do-

dzwoni się pod numer alarmowy, po-

winno przyznać się, że zrobiło to nie-
chcący lub zawołać osobę dorosłą, aby 

wyjaśnić przyczynę przypadkowego po-

łączenia. 

Na koniec na przedszkolaków cze-

kał quiz. Ponieważ dzieci nie po raz 

pierwszy brały udział w spotkaniu        

z pracownikami Centrum Powiadamia-

nia Ratunkowego, trafnie odpowiadały 

na pytania zadawane przez naszych 

gości, wiele pamiętając z poprzednich 

spotkań. Wszystkie przedszkolaki 

otrzymały drobne upominki  

 

Olga Tokarska, nauczyciel gr 8 
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CAŁY WROCŁAW 
czyta dzieciom 

  

 W ramach akcji „Cały Wro-

cław czyta” w naszym przedszkolu 

podejmowane są różne działania: 

głośne czytanie literatury dla dzieci, 

czytelnicze konkursy rodzinne, 

przedszkolny bookcrosing – 

„Bajkowe Ławeczki”, zbiórki ksią-

żek…  

 4 kwietnia naszą Chatkę odwiedziła pani Małgorzata 

Urlich-Kornacka, przewodnik po Wrocławiu. 

 Zgromadzonym w holu przedszkola dzieciom przedstawiła 

dwie bajki „Kota w butach” w pięknej oprawie muzycznej i „ 

Panią Zamieć” z wykorzystaniem papierowego teatru - ka-

mishibai. 

 Kamishibai to przenośny teatr inspirowany tradycyj-

ną sztuką japońską. Treści opowiadania lub baśni przed-

stawiane są za pomocą rysunkowych slajdów. Narrator od-

czytuje tekst, odsłaniając kolejne karty. Prezentacji towa-

rzyszy wyjątkowy nastrój oczekiwania na ciąg dalszy opo-

wiadanej historii. 

 Taka technika czytania i opowiadania jest prawdzi-

wym teatralnym do-

świadczeniem.  

 Bajki muzyczne szczególnie skupiają uwagę naj-

młodszych. Muzyka nie tylko ilustruje treść, wprowadza 

odpowiedni nastrój, ale pozwala także na spontaniczne re-

akcje dzieci, wyzwala emocje. Przedstawianą treść dzieci 

odbierają więc wielozmysłowo. 

 Dzięki wykorzystaniu takich form przedszkolaki z 

dużym zainteresowaniem wysłuchały baśni czytanych 

przez naszego gościa, biorąc aktywny udział w działaniach 

towarzyszących czytaniu – zabawach rytmicznych, teatral-

nych (zabawa z kukiełkami).  

 Po spotkaniu tworzyły piękne prace plastyczne. 

Treść baśni, emocje, jakie dzieci wyniosły z tego nieco-

dziennego przedstawienia, stały się inspiracją do cieka-

wych rozmów.  

                                            Edyta Mech, nauczyciel gr.5 
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M a ł g o r z a t a  U R L I C H -

KORNACKA, od 2007 r. prezes Pol-

skiego Stowarzyszenia Nauczycieli 

Języka Niemieckiego (Oddział Wro-

cław), w latach 2006-2008 wicepre-

zes Klubu Przewodników Turystycz-

nych ViaWroclaw, przewodnik tury-

styczny po Wrocławiu, Dolnym Ślą-

sku oraz pilot wycieczek turystycz-

nych. Posiada uprawnienia na ob-

szar Niemieckiej Republiki Federal-

nej (kurs przeprowadzony przez IHK 

Dresden), pilotuje wycieczki do Bu-

dziszyna, Görlitz, Zittau, Berlina, 

Poczdamu, Drezna i Saksonii Szwaj-

carskiej. Panią Małgorzatę znamy w 

naszym przedszkolu z projektu Deu-

tsch Wagen Tour . Jest wieloletnim 

przyjacielem naszego przedszkola. 



mu to przyjemność, robi coś z pasją – nie nagra-

dzajcie go za to pieniędzmi, prezentami, bonusa-
mi, bo przestanie to robić dla czystej satysfakcji i 

radości.  

Wasze dziecko ma już nagrodę wewnętrzną 
– radość z wykonywanej czynności. Jeśli nagrodę 

wewnętrzną (płynącą z własnej potrzeby) zastąpi 
się nagrodą zewnętrzną, przyjemność płynąca z 
satysfakcji zniknie. Nie nagradzajmy dziecka za 

dobre stopnie z przedmiotów, które lubi. Wzmac-
niajmy za to te, które lubi mniej (tu już nagroda 

zewnętrzna jest mile widziana). Nie „płaćmy” dzie-
ciom za ich pasje, bo nawet nie zauważycie, kiedy 

te pasje przemienią się w „obowiązek”.  

Co więc robić z pasjami dziecka? Z dobrymi 

Motywacja zewnętrzna to  moty-
wacja zorientowana na korzyści 
materialne.  
Człowiek motywowany zewnętrz-
nie wykonuje określoną czynność, 
ponieważ liczy na jakąś nagrodę: 
premię, dobry stopień w szkole itp. 
Motywacja zewnętrzna polega też 
na robieniu czegoś tylko po to, by 
uniknąć kary. Przykładem zacho-
wań ludzi motywowanych ze-
wnętrznie jest np. praca podejmo-
wana jedynie dla wynagrodzenia 
czy premii, udział w biegu ulicz-
nym dla szóstki z wf-u, nauka je-
dynie dla stopnia czy sprzedaż 
chleba głodnej osobie. 

NAGRADZAĆ CZY KARAĆ? 

Akademia Świadomego Rodzica 

Szanowni Rodzice, pozwolicie, że zacznę ten krótki tekst od przedstawienia hi-

storii jak najbardziej prawdziwej.  

Rzecz miała miejsce tuż przed II wojną światową.  

Pewien straszy już pan, który bardzo cenił sobie ciszę i spokój, regularnie do-
świadczał wielkiego hałasu, którego sprawcami były oczywiście dzieci mieszkające w 

pobliskich kamienicach, krzyczące z całej siły pod jego oknami.  

Im bardziej pan prosił je o ciszę, tym częściej i z większą pasją dzieciaki krzy-
czały. Cóż dodać – może tylko tyle, że sprawiało im to ogromną frajdę. Dzieci robiły 

starszemu panu na złość w arcymistrzowski sposób.  

Pewnego dnia starszy pan zawołał dzieci do siebie i powiedział im, że od teraz 
za wrzaski pod jego oknami on im będzie płacił. Warunek jest jeden – mają krzyczeć 

głośno i długo, tak jak do tej pory.  

Dzieci ucieszyły się niezmiernie i jak najbardziej spełniły prośbę starszego pana. 
Kolejnego dnia dzieci przyszły pod okno i cała historia się powtórzyła – pan im oczywi-

ście zapłacił za wykonane zadanie. Kolejnego i kolejnego dnia było tak samo.  

W końcu po kilku dniach starszy pan oświadczył, że kończą mu się pieniądze i 
zapłaci dzieciom niedużo niższą kwotę. Dzieci mniej zadowolone przystały jednak na 
to. Kolejnego dnia pan zapłacił im jeszcze mniej. W końcu starszy pan oświadczył, że 
skończyły mu się pieniądze i od tej pory muszą już krzyczeć pod jego oknami za dar-

mo. 

Dzieci wielce oburzone odeszły rozczarowane i więcej pod oknami pana nie 

chciały krzyczeć.  

Co łączy tę historię z Waszymi dziećmi?  

Bardzo, bardzo wiele. Zasada jest taka, jeśli Wasze dziecko coś kocha, sprawia 

19 



 
Aleksandra Pobran-Róg  

Natomiast motywacja wewnętrz-

na to całkowite przeciwieństwo 
motywacji zewnętrznej.  
Osoba, która jest zmotywowana 
wewnętrznie, robi coś z wewnętrz-
nej potrzeby, a radość daje jej sam 
fakt wykonania określonej czynno-
ści lub skutek inny niż osiągnięcie 
korzyści materialnych. Do przykła-
dów zachowań ludzi motywowa-
nych wewnętrznie należą m.in. 
nauka dla własnej wiedzy, udział 
w biegu ulicznym dla poprawienia 
zdrowia czy podarowanie bochen-
ka chleba głodnej osobie. 

 

stopniami z przedmiotów, które kocha? Chwalić, 

mówić wszystko, co pozytywne, dawać informa-
cję zwrotną o Waszej dumie i radości. Taka 

„nagroda zewnętrzna” płynąca ze szczerości ser-
ca rodzica uskrzydla, dodaje wiary i chęci działa-

nia.  

Nagroda nagrodzie równa nie jest, warto o 

tym pamiętać. Motywujmy nasze dzieci mądrze.  

Zainteresowanym polecam szeroką literaturę 

problemu. Słowa klucze to „motywacja zewnętrz-

na, motywacja wewnętrzna”. 

https://www.corazlepszyportalbiznesowy.pl/art/
motywacja-wewnetrzna-czy-zewnetrzna 
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Pracując na co dzień metodami ak-

tywności twórczej i widząc pozytywne 

efekty takiego działania, postanowiłyśmy 

stworzyć przedszkolny program wspiera-

nia dziecięcych uzdolnień. 

 Program „Ziarno”, bo taki nadano 

mu tytuł, jest realizowany w naszej pla-

cówce od 2004 roku. Wspomaganie roz-

woju dziecka, zaspakajanie jego potrzeby 

działania i tworzenia oraz rozwijanie 

ukrytych potencjałów poprzez propono-

wanie różnorodnych form ekspresji wer-

balnej, ruchowej, muzycznej, plastycznej 

i badawczej - to idea tego programu. 

Zadaniem nauczycieli jest stworzenie, 

wszystkim dzieciom uczęszczającym do 

naszego przedszkola, bezpiecznych wa-

runków umożliwiających ujawnienie się 

dziecięcych potencjałów i ich stymulowa-

nie.  

Znalezienie najkorzystniejszego spo-

sobu wspierania naturalnych predyspo-

zycji dziecka nie jest łatwe. Wymaga za-

angażowania i współpracy nauczycieli, 

specjalistów i rodziców.  

Nie jesteśmy jednak w tym procesie 

osamotnieni. Możemy liczyć na wsparcie 

instytucji patronujących Wrocławskiej 

Koncepcji Edukacyjnej, Dolnośląskiej 

Sieci Wspierania Uzdolnień. O słuszno-

ści wybranej przez nas drogi wychowaw-

czo-edukacyjnej przekonują nas także 

wspólne działania oraz ich efekty. 

Dla osiągania jeszcze lepszych efek-

tów w codziennej pracy dookreśliłyśmy 

nasze działania. Poruszamy się w nastę-

pujących obszarach: 

 teatr jako integracja sztuk, 

 drama, 

 działania logiczno-matematyczne, 

 edukacja przez ruch - kinezjologiczne 

zabawy edukacyjne, 

PROGRAM „ZIARNO” - Przedszkolny 

Program Wspierania Uzdolnień 

https://www.corazlepszyportalbiznesowy.pl/art/motywacja-wewnetrzna-czy-zewnetrzna
https://www.corazlepszyportalbiznesowy.pl/art/motywacja-wewnetrzna-czy-zewnetrzna


 

 zabawy z przyrodą, 

 bajka terapeutyczna, 

 logorytmika, 

 pedagogika zabawy, 

 zabawy badawcze, 

 zabawy fundamentalne. 

 Dzieci z naszego przedszkola w sposób 

cykliczny i systematyczny uczestniczą 

w: 

 koncertach muzycznych, 

 zajęciach chóru,, 

 warsztatach teatralnych, 

 warsztatach rozwijających kreatywność, 

 zabawach z językiem niemieckim, 

 zabawach logopedycznych i logorytmicz-

nych, 

 zajęciach prowadzonych metodami ak-

tywności twórczej, 

 formie aktywności - „Grupa dla grupy”, 

 przeglądach, konkursach i festiwalach 

organizowanych w placówce i poza nią, 

 uroczystościach przedszkolnych, 

 lekcjach muzealnych, 

 działaniach naukowych w Humanita-

rium 

 różnorodnych projektach edukacyjnych. 

Zapraszamy rodziców do czynnego 

udziału w życiu przedszkola, nawiązujemy 

współpracę ze środowiskiem i innymi in-

stytucjami, współpracujemy ze specjalista-

mi. 

Praca z małym dzieckiem, odkrywanie w 

nim tego, co najlepsze, tego, co nieznane 

wymaga od dorosłego człowieka nieustan-

nych poszukiwań.  

Holistyczne spojrzenie na małego czło-

wieka pozwala nam znacznie bardziej przy-

bliżyć się do, jakże niełatwej, definicji 

„uzdolnień przedszkolaka”. 

Chcąc zapewnić dzieciom najlepsze wa-

runki do samorozwoju, samorealizacji, sa-

moodkrywania i poznawania siebie oraz 

otaczającego świata, na bieżąco dokonuje-

my ewaluacji Przedszkolnego Programu 

Wspierania Uzdolnień „Ziarno”.  

W 2012 roku zmodyfikowano i pogłębio-

no treści dotyczące naukowego spojrzenia 

na rzeczywistość (eksperymentowanie, do-

świadczanie). Do programu włączono także 

treści dotyczące inteligencji wielorakiej 

oraz edukacji przez ruch wg Doroty Dziam-

skiej. 

W 2012 roku w naszej placówce odbył 

się audyt dotyczący realizacji PPWU 

„Ziarno”, który zakończył się pozytywną 

oceną naszych działań. Komisja audytowa 

podkreśliła, że w naszym przedszkolu każ-

de dziecko ma szansę i odpowiednie wa-

runki, by móc doświadczać i odkrywać 

swoje ukryte potencjały.  

Placówka otrzymała akredytację na ko-

lejne 5 lat. 

Dzieci powinny podejmować różnorodne 

działania twórcze, realizować swoje pomy-

sły, przełamywać barierę wstydu, pozna-

wać możliwości swojego ciała, doświadczać 

przestrzeni, postrzegać świat wszystkimi 

zmysłami, doznawać pozytywnych odczuć i 

szukać niekonwencjonalnych rozwiązań. 

Temu wszystkiemu sprzyja kontynuacja 

programu „ZIARNO”, dzięki któremu możli-

we jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości 

dziecięcej. Przedszkolaki uczą się, jak być 

uważnym w relacjach z partnerem, rozwija-

ją gotowość do płynności i otwartości myśli 

oraz kształtują analityczno-syntetyczne po-

strzegania świata. 

 

        Magdalena Milecka, nauczyciel gr.9 
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DZIEŃ OTWARTYCH DNI 
KONSULATU RFN 

Pod hasłem 25 lat dobrego sąsiedz-

twa odbył się 4 czerwca „Dzień otwar-

tych drzwi” w Konsulacie RFN. Nie mogło 

tam nas zabraknąć, ponieważ już od kil-

ku lat współpracujemy z Konsulatem.  

Tego dnia pomimo, iż była sobota, dzieci 

z przedszkolnego chóru wraz z rodzicami 

i nauczycielami udały się na tę uroczy-

stość.  

Program był bardzo  atrakcyjny, mię-

dzy innymi gry i zabawy językowe, infor-

macje o możliwościach studiowania w 

Niemczech, gospodarce, zasadach uzna-

wania kwalifikacji zawodowych, a także 

wiele innych ciekawych materiałów o 

atrakcjach turystycznych Niemiec.  

Dzieci mogły obejrzeć teatrzyk ka-

mishibai – Bajki Janosha „Panama”. 

Czekało na najmłodszych wiele atrakcji 

plastycznych i ruchowych. Również my 

dostarczaliśmy atrakcji innym w postaci 

piosenek niemieckojęzycznych z rucho-

wą interpretacją tekstu. Po występach 

na dzieci czekały pyszne lody w barwach 

Niemiec i Polski oraz precle i napoje 

chłodzące. Był to dzień pełen wrażeń, 

który pozwolił nam na poszerzenie wie-

dzy o kraju, którego języka uczymy się 

na co dzień w przedszkolu. 

 

Agnieszka Ślusarz,  

nauczyciel języka niemieckiego 

 

Theo, Theo - ist fit  
wie ein Turnschuh - und alle machen mit  
Step nach rechts - so so  
Step nach links - ja ja  
Step nach rechts, step nach links, denn 
das bringts!  
Alles Klar! 

1. Lauf, lauf, lauf Theo lauf lauf lauf  
Wärm dich auf auf auf  
Das muss sein  
und nun geht es kreuz und quer  
immer hin und immer her  
Hey, das Laufen m.acht schon Spaß  
komm, wir geben noch mal Gas 

2. Dann, dann ,dann kommt der Hampel-
mann fängt zu hampeln an . Das ist 
cool. Mensch wer hätte das gedacht, 
das es sowiel Freude macht, ,mal ein 
Hampelmann zu sein, Echter Spaß für 
groß und klein 
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                                      CIEPŁO, GORĄCO, UPAŁ !  

            -  czyli co podawać dzieciom, gdy żar leje się z nieba. 
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Latem, kiedy za zewnątrz panują wysokie 

temperatury, nie można zapominać o regu-

larnym nawadnianiu organizmu. 

Oczywiście najzdrowszy i zarazem najtań-

szy wybór to woda. Czasem warto sięgnąć 

także po inne napoje, a także …lody! 

Woda niegazowana  

jest najlepszym rozwiązaniem na ugasze-

nie pragnienia naszego dziecka. Pamiętajmy 

o wyborze wody średnio zmineralizowanej. 

Stanowcze NIE! Mówimy wodzie gazowanej 

(słodkiej lub zwykłej), której bąbelki powstałe 

z dwutlenku węgla podrażniają żołądek. 

Kompoty, soki, napoje 

Z całej grupy owocowych napojów najlep-

sze są samodzielnie przygotowane kompoty, 

soki, koktajle. Podając je dziecku, mamy 

pewność, że pije cos naturalnego. Wiele doro-

słych uważa, że gotowe soki są zdrowe i peł-

ne witamin. Tymczasem zamiast naturalnego 

produktu dzieci otrzymują rozcieńczony i do-

sładzany napój. 

POMYSŁY NA ZDROWE NAPOJE: 

 

Smoothie truskawkowo- kokoso-
we 

 Ten koktajl to połączenie lekko 

kwaśnych truskawek ze słodkim koko-

sem. Posmakuje największym nawet 

niejadkom. 

 Mleczko kokosowe zawiera zdro-
we kwasy tłuszczowe oraz nadaje 

smoothie kremowy smak. 

Składniki: 1 banan, 2 szklanki tru-

skawek, 1 szklanka mleczka kokosowe-

go, 2 łyżki wiórków kokosowych, kilka 
kroplo ekstraktu waniliowego ( opcjo-

nalnie można też dodać 1 łyżeczkę mio-

du). 

 Wszystkie składniki zmiksuj do 

uzyskania gładkiej konsystencji. 

 
Koktajl jagodowy 

Jagody i borówki to jedne z naj-

zdrowszych owoców. Dzięki bogactwu 

witamin, składników mineralnych oraz 

antyoksydantów pozytywnie wpływają 
na odporność organizmu. Warto poda-

wać je dzieciom, ponieważ działają anty-

bakteryjnie i przeciwwirusowo. 

Składniki: 300 ml mleka, 100 ml 

jogurtu naturalnego, 1 szklanka jagód 

( lub borówek) oraz 1 łyżeczka syropu 
klonowego. 

Składniki miksuj, aż koktajl stanie 

się puszysty 

SMACZNEGO! 

 
Anna Motak, przedszkolny dietetyk 

Lody arbuzowe 

 Lody arbuzowe świetnie na-

wadniają organizm oraz dostarczają 
cennych minerałów 

Składniki: 2 szklanki pokrojonego 

w kostkę arbuza bez pestek, ¼ 

szklanki miodu, ¼ szklanki wody, 

sok wyciśnięty z ½ limonki, szczypta 

soli. 
W garnku zagotuj wodę i miód, 

ciągle mieszając. Syrop zdejmij z 

ognia i zostaw do ostygnięcia. Do wy-

sokiego naczynia wrzuć kawałki ar-

buza, wlej sok z limonki, dodaj sól i 
syrop. Blenduj ok. 30 sekund. Masę 

przelej do foremek na lody i zamroź. 
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