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DRODZY RODZICE 

Mamy zaszczyt powitać Państwa na łamach pierwszego w tym 

roku szkolnym  numeru przedszkolnej gazetki „Skrzatek”. Pierwszy 

kwartał minął niepostrzeżenie. Ważne wydarzenia zebraliśmy dla 

Państwa, mając nadzieję, że każdy znajdzie  tu coś interesującego 

dla siebie. Zadaniem SKRZATKA jest pokazać jak dużo się u nas 

dzieje dzięki pracy całego grona nauczycielskiego oraz pracowitości 

Państwa pociech, często przy Państwa wsparciu i zaangażowaniu.  

W tym roku nasza Chatka powiększyła się o jedną nową grupę. Za 

nami wzruszająca uroczystość „Pasowania na  przedszkolaka” –      

relacja w bieżącym numerze.  

Większość grup ma już za sobą różnego rodzaju wyjścia i wy-

cieczki. Cieszymy się, że również w tym roku możemy korzystać      

z projektu „Szkoła w mieście” - więcej w bieżącym numerze.  

Zdolny przedszkolak musi być  wysportowany. W numerze rela-

cja z udziału w Akademii Klasy Ekstra oraz relacja z Potyczek Spor-

towych, w których brali udział przedstawiciele z naszej Chatki. 

Kącik językowy od tego roku w rozszerzonym wydaniu, ponieważ 

mamy już dwa języki obce– niemiecki i angielski. W kąciku języko-

wym w którym znajdziecie Państwo ostatnie wydarzenia związane      

z nauką tego języka oraz teksty ulubionych piosenek i wyliczanek.   

Chętnych rodziców zapraszamy do porad zamieszczonych w ką-

ciku „Akademia Świadomego Rodzica”. Tu kącik dietetyczny, oraz 

pedagogiczny i parę słów o KODEKSACH GRUPOWYCH, funkcjo-

nujących  w naszym przedszkolu. Jest to artykuł stworzony na pod-

stawie wypowiedzi nauczycieli pracujących w naszym przedszkolu. 

Mamy nadzieję, że lektura naszej gazetki stanie się inspiracją do 

jeszcze lepszej współpracy z przedszkolem i zobrazuje wszystkie bie-

żące  wydarzen ia  z  Ka l endarza  Pr zedszko lnego .                              

Życzymy miłej lektury. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

 

 



 

ODA DO RADOŚCI 

 

O, radości, iskro bogów, kwiecie Elizej-

skich Pól, 

święta, na twym świętem progu staje 

nasz natchniony chór. 

Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, 

co rozdzielił los.  

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie 

twój przemówi głos  

 

Freude, schöner Götterfunken, 

Tochter aus Elysium, 

Wir betreten feuertrunken, 

Himmlische, dein Heiligtum! 

Deine Zauber binden wieder 

Was die Mode streng geteilt; 

Alle Menschen werden Brüder 

Wo dein sanfter Flügel weilt.  

Nasze przedszkole po raz kolejny zostało zaproszone do udzia-

łu w koncercie „Wielojęzyczna Europa”. W tym roku odbył się on 

w miejscu bardzo osobliwym i pięknym - w Synagodze pod Białym 

bocianem.  „Kasztaniaki” dumnie reprezentowały swoje przed-

szkole śpiewając  piosenki w języku, polskim, niemieckim a także 

jydyssz i udowodniły tym samym, że Europa stoi przed nimi otwo-

rem. Dopełnieniem wyjątkowej atmosfery była oprawa muzyczna  

i piękne stroje. 

Za trud i pracę przy przygotowaniach dzieci otrzymały upo-

minki. 

 

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków (EDJ). 
To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku 

z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.  

 KONCERT WIELOJĘZYCZNA EUROPA 
26 .09.2016  

Europejski Dzień Ję-

zyków, święto ustano-

wione przez Radę Euro-

py w 2001 roku, już po 

raz piąty zagościło        

we Wrocławiu. Tegorocz-

ne obchody obfitowały       

w warsztaty, dyskusje 

oraz wydarzenia arty-

styczne  i edukacyjne, 

które przybliżały uczest-

nikom ideę wielojęzycz-

nej Europy. Kolejna edy-

cja odbyła się pod ha-

słem „Języki to nasza 

siła”. Podczas tegorocz-

nej edycji EDJ      w róż-

norodny sposób zachę-

cano do nauki języków. 

Dla dzieci i młodzieży 

przygotowano gry i zaba-

wy miejskie, które przy 

okazji odkrywania topo-

grafii oraz zabytków mia-

sta, uczyły się słówek       

w językach Europy. 26 

września, odbył się kon-

cert „Wielojęzycznej Eu-

ropy”. Dzieci i młodzież  

z wrocławskich szkół 

prezentowały taniec oraz 

śpiew w językach ob-

cych, promując w ten 

sposób otwartość na ję-

zyki innych narodowo-

ści. 
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Agnieszka Ślusarz, nauczyciel języka niemieckiego 



 

SPOTKANIE Z MISIEM         

I  TYGRYSKIEM                       
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Jak co roku organizator – Przedstawicielstwo Regio-

nalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu – zadbał         

o ciekawy i zróżnicowany program obchodów Europej-

skiego Dnia Języków. Z tej okazji  również Konsulat Ge-

neralny RFN zorganizował warsztaty literacko-językowe 

z bajkami Janoscha. 27 września w „Spotkaniu z Misiem    

i Tygryskiem” uczestniczyły niemieckojęzyczne dzieci      

z Przedszkola nr 71 i Przedszkola nr 113 we Wrocławiu. 

Były to warsztaty literacko-językowe z bajkami Jano-

scha. Opowiadania tego pisarza to klasyka literatury 

dziecięcej, lubiana zarówno przez najmłodszych i ich ro-

dziców ze względu na świetny poziom literacki i zabawne 

ilustracje samego autora. Niemieckojęzyczny autor, mi-

mo iż urodzony na Śląsku, jest w Polsce mało znany,     

a zdecydowanie zasługuje na uznanie. 

Dzieci z naszego przedszkola z Misiem i Tygryskiem  

z bajki „Panama” spotykały się już wielokrotnie podczas 

zajęć niemieckojęzycznych, zarówno podczas czytania 

opowiadań  w języku polskim i niemieckim oraz ogląda-

nia kreskówek o tym samym tytule. Tym razem bohate-

rowie zostali przybliżeni w magiczny sposób – w Konsu-

lacie przygotowano wystawę gadżetów związanych z tą 

lekturą. Były maskotki, plakaty, pojawiła się nawet ma-

giczna skrzynka z bananami, którą wyłowił w opowiada-

niu z wody Miś. Na skrzynce napis PANAMA a w środku 

najprawdziwsze banany!!! 

Dzieci mogły plastycznie oddać nastrój opowiadania 

podczas ciekawych zajęć – tworzenia zakładek i wypeł-

niania interesujących kart pracy. Wszyscy uczestnicy 

warsztatów otrzymali upominki- plakietki z bohaterami 

oraz bajki Janoscha do przedszkolnej biblioteczki. Na 

fanów pisarza czekał również słodki poczęstunek. 

Był to bardzo ciekawy dzień i pełen wrażeń, gdzie 

oprócz świata bajek dzieci mogły podziwiać piękne wnę-

trza Konsulatu RFN i wzbogacić swoje doświadczenia. 

 

J a n o s c h ,                
właściwie Horst Eckert. 

 jest autorem ponad 
300 książek dla dzieci. 
Książką, która dała po-
czątek całemu cyklowi 
pozycji dla dzieci, by-

ła Ach, jak cudowna jest 
Panama ("Oh, wie schön 

ist Panama"). Bohaterami 
cyklu są Miś i Tygrysek. 

Cykl obejmuje ponad 120 
pozycji (według innych 
źródeł 160), które prze-

tłumaczono na ponad 30 
języków, a szereg z nich 
wydano też w języku pol-
skim. Autor jest uzdolnio-
nym grafikiem, sam ilu-

struje swoje opowiadania, 
a stworzone przez niego 
wizerunki wykorzystano 
przy tworzeniu filmów 

animowanych oraz ozda-
bianiu ubrań dla dzieci. 



 

 

Kto ma przyjaciela , może się 

niczego nie bać! 

 

Miś i Tygrysek są najlepszymi 

przyjaciółmi i to sprawia, że 

zawsze są szczęśliwi! Bo razem 

lepiej podróżuje się na koniec 

świata, lepiej bawi, i gotuje,       

a nawet choruje, gdy zajmuje się 

Tobą najlepszy przyjaciel. 
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Zachęcamy Państwa     

do sięgania po literaturę Ja-

noscha również w domach 

podczas wspólnego czytania.   

Opowieści o Misiu i Tygry-

sku to ponadczasowa i uni-

wersalna lektura, dzięki któ-

rej można w sposób natural-

ny i spontaniczny poruszyć 

z dzieckiem tematy warto-

ściowe, takie jak przyjaźń, 

prawda, dobro. 

 Agnieszka Ślusarz 



 

Dzieci z naszego przedszkola zainaugurowały uroczystość i za-

śpiewały dostojnie „Odę do radości” w języku polskim i niemieckim 

przy akompaniamencie pianina i skrzypiec. Piękne niebieskie suk-

nie dziewcząt, fraki i muszki chłopców, nienaganna postawa i oby-

cie sceniczne zostały nagrodzone gorącymi owacjami.  

Po pierwszym utworze głos zabrała pani Dyrektor Gimnazjum, 

Izabela Bobowska wygłaszając przemówienie.  

Następnie na scenę ponownie wkroczył Chór i odśpiewał pio-

senkę „Alle Vögel sind schon da” Hoffmana von Fallersiebena oraz 

utwór „Siyahamba”, będący melodią tradycyjną. 

Młodzi artyści zostali docenieni kolejnymi brawami gości oraz 

starszych kolegów gimnazjalistów, a po występach czekał na dzieci 

pyszny i zdrowy poczęstunek.                                                                         

Profesjonalizm Chóru Przedszkola 71 „Chatka Małego Skrzatka” został dostrzeżony podczas Euro-

pejskich Dni Języka i dzięki temu  zostaliśmy zaproszeni  do uświetnienia Jubileuszu  Gimnazjum nr 16 

JUBILEUSZ 15-LECIA WYMIANY         
POLSKO –NIEMIECKIEJ W GIMNAZJUM 16 
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Dnia 27.10.2016 roku w Gimnazjum   

nr 16 im. A. Waligórskiego, które się mieści 

przy ul. Jemiołowej  we Wrocławiu odbył 

się Jubileusz wymiany polsko-niemieckiej 

2001-2016. Z tej oto okazji odbyła się uro-

czystość, na którą zaproszono wielu waż-

nych gości.  

Nasz chór przedszkolny, który wyróżnił 

się podczas Europejskich Dni Języka        

w czasie występów w Synagodze , został 

zaproszony do uświetnienia tego Jubileu-

szu . 

Alle Vögel sind schon da... 

Alle Vögel sind schon da, 
alle Vögel, alle. 
Welch ein singen, musiziern, 
pfeifen, zwitschern, tiriliern! 
Frühling will nun einmarschiern, 

kommt mit Sang und Schalle.  

Agnieszka Ślusarz nauczyciel języka niemieckiego 
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WYCIECZKA SKRZATÓW                            

I WĘDROWNICZKÓW DO KRYSZTAŁOWIC 

Fundacja "CHOREIA" prowadzona przez 

Ewę Offman-Lech i Dariusza Lecha z główną 

siedzibą w Kryształowicach, miejscowości 
położonej 25 km od Wrocławia w stronę So-

bótki. Na tej niewielkiej wsi wśród zieleni,    

w starym poniemieckim zajeździe prowadzo-

ne są warsztaty dla dzieci, młodzieży i doro-

słych. Wśród nich na wyróżnienie zasługują: 

warsztaty malowania na jedwabiu, decoupa-
gu, witrażu, mozaiki szklanej, rysunku. Pra-

cownia posiada piec ceramiczny i cyklicznie 

prowadzi zajęcia lepienia z gliny i jej szkli-

wienia. Sezonowo odbywają się również spo-

tkania z florystyką i filcowaniem wełny cze-
sankowej. Przy fundacji działa teatr 

"LALATEATR" prowadzony przez aktora-

lalkarza Darka Lecha. W ramach spotkań    

z nim można uczyć się dramy, emisji głosu    

i oczywiście brać udział w wystawianych 

sztukach teatralnych. Ewa Offman-Lech, 
instruktorka tańca w kręgu, naucza tej 

trudnej sztuki prezentując tańce z różnych 

okresów i stron świata. Wystawy, spotkania 

z ciekawymi ludźmi, warsztaty fotograficzne, 

głosowe, rękodzieła, spektakle - nie wyczer-
pują propozycji, które dla ludzi   z pasją ma 

do zaoferowania "CHOREIA". 

                            http:/www.choreia.pl/ 

Dnia 26 października z same-

go rana dzieci z grupy 10 i 11 po-

jechały autokarem na wycieczkę 
do miejscowości Kryształowice, 

aby odkryć tajemnice i piękno 

przyrody Dolnego Śląska. 

Na powitanie wyszedł pan Da-

riusz, któremu towarzyszyły jego 

piękne koty.  

Gospodarz opowiadał o przy-

rodzie. Przedstawił dzieciom wiele 

ciekawostek o drzewach w jego 

ogrodzie. Potem  opowiedział  cie-

kawą historię ziemniaka. To wa-
rzywo stało się również tematem 

warsztatów teatralnych, podczas 

których przedszkolaki dowiedziały  

się jak to się stało, że ziemniaki 

trafiły do ponad dwustu krajów 

jako popularna potrawa. 

Dodatkową atrakcją był udział w warszta-

tach z decoupagu, podczas których powstały 

pamiątkowe tabliczki z symbolami liści, po-
znanych wcześniej drzew. 

Miło spędzony też czas przy ognisku za-

kończył się  degustacja pysznego pieczonego  

ziemniaka. 

Wyjazd do Kryształowic to wspaniała 

przygoda na łonie natury, spotkanie z drze-
wami, zwierzętami wiejskimi.  

Monika Kalska nauczyciel gr. X 



 

 Akademia Klasy Ekstra jest wspólnym projektem Ministerstwa Sportu i 

Turystyki, Ekstraklasy i klubów piłkarskich.  

WYCIECZKA NA STADION WKS 
ŚLĄSK WROCŁAW  

O tym, że sport to zdrowie wie każdy przedszkolak. A kto wie 

jak to jest być piłkarzem? Jak to jest chodzić po murawie wielkiego 

boiska? O to wszystko możecie zapytać przedszkolaki z naszej 

Chatki, które przeżyły prawdziwą, piłkarską przygodę. Dnia 28 

września 2016 roku dzieci z gr. VII „Smerfy” i gr. VIII „Biedronki” 

miały okazję uczestniczyć w zabawach organizowanych w ramach 

Akademii Klasy Ekstra na stadionie WKS Śląsk Wrocław przy      

ul. Oporowskiej. 

 Akademia Klasy Ekstra jest wspólnym projektem Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, Ekstraklasy i klubów piłkarskich. Jednym        

z głównych założeń projektu jest zachęcanie dzieci i młodzieży      

do aktywności fizycznej, popularyzacja piłki nożnej wśród najmłod-

szych. Kolejnym celem jest poprawienie infrastruktury niezbędnej 

do treningów oraz zwiększenie jakości szkoleń przyszłych piłkarzy.   
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Na stadionie przygotowano 

dla nas wiele atrakcji i zabaw.  

Na początek, jak na prawdziwych 

sportowców przystało, wspólna 

rozgrzewka przy muzyce. Następ-

nie zabawy w  piłkarskim mia-

steczku. Tam przedszkolaki mo-

gły sprawdzić swoją celność i siłę 

w specjalnych bramkach, prze-

biec piłkarski tor przeszkód,     

czy rozegrać mecz na dmucha-

nym boisku. To wszystko        

pod czujnym okiem trenerów.    

Na koniec naszej wycieczki do 

piłkarskiego miasteczka zawitało 

kilku piłkarzy z drużyny Śląska 

Wrocław. Oczywiście poprosili-

śmy o autografy. 

Być może to właśnie po tym 

wyjeździe, któryś z naszych 

przedszkolaków postanowi zostać 

w przyszłości piłkarzem.  

Patrycja Poprawska nauczyciel gr. VIII 



 

ZGRYWUSY Z WIZYTĄ W PORCIE             
LOTNICZYM  

 
Dnia 24 października 

„Zgrywusy” z grupy VI – w ra-

mach poznawania ciekawych 

miejsc naszego regionu - wyru-

szyły na wycieczkę do Portu 

Lotniczego im. Mikołaja Koper-

nika we Wrocławiu. Przedszko-

laki udały się tam na specjalne 

zaproszenie Pana Krzysztofa – 

taty Kuby z grupy VI, który 

pracuje jako ratownik medycz-

ny w Lotniczym Pogotowiu Ra-

tunkowym. 

Poznawanie lotniska dzieci 

rozpoczęły od zwiedzania ogól-

nodostępnej hali terminala, gdzie zobaczyły m. in. stanowiska odprawy biletowo – bagażowej i strefę 

kontroli bezpieczeństwa. 

Oglądając gablotkę z zagadkowymi przedmiotami dowiedziały się, jakich pamiątek z wakacji nie 

wolno przywozić. Przejażdżka długimi ruchomymi schodami zawiodła przedszkolaki na taras widoko-

wy, skąd mogły obserwować halę odlotów, płytę główną oraz pas startowy z odlatującymi i przylatują-

cymi samolotami. 

Kolejny etap wycieczki stanowiło zwiedzanie poziomu -1: przejściem dla załóg latających oraz służb 

portu lotniczego 

„Zgrywusy” dostały się 

do strefy zastrzeżonej 

lotniska. Tam zostały 

poddane kontroli bez-

pieczeństwa, co umożli-

wiło im wyjście na płytę 

lotniska. Specjalny au-

tobus lotniskowy prze-

wiózł je wzdłuż pasa 

startowego do wrocław-

skiej bazy HEMS 

(Helicopter Emergency 

Medical Service) Lotni-

czego Pogotowia Ratun-

kowego.  

Dzięki Panu Krzysztofo-
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wi dzieci mogły nie tylko 

wiele dowiedzieć się        

o pracy ratownika, ale 

również  z bliska zoba-

czyć helikopter ratunko-

wy, poznać jego wyposa-

żenie i zakres wykony-

wanych przez niego za-

dań. Wielkim przeżyciem 

dla przedszkolaków była 

możliwość bezpośredniej 

obserwacji startu heli-

koptera wraz z załogą 

wezwaną do akcji ratun-

kowej.  

 

 

 

Ponieważ Wrocławski Port Lotniczy kryje w sobie bardzo wiele  atrakcji – a  naszym przedszkola-

kom udało się poznać zaledwie ich część – w następnym roku szkolnym  „Zgrywusy” planują odwiedzić 

go po raz drugi. 

  
 

 

Ponieważ Wrocławski 

Port Lotniczy kryje w so-

bie bardzo wiele  atrakcji 

– a  naszym przedszkola-

kom udało się poznać 

zaledwie ich część –         

w następnym roku szkol-

nym  „Zgrywusy” planują 

odwiedzić go po raz dru-

gi. 

Oglądając gablotkę z zagadkowymi przedmiotami  dzieci dowiedziały 

się, jakich pamiątek z wakacji nie wolno przywozić.   

Elżbieta Tomczak nauczyciel gr. VI 



 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W 
„CHATCE  MAŁEGO SKRZATKA”  
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Tuż przed występem nie było widać  po dzie-

ciach żadnej tremy .   

 

 

 

Dnia 26 października odbyła się w na-

szym przedszkolu uroczystość: 

"Pasowania na przedszkolaka" nowo przy-

jętych dzieci.  

Grupa I Śmieszki pod okiem nauczy-

ciela przygotowała program artystyczny 

składający się z kilku wierszyków, piose-

nek i krótkiego układu tanecznego.  

Żeby zostać prawdziwym przedszkola-

kiem trzeba nie lada odwagi. Wszystkie 

umiejętności należy zaprezentować przed 

liczną publicznością, składającą się z ro-

dziców, dziadków, rodzeństwa . 

Goście tłumnie przybyli tego dnia do 

przedszkola na godzinę 10.00 i oczekiwali 

z bijącym sercem na pierwszy ważny wy-

stęp swych pociech. 

Humory dopisywały i w poczet przed-

szkolaków przyjętych zostało 25 dzieci, 

które  uroczyście pasowała specjalnym 

ołówkiem pani Dyrektor  Iwona Ratajew-

ska.  

Radości i wzruszenia wśród przybyłych 

gości było co nie miara. Każdy Skrzatek 

otrzymał pamiątkowy dyplom i symbolicz-

ny prezent upamiętniający to niezwykłe 

wydarzenie. Uroczystość uświetnił występ 

dzieci z grupy 6 przygotowany pod okiem 

pani Elżbiety Tomczak. Po części arty-

stycznej nasi milusińscy wraz z rodzicami 

zasiedli do słodkiego poczęstunku.  

Wszystkim dzieciom i ich rodzicom 

serdecznie gratulujemy . 

 Anita Piechocka, nauczyciel gr.I 

Śmieszki dwa 

My jesteśmy Śmieszki dwa , każdy z nas  dwie 

rączki ma.. 

My jesteśmy Śmieszki dwa, każdy z nas dwie 

nóżki ma.. 

My jesteśmy Śmieszki dwa, każdy z nas dziś 

uśmiech ma!!! 

 

 

 

 

Powiedz Jasiu, powiedz Olu... 

Gdzie tak miło, gdzie tak miło jak w przedszko-

lu. Bo przedszkole uczy, bawi  nas, bo w przedszko-

lu miło płynie czas 

Pani patrzy na nas z boczku, jak stawiamy, jak 

stawiamy domki z klocków. Bo przedszkole uczy, 

bawi nas, bo w przedszkolu miło płynie czas... 



 

PRACUSIE I MĄDRALE W TEATRZE LALEK  

W ramach projektu regionalnego „Magia 

Wrocławia” przedszkolaki z grupy IV 

„Pracusie” i V „Mądrale” przez najbliższe mie-

siące będą czynnie uczestniczyć w życiu kul-

turalnym naszego miasta. W listopadzie uda-

liśmy się do Wrocławskiego Teatru Lalek. 

Przedszkolaki miały okazję oglądać spektakl 

w reżyserii Jarosława Kiliana  pt. „ Co kro-

kodyl jada na obiad?” na motywach 

„Takich sobie bajeczek” Rudyarda Kiplinga.  

Pierwsza część przedstawienia opowiadała     

o małym słoniątku charakteryzującym się 

nieposkromioną ciekawością.  Zwierzątko 

chciało  się  dowiedzieć, co takiego krokodyl 

jada na obiad. Ponieważ nikt potrafi mu 

udzielić odpowiedzi, bohater postanawia 

sprawdzić to na własną rękę. W drugiej czę-

ści dzieci poznają  historię Kota, który zaw-

sze chadza własnymi drogami.  

Niesamowite wrażenie w teatrze na dzie-

ciach zrobiły drewniane rzeźby, które z pozo-

ru ciężkie     i nieruchome, stały się fanta-

stycznymi bohaterami opowieści.   

Podróż do krainy zwierząt okazała się 

bardzo interesująca. Przedszkolaki już nie 

mogą doczekać się następnej wyprawy do 

Opery Wrocławskiej, która odbędzie się         

w  styczniu. 

Marta Balcerzak, nauczyciel gr. III 
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Nasze przedszkole od 10 lat należy do  

Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.    

Co roku w ramach potyczek sportowych 

dzieci z wszystkich przedszkoli z Psiego Pola 

rywalizują w różnych konkurencjach spor-

towych. W tym roku zawody odbyły się 23 

listopada , a naszymi reprezentantami byli 

sportowcy z grupy 10: Agatka K., Zosia R., 

Igor J. Wszystkim młodym sportowcom 

przyświecał jeden cel : rywalizacja w duchu 

zasady fair play. Na koniec odbyła się cere-

monia wręczenia dyplomów oraz medali.   

W tym dniu młodzi zawodnicy czuli się do-

cenieni za trud i  wszyscy stanęli na naj-

wyższym stopniu podium. Myślę, że nieje-

den olimpijczyk powinien brać przykład      

z naszych najmłodszych sportowców.      

Brawo! 

DZIELNICOWE POTYCZKI    

SPORTOWE  
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 Katarzyna Pietluch,  

n-l gimnastyki  ogólnorozwojowej 



 

CO SŁYCHAĆ W GRUPIE BILINGUALNEJ  

MARZYCIELE ? 
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Od września kontynuujemy naszą 

przygodę z językiem niemieckim i za-

jączkiem Hansem. 

Od listopada 2016r. do kwietnia 

2017r. Mąrzyciele będą realizować 

wraz   z młodzieżą z Gimnazjum nr 13         

we Wrocławiu projekt niemieckojęzycz-

ny pt.: „Przez język do kultury przez 

kulturę do języka.” Celem projektu 

jest rozwijanie integracji uczniowskiej 

poprzez wspólne działania oraz zapo-

znanie dzieci z wiadomościami  o kul-

turze  krajów niemieckojęzycznych.    

W ramach wspólnych działań odbędą 

się trzy spotkania: 

SPOTKANIE 1  „Laterne, Later-

ne…”- przybliżenie dzieciom historii 

Św.Marcina oraz związanych z jego le-

gendą zwyczajów. 

Obchody Dnia Świętego Marcina- 

Dzień Światła odbyły się w naszym 

przedszkolu w drugiej połowie listopa-

da. Gimnazjaliści przygotowali krótką  

opowieść o historii rycerza Marcina,         

a także zaprezentowali mini słowniczek 

obrazkowy dotyczący legendy                   

o Św. Marcinie. 

Przed „Marzycielami” jeszcze dwa 

spotkania z młodzieżą z Gimnazjum   

nr 13 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

SPOTKANIE 2 „Klingt Glöck-
chen…” 

- przybliżenie dzieciom tradycji        

i zwyczajów bożonarodzeniowych         
w krajach niemieckojęzycznych 

 
SPOTKANIE 3 „Bunte Ostereier” 

 
- przybliżenie dzieciom tradycji         

i zwyczajów wielkanocnych  w Niem-
czech  

Joanna Zagórna, nauczyciel gr. 3 

 

Das Minimonster 

(piosenka o dniach tygodnia) 

Am Montag muss das Minimonster  

immer wieder springen.  

 
Refrain:  

Hoppla hoppla hoppla hopp.  

 

Am Dienstag muss das Minimonster  

immer wieder turnen. 

 
Refrain:  

Hoch, herunter und gleich hoch.  

 

Am Mittwoch muss das Minimonster  

immer wieder tanzen.  
Refrain:  

Hin und her und rundherum.  

.  

Am Donnerstag muss das Minimonster  

immer wieder stampfen.  

Refrain:  
Wumm-ta wumm-ta wumm-ta wumm.  

Am Freitag muss das Minimonster  

immer wieder trommeln.  

 

Refrain:  
Bummel bommel bummel bomm 

.  

Am Samstag muss das Minimonster  

immer wieder pfeifen.  

Refrain:  

Pfifi, pfifi, pfifi, pfifi. 
Am Sonntag muss das Minimonster  

immer wieder schlafen.  

Refrain:  
Ha-prrr, ha-prrrr, ha-prrrr. 

Alle da! Alle da! 

Wir grüßen uns, wir grüßen uns! 

Ich bin da, du bist da! 

1,2,3 huuuurrraaa !!! 
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RADOSNE OBCHODY                        

NIEPODLEGŁOŚCI  2016             

Przedszkole 71 „CHATKA MAŁEGO 

SKRZATKA” postanowiło kolejny raz  

świętować Dzień odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę biorąc udział w Radosnej 

Paradzie Niepodległości. 

Do udziału zaprosiliśmy rodziców 

przedszkolaków, a w tygodniu poprzedza-

jącym 11 listopada odbywały się zajęcia 

dydaktyczne  wprowadzające  przedszko-
laki w atmosferę tego ważnego dla każde-

go Polaka dnia.  

 Nauczycielki przygotowały  elementy 

strojów dla dzieci z logo przedszkola, wiel-

ką biało-czerwoną flagę, balony w bar-
wach narodowych , kwiaty oraz transpa-

renty  pozwalające wyróżnić   nasze 

przedszkole z tłumu. Wszystko w naszych 

barwach narodowych. 

Pomimo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych nie zabrakło chętnych, 
aby reprezentować naszą placówkę na 

ulicach Wrocławia.  

Flaga biało-czerwona podniosła się, hymn został odśpie-

wany i ruszyliśmy w pochodzie  na pamiątkę odzyskania 

Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. To powód do 
dumy i radości. Przedszkolaki uczyły się o tym na zaję-

ciach, a tu na miejscu mogły odbyć lekcję historii na żywo 

i na dodatek poczuć podniosłą atmosferę. Podczas spotka-

nia była również okazja aby obejrzeć  popis musztry w wy-

konaniu kompanii reprezentacyjnej szkoły oficerskiej     

we Wrocławiu. 

W barwnym korowodzie na czele pro-

wadzonym przez  marszałka Józefa 

Piłsudzkiego ( a właściwie aktora Sta-
nisława Melskiego, który od lat wciela 

się w tę rolę) i  prezydenta Wrocławia, 

Rafała Dutkiewicza pochód ruszył 

ulicami  Wrocławia od Rynku,przez 

Plac Dominikański, aż do Placu Wol-

ności.  Na zakończenie tego uroczy-
stego wydarzenia został rozstrzygnięty 

konkurs na najbardziej pomysłowe 

przebranie historyczne , platformę       

i pojazd oraz pomysłowo prezentującą 

się placówkę oświatową. 



 

16 

 Nasze przedszkole otrzymało w tym 

roku nagrodę specjalną za twórczy i aktyw-

ny udział w  Radosnej Paradzie Niepodle-
głości przyznaną przez Wrocławskie Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli. 

Wrażenia z Parady były żywe jeszcze przez 

wiele dni. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi 

emocjami, jakie towarzyszyły im 11 listo-

pada. 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za zaangażowanie i  udział    

w radosnych obchodach Dnia Niepodległo-

ści oraz ich rodzicom i bliskim  za wspólne 

kształtowanie postaw patriotycznych. Za-
praszamy na kolejną Paradę Niepodległości 

w przyszłym roku. 

Aktywny udział w Radosnej Paradzie ponownie  

został doceniony  dyplomami, podziękowaniami 

a nawet medalem.  



 

Dnia 14 listopada w grupie IV i V odbyło 

się spotkanie z rodzicami Maksyma K.  z oka-

zji naszego święta narodowego w ramach pro-

jektu regionalnego. TataMaksyma w kilku 

zdaniach przedstawił przedszkolakom rys hi-

storyczny dotyczący Święta Niepodległości. 

Dzieci poznały tradycje związane z upamięt-

nieniem odzyskania przez Polskę niepodległo-

ści. Rodzice chłopca, którzy są profesjonalny-

mi muzykami i śpiewają w chórze wojskowym 

zaśpiewali kilka pieśni patriotycznych: 

"Wojenko, wojenko", "Legiony", "Pieśń o Wo-

dzu miłym". Wspólnie zaśpiewaliśmy "Hymn 

Polski". Wysłuchaliśmy również pieśni z płyty 

CD: "Warszawianka", "Marsz Żuawów". Za-

proszeni goście wystąpili w mundurach woj-

skowych. Głównym celem spotkania było 

kształtowanie miłości i przywiązania do kraju 

ojczystego, jego kultury i tradycji oraz pozna-

nie symboli narodowych naszego kraju.  

W przeddzień Dnia Niepodległości nasze 
przedszkole zapełniło się biało-czerwonymi bar-
wami, a to za sprawą dzieci, które to tego dnia 
przyszły do przedszkola ubrane w stroje w kolo-
rze bieli i czerwieni. Uroczyście ubrane czekały 
na niecodzienne, przygotowane specjalnie na tą 
okazje zabawy o tematyce kształtującej postawy 
obywatelskie i poczucie przynależności narodo-

wej.  

Tego dnia, grupy VII I VIII spotkały się 

wspólnie, aby wziąć udział w „Quizie o Polsce”. 

Jakie miasto jest stolicą Polski? Nad jakim 
morzem leży Polska? Jakie są symbole narodo-

we naszej ojczyzny?- z takimi pytaniami musieli 

zmierzyć się nasi najmłodsi zawodnicy. 

I choć nie zawsze pytania należały do pro-
stych dzieci poradziły sobie z nimi wzorowo zdo-

bywając coraz to kolejne punkty w rozgrywce. 

Ostatecznie quiz zakończył się zasłużonym 
remisem, a przedszkolaki na koniec spotkania 
zaprezentowały wzajemnie przygotowane dla 

siebie muzyczne niespodzianki. 

Grupa VII zaprezentowała krok „Krakowiaka”, a grupa 
VIII zaśpiewała piękną, piosenkę pt.: „ Tu wszędzie jest 

moja ojczyzna”. 

Dzieci z grup IX,X i XI  wspólnie zaśpiewały narodowy 
hymn Polski, wysłuchały krótkiej historii na temat odzy-
skania przez Polskę niepodległości, prezentowały wiersze    
i piosenki o Polsce.  Na koniec  w biało- czerwonym pocią-

gu zaśpiewały piosenkę pt.„ Jesteśmy Polką i Polakiem”. 

Edyta Mech, nauczyciel gr. VIII 

Iwona Chrząstowska-Królak, n-l gr V 

 17 



 

ŚWIĘTY MARCIN CZYLI SKRZATKI PO-

ZNAJĄ TRADYCJE NIEMIECKIE 
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Od wielu lat Dzień Świętego Marcina    

w naszym przedszkolu jest stałym punktem 

Kalendarza Uroczystości Przedszkolnych. 

Nauka języka obcego to  także zapoznanie 

dzieci  z kulturą i tradycjami krajów nie-

mieckojęzycznych, a ponieważ to święto jest 

bardzo popularne u naszych sąsiadów, 

przybliżamy je przedszkolakom w „Chatce 

Małego Skrzatka”. Jak co  roku już na po-

czątku listopada maluchy zapoznawały się 

na zajęciach języka niemieckiego  z legendą 

o  św. Marcinie. Dzieci starsze utrwalały 

zdobyte w zeszłych latach informacje zwią-

zane z tym wydarzeniem. Śpiewanie piose-

nek o tematyce Święta Światła sprawiało 

dzieciom dużo radości.  

Zajęciom towarzyszyły rozmowy o po-

trzebie bycia dobrym dla rodziców, pań       

w przedszkolu, rodzeństwa, kolegów i kole-

żanek. W listopadzie został także ogłoszony 

konkurs na latarenkę świętomarcińską. 

Wszystkie przyniesione prace zostały wy-

eksponowane w holu budynku                   

A i  budynku B i zostały nagrodzone dyplo-

mami                                                  

Dzień świętego Marcina przypada 11 

listopada. U nas kulminacja obchodów tego 

święta przypadła na dzień 14 listopada Te-

go dnia spotkaliśmy się w holu budynku B. 

Przybyła do nas młodzież z Gimnazjum 13, 

aby przybliżyć nam wiadomości związane    

z obchodami Święta Światła. Wspólnie za-

śpiewaliśmy piosenkę „Ich geh’ mit meiner 

Laterne…” oraz przeprowadziliśmy zabawę    

z obrazkami „Laterne, Laterne…” 

 

Laterne, Laterne, Sonne, Mondund 

Sterne  

Laterne, Laterne, 

Sonne, Mond und Sterne. 

Brenne auf, mein Licht, 

brenne auf, mein Licht, 

aber nur meine liebe Laterne nicht 



 

15 listopada przedszkolaki na zajęciach 

niemieckiego obejrzały wesołą bajkę rysun-

kową, która zobrazowała dzieciom raz jesz-

cze wszystkie zdobyte wiadomości  związa-

ne z obchodami „Marcinek” . Dzieci zacie-

kawił film dokumentalny, pokazujący 

prawdziwy pochód 11 listopada w jednym   

z niemieckich miast. W korowodzie jechał 

na koniu mężczyzna przebrany za Marcina, 

za nim jechało auto z klatką, w której sie-

działy legendarne gąski. Na końcu szły ca-

łe rodziny z dziećmi i oświecały drogę lam-

pionami. Radosny pochód spotkał się        

w miejscu, gdzie rozpalone było ogromne 

ognisko. Tam rozegrała się scena przecię-

cia płaszcza przez naszego bohatera           

i wszyscy się mogli rozejść do domów. 

Dzieci mogły sobie ułożyć historyjkę 

obrazkową o św. Marcinie, pokolorować      

i zabrać do domu. Na podwieczorek tego 

dnia pojawiły się świetomarcińskie rogale. 

  

Wszystkie przyniesione lampioniki zo-
stały wyeksponowane w holu budynku 

A i  budynku B i zostały nagrodzone 

dyplomami                                                  

Agnieszka Ślusarz, n-l jęz. niemieckiego 
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Tradycją już się stało, że nasze przed-

szkole czynnie bierze udział w ogólnopol-

skim wydarzeniu, jakim jest Dzień Życzli-

wości. W tym roku do naszej chatki zawi-

tała młodzież z Gimnazjum nr 13 , która 

wraz z naszymi nauczycielkami  panią Ali-

cją i Patrycją wyczarowała magiczny kli-

mat tego dnia. 

Od samego poranka rodziców i dzieci 

przychodzących  do przedszkola witał 

Skrzatek. Po śniadaniu dzieci miały okazję 

spotkać się w holu przedszkola i wspólnie 

obejrzeć scenki sytuacyjne, prezentujące 

różne postawy społeczne. Dzieci wspólnie 

decydowały jakie przedstawiane zachowa-

nie jest prawidłowe i jak należy się zacho-

wać w danej sytuacji. Młodzież gimnazjal-

na, niczym profesjonalni aktorzy fanta-

stycznie odegrała zaplanowane scenki.  

Przedszkolaki bawiły się wspólnie przy 

muzyce, wykonywały zadania , a na koniec 

wszyscy złożyli przyrzeczenie życzliwości.  

Każda z grup wykonała duży plakat skła-

dający się z serc ozdabianych przez dzieci. 

Prace ozdobiły nasze przedszkole.  

Na zakończenie trzeba dodać, że nasze 

kochane skrzaty i skrzaciki wiedzą dosko-

nale , że życzliwość okazywana każdego 

dnia jest cennym skarbem, który możemy 

ofiarować innym ludziom. 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI  W CHATCE    

MAŁEGO  SKRZATKA 21.11.2016 

Aleksandra Pobran-Róg, nauczyciel gr. 5 



 

 

KĄCIK DIETETYCZNY 

 

Od października w naszym przedszkolu  

 rozpoczęliśmy realizację  

autorskiego programu promocji zdrowia 

„SMAKI REGIONÓW POLSKI” 

 

ZASADY PROGRAMU: 

Dzieci przez jeden dzień w miesiącu  

będą poznawały kulturę i smakowały dania  

wybranego regionu naszego kraju. 

 

Oprócz dań realizowane będą 

zajęcia tematyczne  

dotyczące kultury lub trady-

cji     regionów Polski. 
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11 października w naszym przedszkolu dzieci uczestniczyły w 

warsztatach samodzielnie przygotowując  

S A Ł A T K Ę  D O L N O Ś L Ą S K Ą   

Z E  Ś L E D Z I E M  

 

 

SAŁATKA DOLNOŚLĄSKA 
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 TRADYCYJNA KUCHNIA DOLNOŚLĄSKA 
 

CO ŚLĄZACY LUBIĄ NAJBARDZIEJ? 

 

 

 

KLUSKI ŚLĄSKIE 

Kluska śląska to niewielka kulka ciasta zrobionego z mąki ziemnia-

czanej, jajka i ugotowanych tłuczonych ziemniaków. Nadaje jej się cha-

rakterystyczny kształt spłaszczonej kuli z wgłębieniem pośrodku, a po-

tem gotuje w osolonej wodzie. Obyczaj każe szanującej się gospodyni 

ulepić zawsze nieparzystą liczbę klusek. Wszyscy znający legendę o Bra-

mie Kluskowej, która znajduje się na Ostrowie Tumskim, wiedzą, jak 

bardzo ta mała ziemniaczana kulka zakorzeniona jest we wrocławskiej 

historii i tradycji. 

KRÓLIK DUSZONY ZE ŚLIWKAMI 

Królik stanowi potrawę szczególnie popularną na Śląsku, we 

Wrocławiu był jednak uważany za lokalną potrawę. Doprawiano go 

tymiankiem i pieprzem, solono, podsmażano na maśle, a następnie 

duszono z cebulką i liściem laurowym, dodając w trakcie gotowania 

wymoczone w winie suszone śliwki i morele, a na sam koniec śmieta-

nę. 

KARP 

Na większości polskich stołów karp gości jedynie w wigilię. We 

Wrocławiu jednak stanowił wielki przysmak, może ze względu na 

bliskość stawów milickich, skąd, jak powszechnie wiadomo, wywodzą 

się najsmaczniejsze karpie. Podaje się go na wiele sposobów, na zim-

no i na ciepło, w galarecie, w szarym sosie albo smażonego, jednak 

specjałem nie znanym poza Wrocławiem jest karp w sosie luterań-

skim, gotowany w ciemnym piwie doprawianym liściem lauro-

wym, z dodatkiem dużej ilości cebuli. 

PRZEDWOJENNA 

 KUCHNIA WROCŁAWIA 

ZRAZY ŚLĄSKIE 

tradycyjne śląskie zrazy, powstające z rozbitego tłuczkiem i 

posmarowanego musztardą mięsa, w które zawija się farsz z cebul-

ki, ogórka koszonego i boczku, potem zaś spina wykałaczką, smaży 

i dusi w gęstym sosie. 

Ryba morska w śląskiej kuchni to głównie śledź, dający się 

łatwo zakonserwować solą i dostarczyć do położonych daleko od 

morza regionów Polski. Znana w przedwojennym Wrocławiu była 

sałatka śledziowa z ziemniakami, kiszonym ogórkiem i jabłkiem.  

Zupa orkiszowa – bardzo nietypowa, lekko orzechowa, kremowa zupa z go-

towanymi klopsami drobiowymi. Jest to jeden z klasycznych smaków dawnego 

Wrocławia, który trudno porównać do jakiejkolwiek z dzisiejszych popularnych 

zup.  
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https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aled%C5%BA_oceaniczny
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KUCHNIA  

WIELKOPOLSKA 

 

 

 

 

 

 

CO POZNANIACY LUBIĄ NAJBAR-

DZIEJ? 

Kuchnia wielkopolska kojarzy się z pyrami czyli ziemniakami. 
Zamiłowanie Wielkopolan do ziemniaków pojawiło się dopiero w XIX wieku. Przywędrowały one    

z Niemiec. Potem zaczęto przygotowywać z nich wiele potraw, np. ziemniaki w mundurkach, 

plyndze, czyli placki ziemniaczane, zupy ziemniaczane, rzadkie pyrki, szagówki - kluski    

z gotowanych ziemniaków i mąki krojone na ukos, kulanki; okrągłe kluski z kulanych 

ziemniaków, pyzy ziemniaczane z farszem mięsnym lub sosem. W okresach głodu pieczono   

z ziemniaków rodzaj chleba. Poza ziemniakami, regionalnymi potrawami Wielkopolski są produk-

ty mięsne oraz mleczne. W czasach przed zaborem pruskim 

ludność jadała przeróżne mięsiwa; dziczyznę, wołowinę, wie-

przowinę oraz drób. 

Opracowano przez  dietetyk  

mgr inż. Anna Motak 

Rogale Świętomarcińskie pojawiają się 11 listopada, czyli w dzień świętego 

Marcina. Mieszkańcy Poznania biorą tego dnia udział w pochodzie od kościoła św. 

Marcina do Zamku Cesarskiego, w czasie którego oczywiście zajadają się rogalami 

Marcińskimi. Sławne rogale są oblane są likierem i posypane skórką pomarańczo-

wą lub makiem. Środek rogala wypełnia słodka masa, na którą składają się zmie-

lone migdały, biały mak, daktyle, wanilia, cukier, ser, śmietana, rodzynki oraz 

masło. Rogale są tak samo pyszne, jak i kaloryczne.  

Gzik - według tradycji ludowej "gzika"; czyli twaro-

żek ze szczypiorkiem. Podawany jest najczęściej razem 

z ziemniakami z mundurkach, tak zwane pyry z gzi-

kiem. Gzik jadano w postne piątki; mielono twaróg, 

następnie ugrabiono go z dodatkiem kwaśnej śmieta-

ny, cebuli, soli na jednolitą masę. Dzisiaj coraz czę-

ściej ziemniaki w łupinkach zastępuje się gotowanymi 

lub gzika kładzie się pieczywo. 

W Wielkopolsce pyzy są ba rdzo popularnym samo-

dzielnym daniem lub dodatkiem do dań. 

 

Pyzy ziemniaczane są przygotowywane z ziemnia-

ków (gotowanych lub tartych surowych), opcjonalnie z do-

datkiem mąki, jaj i soli, gotowane we wrzątku. Nadziewane 

farszem mięsnym, twarogowym lub grzybowym, albo też 

podawane bez farszu, okraszone smażonym boczkiem lub 

słoniną i podsmażoną cebulą  
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http://www.niam.pl/pl/przepisy_kulinarne/1923-ziemniaki_w_mundurkach
http://www.niam.pl/pl/przepisy_kulinarne/5485-skorka_pomaranczowa_kandyzowana
http://www.niam.pl/pl/przepisy_kulinarne/5485-skorka_pomaranczowa_kandyzowana
http://www.niam.pl/pl/ots/2804-mak_niebieski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemniak
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%85ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Farsz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twar%C3%B3g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boczek
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82onina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cebula_zwyczajna


 

WYCIECZKA DO HYDROPOLIS  

grupa II,III,VI,VII,VIII, IX.X,XI 

 

 

"Szkoła w mieście" - projekt edukacyjny wrocławskiego magistratu, który 

związany jest z objęciem przez Wrocław w 2016 r. tytułu Europejskiej Stolicy Kul-
tury. 

Uczniowie biorą systematyczny udział w zajęciach prowadzonych w różnych 

instytucjach kulturalnych stolicy Dolnego Śląska, na uczelniach oraz w centrach 

edukacyjnych. Udział w projekcie zadeklarowało ponad wie instytucji, w których 

odbywają się lekcje z przedmiotów, które są w programie nauczania. 

Projekt ma na celu podniesienie poziomu nauczania oraz zwiększenie udziału 
uczniów w życiu kulturalnym miasta. Projektem "Szkoła w mieście" zostali objęci 

uczniowie klas I, II i III a także przedszkola  Zaplanowane zostały całodzienne 

wyjścia klas w poszczególnych blokach przedmiotowych. Zajęcia organizowane są 

na terenie Wrocławia  a ich  największą zaletą jest finansowanie przez miasto 

Wrocław. 

  Dzieci z grup II,III, VI, VII, VIII, IX , X i XI 

w ramach  projektu „ Szkoła w mieście” poje-

chały na wycieczkę do Hydropolis , aby zgłębić 
swoją wiedzę  o wodzie. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od serca wysta-

wy „ Planeta wody” , która jest początkiem 

wszystkich ścieżek zwiedzania. W owalnej sali 

oglądaliśmy film na ekranie 360 stopni o po-

wstaniu naszej planety Ziemi oraz narodzin 
wody. W centrum sali znajdowała się kula 

projekcyjna imitująca Ziemię. 

Następnie  przeszliśmy do sali „ Głębin” 

gdzie mogliśmy zobaczyć replikę batyskafu 

Trieste. 

Kolejnym przystankiem był „ Ocean życia”. 

Tutaj mieliśmy okazję zobaczyć wodę w ocea-

nach tętniącą życiem, niezwykłe ryby, meduzy 

i mniejsze morskie zwierzęta mieszkające      

w wodzie. 

Dotarliśmy do „ Strefy relaksu”  gdzie mo-
gliśmy odpocząć na leżakach i posłuchać od-

głosów amazońskiej dżungli. 

Pan przewodnik zaprowadził nas do strefy   

„ Człowiek i woda”  gdzie dowiedzieliśmy się ja-

kie znaczenie  dla człowieka ma woda  i  w jaki 
sposób można ją oszczędzać. Dowiedzieliśmy się 

również , że ilość wody w organizmie człowieka , 

zależna jest od jego wieku i płci oraz które owo-

ce i warzywa zawierają bardzo dużą ilość wody. 

Poznaliśmy również historię inżynierii wod-

nej oglądając niezwykłe  wynalazki. Dowiedzieli-
śmy się, jakie są  środki transportu wodnego 

oraz że najdłuższymi rzekami na świecie jest 

Amazonka i Nil. 

W strefie Miasto i Woda dzieci oglądały na 

wyświetlanych panelach, w jaki sposób do do-
mów dostarczana jest woda i odbierane są ście-

ki. Tu mogły też prześledzić rozwój wrocław-

skich wodociągów. 

Oglądanie wystawy dzieci zakończyły przy 

kinetycznej rzeźbie  autorstwa  Patricka Galla-

ghera i Chris Kapper.  Przedszkolaki miały też  
okazję posłuchać fenomenu burzy, wiatru i 

deszczu , podczas  poruszania wielkimi walcami 

zawieszonymi       w pod sufitem.  Na koniec 

zwiedzający obejrzeli   w szklanej gablocie za-

mkniętą zamieć śnieżną. Wrażenie były hipno-
tyzujące 

Monika Kalska, nauczyciel gr. X 
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Hydropolis, czyli centrum wiedzy o wo-

dzie                                                        

 Hydropolis to centrum wiedzy na te-

mat wody, w którym w fascynujący sposób 

pokazane jest jej znaczenie dla człowieka. 
Wystawa zajmuje cztery tysiące metrów, w 

dawnych, ponad stuletnich zbiornikach czy-

stej wody.Oryginalna scenografia oraz multi-

media (ponad 60 monitorów dotykowych) 

sprawiają, że w Hydropolis nie można się nu-

dzić, bo angażowane są niemal wszystkie 
zmsły.                                                            

     Woda była na początku wszelkiego życia, 

nie tylko na Ziemi. W najdalszych poznanych 

dotąd zakątkach kosmosu uczeni trafiają na 

ślady wody. Jej obecność to jeden pretekstów 
do podejrzeń, że we wszechświecie nie jeste-

śmy sami, bo woda daje życie – twierdzą au-

torzy wystawy w Hydropolis.                                   

Ławica tuńczyków  i burza                                       

W kolejnych pomieszczeniach prezentowane 

są kolejne tematy: głębie oceanów, człowiek    
i woda, historia inżynierii wodnej, różne stany 

wody, historie morskich zdobywców, a nawet 

motyw wody w religiach. Przez całość prowa-

dzi ponad półkilometrowy strumień pod prze-

zroczystą taflą podłogi.                                   
W Hydropolis nie ma grama muzealnej paty-

ny. Na wyciągnięcie ręki jest ławica tuńczy-

ków i olbrzymi rekin, ściana z mchu oraz mo-

dele urządzeń hydrotechnicznych. W 1960 r. 

w batyskafie „Trieste” dwójka śmiałków za-

nurkowała na dno Rowu Mariańskiego na 
głębokość ponad 10 tysięcy metrów. W Hy-

dropolis jest makieta kapsuły, odtworzona 

1:1, można wejść do ciasnego wnętrza, wsłu-

chać się w odgłosy głębi, które nagrali Don 

Walsh i Jaques Piccard.                                   
 Odgłosy wody słychać ciągle, płynące 

strumienie, intensywny deszcz, szum fal na 

rajskiej plaży, sami możemy wywołać odgłosy 

nadchodzącej burzy. Z głębin oceanu przeno-

simy się do amazońskiej dżungli, z pracowni 

dawnych wynalazców do współczesnego labo-
ratorium.                                                     

 Pasjonaci biologii człowieka dowiedzą 

się, ile wody dziennie potrzebne jest np. doro-

słemu mężczyźnie, ale ile niemowlęciu. Osob-

ny dział dotyczy urządzeń hydrotechnicznych 
i systemów zarządzania wodą współcześnie. 

W innym miejscu na interaktywnym stole 

oglądamy mapy Wrocławia, m.in. z czasu po-

wodzi tysiąclecia. Mamy szansę przeanalizo-

wać system wodociągów wrocławskich.             

 Hydropolis to arcyciekawe miejsce, 
oryginalne i doskonale przygotowane dla 

dorosłych, młodzieży i dzieci. 

Wystawa HYDROPOLIS znajduje się w zabytkowym, XIX-

wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej o po-

wierzchni 4000 m². Wystawa podzielona jest na 8 stref 

tematycznych. Każda z nich przedstawia wodę z innego, 

fascynującego ujęcia  

http://visitwroclaw.eu/hydropolis-czyli-centrum-
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W roku szkolnym 

2016/2017 wprowadzi-

liśmy w naszym przed-

szkolu pilotażowy program nauczania języka 

angielskiego „Wesoła wyprawa – podróż au-

tobusem na spotkanie z językiem angiel-

skim.”  (To już drugi język, którego uczą się  

przedszkolaki, ponieważ od 2005 r, funkcjo-

nuje u nas program nauczania języka nie-

mieckiego.) 

Program zakłada położenie nacisku na ogólny 

rozwój dziecka, pobudzenie do myślenia, 

działania, ekspresji, samodzielności, ale jed-

nocześnie pracy w grupie. Nie bez znaczenia 

jest także na rozwój świadomości kulturowej. 

Bardzo ważną sprawą w nauczaniu dzieci      

w wieku przedszkolnym jest świadomość, że 

dzieci spostrzegają świat całościowo. Naucza-

nie integralne stwarza uczniom możliwość 

tworzenia spójnego obrazu świata i pozwala 

nauczycielowi na lepsze poznanie dziecka     

w rożnych sytuacjach. Integracja polega mię-

dzy innymi na korelowaniu treści, metod         

i form pracy w obrębie całego procesu nau-

czania.  
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KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
Uczenie się języka angielskiego w wie-

ku 3-6 lat jest w pewnym sensie zbliżone do 

przyswajania języka ojczystego, kiedy to dziec-

ko najpierw osłuchuje się z językiem,                         

a dopiero później zaczyna się nim posługiwać. 

jak treści nauczania przedszkolnego. 

Treści nauczania programu są tak do-

brane, aby odpowiadały poziomowi intelektu-

alnemu i emocjonalnemu oraz zainteresowa-

niom dzieci   i zostały uporządkowane w obrę-

bie bloków tematycznych, gdyż dzieci szybciej 

kojarzą słowa, funkcje i struktury z określo-

nym tematem. Zakres tematów dotyczy bezpo-

średniego otoczenia dzieci i ich życiowych do-

świadczeń. Dzięki temu program nauczania 

języka angielskiego można dopasować do pro-

gramu nauczania przedszkolnego. Struktury 

językowe    i słownictwo wprowadzone są spi-

ralnie, to znaczy, że co pewien czas te same 

treści są powtarzane i rozszerzane o nowe ele-

menty, podobnie jak treści nauczania przed-

szkolnego. 

W podróży autobusem na spotkania z językiem angielskim dzie-

ciom towarzyszy małpka Cheeky, która jest ich przewodnikiem po 

krainie języka angielskiego. 

  

Wprowadzanie już w przedszkolu języka obcego daje szansę wychowania dzieci w duchu akcepta-

cji i tolerancji dla odmiennych kultur, rozbudzania zainteresowania językami i kulturami oraz lepszego 

przygotowania do życia nie tylko w zjednoczonej wielokulturowej Europie a także na całym świecie. 

Wszechogarniająca globalizacja przyczynia się do otwarcia granic państw na inne kultury, narodowości, 

języki. Wobec powyższego rozwijanie kompetencji wielokulturowych niejako samoistnie przenika    w pro-

ces edukacji dzieci. Jednym ze składników tych kompetencji jest umiejętność posługiwania się językiem 

obcym na poziomie komunikatywnym. Ta umiejętność otwiera człowieka na świat, ludzi, ale również na 

niezwykle szybko rozwijającą się technologię,  z którą każdy z nas spotyka się na co dzień. Im wcześniej 

rozpoczniemy naukę języka obcego, tym szybciej będzie on funkcjonował w życiu człowieka, jako zupeł-

nie naturalne i swobodne narzędzie do komunikowania się z całym światem. 
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Hello Cheeky 

 

Hello Cheeky!  

Monkey, monkey.     

Hello Cheeky,  

we love you 

Hello Cheeky!  

Monkey, monkey. 

    Hello Cheeky,  

a kiss for you. 

 

                                                          

Hello  

Hello! Hello!  

Hello, how are you? 

I'm good!  
I'm great!  

I'm wonderful! 

 
The wheels on the bus 

 

The wheels on the bus go round and roundRound and round. 
Round and round. 
The wheels on the bus go round and round. Round and round.  

The door on the bus goes open and shut. Open and shut. Open 
and shut. 
The door on the bus goes open and shut. Open and shut.  

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. 
Swish swish swish. 
The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish.  

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. Beep 
beep beep. 
The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep.  

The people on the bus go up and down.  
Up and down. Up and down. 
The people on the bus go up and down. Up and down.  

The babies on the bus go wah wah wah. Wah wah wah. Wah 
wah wah. 
The babies on the bus go wah wah wah. Wah wah wah.  

The mommies on the bus go, "Shhh shhh shhh."  

" S h h h  s h h h  s h h h .  S h h h  s h h h  s h h h . " 

The daddies on the bus go, "Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh  

 

Należy pamiętać, iż poznawanie języka 

obcego w okresie przedszkolnym to przede 

wszystkim zabawa z językiem i w języku obcym.  

 

Program nauczania języka angielskiego     

w naszej placówce realizowany jest we wszystkich 

grupach wiekowych (dzieci 3 i 4letnie: 20 minut, 

dzieci 5 i 6letnie: 30 minut), dwa razy w tygo-

dniu. 

 

Joanna Zagórna, nauczyciel języka angiel-

skiego  i niemieckiego  



 

CAŁY WROCŁAW CZYTA DZIECIOM 

 

Każde dziecko swój 

pierwszy kontakt z książką rozpoczyna od „czytania" ob-

razków  Jednak książka rośnie i dojrzewa wraz z wiekiem 
dziecka. Słowa się rozrastają, obrazy stopniowo ustępują 

im miejsca. 

         Ale to dzięki książkowym ilustracjom małe 

dziecko nieustannie ma szansę odnajdywać w książkach 

wiele interesujących go szczegółów takich jak np. kolory 

czy detale ukryte na obrazku. 

          Książki z obrazkami to pierwsza, dziecięca, ma-

ła galeria sztuki, w żywych kolorach i rozbudzająca wy-

obraźnię sprawia, że kontakt najmłodszych z literaturą 

jest bardzo udany. Książki obrazkowe pozwalają kształto-

wać w swoich młodych odbiorcach wrażliwość, samo-
dzielność twórczą oraz dobre relacje z osobą czytają-

cą.  Bo wspólne oglądanie i czytanie książek wzmacnia 

więzi rodzinne, daje poczucie bezpieczeństwa, staje się 

uwielbianym przez dzieci codziennym rytuałem. 

Książki obrazkowe rozwijają kreatywność myślenia,  na-

dają się zarówno dla maluchów, które rozpoczynają swo-
ją przygodę z książkami, oraz dla dzieci starszych – które 

już same mogą snuć opowieści. Książki te pozwalają ćwi-

czyć spostrzegawczość i pozwalają na opowiadanie za 

każdym razem całkiem innej historii doskonaląc tym sa-

my myślenie przyczynowo- skutkowe i rozwijają słownik 
dziecięcy. 

 

. 
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www.przewijak.es 

 

 

Oto kilka przykładów popular-
nych książek obrazkowych: 

 

 

 Seria „1001 drobiazgów”, 

 Seria „Miasteczko Mamoko ”, 

Seria „Na ulicy Czereśniowej”, 

Ksiązki Iwony Chmielewskiej np. 

”Kłopot”, 

Książki Herve Tulleta np. 

„Książka z dziurą” 

 

. 
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Źródło: www.czasdzieci.pl 

www.ksiazkidopatrzenia 

www.domowa.tv 

www.naszekluski.pl 

Edyta Mech nauczyciel gr. 8 

BAJKOWE ŁAWECZKI 

 
„Bajkowe ławeczki” to przed-

szkolne działania czytelnicze podejmo-

wane w ramach akcji 

”Cały Wrocław czyta”. 

 

W naszym przedszkolu funkcjo-

nują  

„Bajkowe ławeczki” , które są 
miejscami gdzie można dokonywać 

wymiany książek. 

 

 Każda znajdująca się tam książ-

ka może zawędrować z dzieckiem do 
domu, gdzie mama, tata, babcia, dzia-
dek czy starsze rodzeństwo… w wol-
nym czasie przeczyta ja dziecku. Na-

stępnie książka wraca na półkę 
„Bajkowe ławeczki”, by powędrować do 

innego domu. 

 

Serdecznie zapraszamy Was, Dro-
dzy Rodzice, do uwalniania książek, 
które zalegają domowe półki, a dla 
których zawsze znajdziemy miejsce     

w naszych przedszkolnych kącikach. 

 

http://www.czasdzieci.pl/
http://www.ksiazkidopatrzenia/
http://www.domowa.tv/
http://www.naszekluski.pl/


 

DO SZKOŁY! GOTOWI! START! – 

CZYLI JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO                                   

DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W SZKOLE. 

 

 

O tym, że właściwe przygotowanie dziecka do nauki w szkole ma istot-

ny wpływ na stosunek dziecka do szkoły oraz stopień motywacji do ucze-

nia się, żadnego z rodziców przekonywać nie trzeba. Co zatem powinno 

umieć dziecko, by można je uznać za gotowe do rozpoczęcia nauki?            

O tym za moment, bo...  

 

Najważniejsze jest nastawienie, dlatego warto 

podjąć wszelkie działania mające na celu rozbudze-
nie ciekawości dziecka. Nie straszmy szkołą. Pokaż-

my ją jako miejsce, gdzie poznaje się nowych kole-
gów i koleżanki, gdzie dowiaduje się nowych rzeczy, 

które pozwolą dziecku wyrosnąć na mądrego  i sa-
modzielnego dorosłego.  

Każde dziecko przekraczające szkolny próg oczekuje sukcesu, ale pa-
miętajmy, że powinien być to sukces na miarę dziecka, jego możliwości. 

Odłóżmy na bok nasze ambicje, rankingi, porównywania z innymi. Dziec-
ko, któremu na co dzień (i nieustannie) będziemy dostarczać pochwał        

i sukcesów, chętniej będzie pracowało nad tym, co jeszcze sprawia mu 

trudności. 
 
Do uzyskania zadawalających wyników w uczeniu się                         

nie wystarczy odpowiedni poziom rozwoju umysłowego,                             
ale dojrzałość szkolna, a na tę (oprócz wspomnianego 

już poziomu intelektualnego) składa się także określony 
poziom rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społeczne-

go. Niezmiernie ważna jest umiejętność dowolnego 
(intencjonalnego) koncentrowania uwagi na zadaniu, 
wytrwałość w działaniu zmierzającym do realizacji wy-

znaczonego celu, gotowość do wykonywania zadań na 
polecenie, umiejętność korzystania ze wskazówek skie-

rowanych do grupy i dziecka, zdolność do uczestnicze-
nia  w zajęciach zespołowych oraz ogólne zdyscyplinowanie, czyli umiejęt-

ność podporządkowania się obowiązującym zasadom. Nieobojętna jest 
także dojrzałość emocjonalna, pozwalająca dziecku właściwie reagować na  

trudności i problemy szkolne, których uniknąć nie sposób.  
U dziecka kończącego edukację przedszkolną  powinien być już zakoń-

czony rozwój mowy, to znaczy dziecko powinno prawidłowo wymawiać 
wszystkie głoski, nawet te najtrudniejsze do opanowania, czyli sz, ż, cz, dż 

oraz r.   
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Umiejętnością warunkującą poprawne czytanie i pisanie jest dobry po-
ziom słuchu fonematycznego, czyli zdolności rozróżniania najmniej-

szych elementów mowy i pamięci słuchowej. Oznacza to, że dziecko po-
trafi wyodrębnić z potoku mowy zdania, w zdaniach – wyrazy, w wyra-

zach – sylaby w sylabach – głoski, a także uchwycić kolejność głosek       
w wyrazie. 

Zaburzenia słuchu fonematycznego są przyczyną trudności   w rozumie-
niu złożonych instrukcji i poleceń słownych, zapamiętywaniu i powtarza-

niu trudnych wyrazów i dłuższych zdań, tworzeniu opowiadań, rozróż-
nianiu wyrazów „podobnych brzmieniowo”. Wpływają negatywnie również na czytanie, 

pisanie oraz naukę języków obcych.  
 

Dziecko przygotowane do nauki czytania i pisania potrafi określać 
kierunki oraz miejsca na kartce papieru i  rozumieć sens złożonych pole-

ceń typu: Narysuj kółeczko w prawym górnym rogu kartki, skupiać wzrok 
na obrazku, by rozpoznać i zapamiętać to, co jest na nich przedstawione. 

W nauce pisania bardzo ważna jest również umiejętność koordynacji 
wzrokowo-ruchowej (współpraca ręki i oka) oraz sprawność (zdolność do 

wykonywania precyzyjnych ruchów palców).  
 

Nauka matematyki nie będzie trudna, jeśli dziecko opanuje podstawo-
we umiejętności matematyczne, takie jak: poprawne liczenie obiektów   (w jak naj-

szerszym zakresie), posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, wyznaczanie wyniku 
dodawania i odejmowania (z liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych), 

rozróżnianie i odtwarzanie prostych figur geometrycznych (trójkąt, kwa-
drat, koło), dokonywanie pomiaru długości  i znajomość prostych sposo-

bów mierzenia (krokami, stopa za stopą...)oraz dobrze ukształtowana 
orientacja przestrzenna, czyli rozróżnianie stron lewej i prawej, okre-

ślanie kierunków i ustalanie położenia obiektów w stosunku do własnej 
osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów (nad, pod, obok, mię-

dzy, wewnątrz itp.). 
Dziecko rozpoczynające naukę w klasie pierwszej powinno wykazać okre-

ślone wiadomości i umiejętności intelektualne, np. umieć porówny-
wać (odnajdywać różnice     i podobieństwa) oraz klasyfikować przedmio-

ty pod względem wielkości, kształtu, koloru, ciężaru, funkcji użytkowej, 
łączyć przyczynę ze skutkiem    i próbować przewidywać (na miarę swo-

ich możliwości), co się może zdarzyć, znać stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni 
tygodnia, miesięcy w roku, opisywać dwu-, trzyobrazkowe historyjki. 

 
Dobry start szkolny jest niezwykle ważny, ale nie zmuszajmy dzieci do ćwiczeń! Jeśli 

dziecko z czymś sobie nie radzi, nie zamęczajmy go. Przedyskutujmy problem  z nau-
czycielem  i wybierzmy wspólnie najlepszą drogę postępowania. 

 

Nie sposób przedstawić wszystkich umiejętności, które powinno opanować 
dziecko, by można je uznać  za gotowe do rozpoczęcia nauki, bowiem każde dziec-

ko jest inne, rozwija się w swoim własnym tempie, a my dorośli powinniśmy podą-
żać za dzieckiem i stwarzać takie sytuacje edukacyjne, które sprzyjać będą indy-

widualnemu rozwojowi dziecka. A wielu pomysłów na takie działanie dostarczają 
codzienne czynności i zabawy.  

32 Dorota Majk, logopeda w Przedszkolu 71 



 

JAK WYCHOWAĆ SZCZĘŚLIWE I GRZECZNE DZIECKO, 

czyli  parę słów o organizacji pracy wychowawczej                

w grupie przedszkolnej… 
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Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć  

wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli… 

 Janusz Korczak  

  

 Jak dobrze wychować małego człowieka? W jaki spo-

sób postępować, by był posłuszny i grzeczny? Jak sprawić, 

by to właśnie moje dziecko chwalono i stawiano   za wzór, 

by było powodem mojej rodzicielskiej dumy? Co zrobić, gdy 

dziecko nas nie słucha? Dlaczego moje dziecko, w domu 

grzeczne i posłuszne w przedszkolu zachowuje się inaczej? 

Jak nauczyć je dyscypliny? Czy częściej karać, a może wy-

łącznie nagradzać? – takie pytania niejednokrotnie budzą 

się w rodzicielskich głowach, a niekiedy spędzają sen z po-

wiek. 

  

  Tego, jak właściwie zachowywać się i postępować 

zgodnie     z oczekiwaniami dorosłych, dziecko po prostu 

musi się nauczyć. Nie zrobi tego samo, bez naszej pomocy.  

To my, dorośli: rodzice, dziadkowie, opiekunka swoim za-

chowaniem i reagowaniem na postępowanie dziecka dajemy 

mu wskazówki, uczymy, co może robić, a czego nie akceptu-

jemy. Ustalamy więc, często nieświadomie, pewne zasady 

obowiązujące w domu i staramy się  ich przestrzegać.    

 

I tak ukształtowane dziecko trafia do przedszkola, gdzie      

w  jednej grupie spotyka się z innymi ukształtowanymi już 

maluchami. Od niektórych rodzice wymagali więcej od in-

nych mniej. Niektórzy rodzice byli bardziej konsekwentni, 

inni traktowali dziecko bardziej pobłażliwie. Każdy maluch 

wie, na co ma rodzicielskie przyzwolenie, a czego absolutnie 

robić nie może. Każdy z nich jest więc na swój sposób 

grzeczny, bo przestrzega tego, co przyjęte     w domu             

i chce swoje wolności i swobody przenieść do grupy. Nieste-

ty, ta rządzi się swoimi prawami. 
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 Kiedy trzylatek rozpoczyna swoją przedszkol-

ną edukację, najważniejsze dla nauczyciela jest 

właściwie poprowadzić proces adaptacji w no-

wym środowisku, oswoić tęsknotę za rodzicami, 

modelując jednocześnie zachowanie dzieci tak, 

by mogły bezpiecznie i w dobrej atmosferze spę-

dzać czas w nowym środowisku, bawić się           

i uczyć. Ustala i spisuje więc proste zasady, któ-

re dzieci przyjmują („podpisują”). Nauczyciel czę-

sto przypomina zasady i reaguje  za każdym ra-

zem, gdy malec je łamie. Konsekwencja jest 

bowiem najważniejsza . 

O lepszy efekt tym łatwiej, im więcej so-

juszników pozyskamy. Dlatego  na początku ro-

ku szkolnego organizowane są zebrania z rodzi-

cami,   podczas których nauczyciele prezentują 

rodzicom kodeksy grupowe, spisane dziecięcym 

językiem w formie krótkich, prostych zasad.   

 

Ważne bowiem, by wszystkie strony pro-

cesu wychowania odnosiły się do tych samych 

ustaleń. A najważniejsze, by reguły zapisane   

w kodeksie były zrozumiałe dla dzieci,  by 

były ich zasadami.  

 

Kodeksy poszczególnych grup różnią się 

od siebie, bo zawierają takie ustalenia, które wy-

nikają z wcześniejszych nauczycielskich obser-

wacji i odnoszą się do konkretnych zespołów.     

A te są różne. W umowach grupowych znajdują 

się najważniejsze reguły określające sposób za-

chowania się dzieci. 

Po zapoznaniu się z kodeksem grupy ro-

dzice podpisują go, zobowiązując się tym samym 

do współpracy z nauczycielami w zakresie jego 

realizacji: wspierania w codziennej pracy i dzia-

łaniach sprzyjających dyscyplinowaniu grupy.  

 

Rodzice, jako jedna z trzech stron umo-

wy, mają wielki wpływ  na budowanie pozytyw-

nych relacji w grupie i wdrażanie dzieci do wła-

ściwych zachowań.  Nie trzeba nikogo przekony-

wać, że to mówienie jednym głosem  i konse-

kwencja jest gwarantem skuteczności podejmo-

wanych decyzji.                                  

 

Jeżeli dziecko doświadczy, że przyjęte 

zasady są ważne dla nauczyciela i dla rodzica, 

łatwiej będzie mu dostosować się do nich i ich 

przestrzegać. 

 

 

KROK PO KROKU  

 Wspólne z dziećmi stworzenie i podpisanie kodeksów grupowych.  

 Przedstawienie kodeksów grupowych  

 na zebraniach i podpisanie ich przez rodziców. 

 Wyeksponowanie kodeksów w salach.  

 Konsekwentne przestrzeganie  ustalonych zasad.  

 Odwoływanie się do kodeksów w sytuacjach,  w których zostały złamane 

zasady regulaminu grupowego. 

Rodzice, jako jedna z trzech stron umowy, mają wielki 
wpływ  na budowanie pozytywnych relacji w grupie i 

wdrażanie dzieci do właściwych zachowań.   



 

 Przyjęte przez dzieci i rodziców grupo-

we kodeksy zostają wyeksponowane w salach, 

by można się było do nich odwoływać    w co-

dziennych sytuacjach.  

W procesie modelowania pożądanych 

społecznie zachowań wielką rolę odgrywa sys-

tem ich wzmacniania. To właśnie nagrody i ka-

ry pozwalają wykształcić odpowiednie zachowa-

nia dziecka.  

Ich skuteczność zależy od tego, czy 

dziecko uświadamia sobie związek czynu i kon-

sekwencji. Dziecko musi wiedzieć za co zostało 

ukarane     lub nagrodzone. Bardzo istotne 

jest, szczególnie w przypadku małych dzieci, 

aby wzmocnienia (nagrody i kary) następowały 

zaraz po zachowaniu.  

  Jeśli negatywna konsekwencja (kara) 

nastąpi zbyt późno, dziecko może  nie wiedzieć, 

za co zostało ukarane. Jeśli dziecko tego nie 

wie, kara nie zmieni niepożądanego zachowa-

nia, a tylko wywoła poczucie złości  i krzywdy. 

  Niezwykle istotne jest, aby kary 

były stosowane konsekwentnie,   to znaczy nie 

może być tak, że za to samo zachowanie dziec-

ko raz zostaje ukarane, a innym razem nie. 

Dziecko powinno jasno zdawać sobie sprawę    

z tego, że są rzeczy, których nie wolno mu robić 

nigdy. Ważne jest też,   aby  wszyscy biorący 

udział w wychowaniu dziecka. 

 

Kara musi być też sprawiedliwa, czyli 

adekwatna do winy. Nie może być tak, by kara 

była bardzo sroga wtedy, gdy przewinienie 

dziecka było drobne  i odwrotnie. Kara powin-

na być proporcjonalna do przewinienia. Karząc 

dziecko, należy uwzględniać jego wiek, usposo-

bienie i inne czynniki. Często problemy   z dys-

cypliną mają dzieci wybitnie uzdolnione. Nie-

kiedy dzieci po prostu mają gorszy okres lub w 

ich otoczeniu dzieje się coś, na co próbują 

zwrócić naszą uwagę.  

 

Pamiętajmy również, jak ważne są 

pozytywne wzmocnienia zachowania, czyli 

nagrody. Postępowanie według zasad, prze-

strzeganie reguł to nie oczywistość, dlatego  

doceniajmy je, podkreślajmy w kontakcie in-

dywidualnym z dzieckiem i na forum grupy.  

Nagroda wzmacnia i utrwala sposób 

zachowania pożądany przez rodziców i wy-

chowawców, wyzwala  u dziecka reakcje po-

zytywne, sprawia przyjemność, budzi zado-

wolenie. Nagroda w wychowaniu dziecka ma 

bardzo dużą wartość i warto ją stosować, do-

strzegając wysiłek dziecka i jego dobre chęci, 

ale pamiętajmy, że powinna być jednak rów-

nie umiarkowana jak kara i zawsze związana 

z określonym czynem i zachowaniem dziec-

ka. Nagradzać można tylko to, co stanowi 

pozytywne przekroczenie prez dziecko pewnej 

obowiązującej zasady – nie wszystko. 

Dopiero połączenie dwóch elemen-

tów – aprobaty za dobre zachowaznia  i 

kary za wyraźne naruszenie wymaganych 

zasad – zdaje się być najskuteczniejszą 

formą oddziaływania wychowawczego. 

Pamiętajmy, że wychowanie jest pro-

cesem, dlatego dajmy czas sobie  i dziecku. 

Nie oczekujmy natychmiastowych efektów, 

nie wymagajmy od razu zbyt wiele. Zasada 

stopniowania wymagań, kar i nagród jest 

bardzo istotna.  

Tyko stała współpraca rodziców i na-

uczycieli, przestrzeganie przyjętych zasad       

i wzajemne wspieranie się mogą przynieść 

pozytywne efekty w niełatwej pracy, jaką jest 

uczenie dzieci właściwego, ukierunkowanego 

na dobro własne i innych zachowania. A o to 

przecież chodzi. 
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Nauczyciele w naszym przedszkolu 

wyciszają grupę poprzez: 
 

 Stosowanie sygnałów  (np. dźwięk 
tamburyna) w połączeniu z komuni-

katem np. Kończymy zabawę.   
 
 hasła słowne, np. Jest za głośno. 
 
 odliczanie do 10 (gdy na kogoś cze-

kamy lub gdy kończy się czas na 
coś) 

 

 odnoszenie się do treści bajek, opo-
wiadań, ocenianie postępowania bo-

haterów literackich 

 

  

Reakcja nauczyciela na zachowania 

niepożądane wobec dziecka : 

 

 

 okazywanie dezaprobaty przez nauczy-
ciela (gest, mimika) wobec niewłaściwe-

go zachowania dziecka 
 rozmowa na temat postępowania dziec-

ka i przedstawienie następstw zachowa-
nia (skłonienie                          do auto-
refleksji) 

 ustne upomnienie dziecka i przypo-
mnienie zasad panujących w grupie 
(najpierw indywidualnie potem na fo-

rum grupy) 
 ponowne upomnienie dziecka 

 zmiana aktywności podczas zabawy w 
celu rozładowania negatywnych 
emocji 

 odebranie przywileju (dyżur, asystowa-
nie nauczycielowi) 

 czasowe odsunięcie dziecka od dotych-
czasowej zabawy w celu wyciszenia po-
przez indywidualną zabawę przy stoliku 

 zmiana grupy dzieci towarzyszących w 
zabawie 

 zmiana miejsca - zaproszenie dziecka w 
najbliższe sąsiedztwo nauczyciela 
skłonienie dziecka do przeproszenia ko-

legi/koleżanki za swoje zachowanie 
 wykonanie pracy na rzecz pokrzywdzo-

nego  dziecka (np. rysunek jako forma 

przeprosin) 
 tablica motywacyjna 

 poinformowanie rodziców o przewinie-
niu 

 przy częstym negatywnym zachowaniu 

dziecka rozmowa z rodzicami w celu wy-
jaśnienia sytuacji         i ustalenia kie-
runku dalszej wspólnej pracy 

 
ZAWSZE: ustalenie przyczyn nie-
właściwego zachowania. 
  



 

 

  

Przykładowe sposoby nagradzania 

w naszym przedszkolu 

 pieczątki na rękę, naklejki 

chodzenie w pierwszej parze 

 wyznaczenie dziecka na pomocnika/ asystenta 

w realizacji określonego zadania 

 pełnienie dyżurów 

  tablice motywacyjne (przyczepianie znaczków)  

  nagroda z magicznego kuferka/skrzyni skar-

bów (puzzle, kredki, balony, bański mydlane, 

książki … itp.) wyposażonej przez rodziców 

 możliwość wyboru przez dziecko ulubionej for-

my aktywności (zabawy) lub zabawki 

 pochwała indywidualna 

  pochwała wobec grupy 

  pochwała przed rodzicami    

 

 /wypowiedzi nauczycieli  

Chatka Małego Skrzatka/ 

 

Zebrały i opracowały: 

Dorota Majk, Agnieszka Ślusarz 
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Przykładowy kodeks grupo-

wy i tablica motywacyjna 



 

VIII KONKURS  

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH PIOSENEK  

ŚWIĄTECZNYCH 

Pierwszego grudnia dzieci z grupy VIII- Biedronki wyruszy-

ły  na VIII Przegląd Niemieckojęzycznych Piosenek Świątecz-

nych. 

Organizatorami imprezy był Instytut Austriacki, Konsulat 

Austrii, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego i Bi-

blioteka Austriacka we Wrocławiu a konkurs odbył się w pięk-

nej auli Zespołu  Szkół Urszulańskich przy pl. Nankiera. 

W świątecznej atmosferze dzielne przedszkolaki zaprezen-

towały wiązankę piosenek świątecznych i adwentowych w ję-

zyku niemieckim, których nauczyły się na zajęciach języko-

wych. Było to pierwszy występ grupy  na dużej scenie.  Dzieci 

spisały się na medal. Pięknie poruszały się do muzyki, wyraź-

nie śpiewały i nie okazywały żadnych oznak tremy. Po wystę-

pie był czas na posłuchanie piosenek w wykonaniu innych 

grup szkolnych i jednej przedszkolnej. Dzieci poczuły magicz-

ny świąteczny klimat, degustowały pierniczki i miło spędziły 

czas na widowni.  

 

Auf allen Wegen, auf allen Wegen 

geht mit Gottes Segen. 

Auf allen Wegen, auf allen Wegen 

geht mit Gottes Segen. 

Alle Engel sind schon da, hier im 

Kreis ist alles klar. 

Grosser, ,wundebar. 

Jeder ist von uns ein Star. 

************* 

Jesus ist geboren  

Gloria 

Halleluja 

Jesus ist geboren 

Gloria 

Halleluja 
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SPOTKANIE ADWENTOWE            

W SIEDZIBIE NIEMIECKIEGO          

TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-

KULTURALNEGO 

Trzeciego grudnia w siedzibie NTKS  

przy ul. Saperów we Wrocławiu odbyło się 

coroczne spotkanie adwentowe.  

Niemieckie Towarzystwo jest przyjacie-

lem przedszkola i wspiera nasza placówkę  

w realizacji programu nauczania języka nie-

mieckiego od samego początku tj. od 2005 

roku. W tym roku poproszono nas o pokaz 

Jasełek dla Członków Stowarzyszenia. 

Chatkę Małego Skrzatka reprezentowała 

grupa VII, która w tym roku przygotowuje 

od początku listopada niemieckojęzyczne 

Jasełka dla całej społeczności przedszkol-

nej.  

Dzieci już kolejny raz pokazały, że po-

trafią odnaleźć się w każdych warunkach, 

jak przystało na profesjonalnych aktorów. 

Same organizowały teatralną przestrzeń, 

dbały o porządek za parawanami a na sce-

nie prezentowały się fenomenalnie oczaro-

wując publiczność i wzruszając ją do łez. 

Dziękujemy rodzicom za przywiezienie 

dzieci    w sobotnie popołudnie i ogromną 

wyrozumiałość i wsparcie a dzieciom  gratu-

lujemy talentu aktorskiego. 

Smerfy jeszcze dwukrotnie zaprezentują 

Jasełka w dniach 14 i 15 grudnia podczas 

rodzinnego kolędowania w holu budynku B. 

Przedstawienie będzie również częścią pro-

gramu artystycznego z okazji Dnia Babci     

i Dziadka.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!! 
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Engel! Engel! Gute Nachrichten! Christkind ist geboren! Schnel, schnell nach Betlehem!  

Aniołowie! Dobre wieści! Narodził się Syn Boży. Spieszcie do Betlejem! 

Jedną z ważnych metod 

nauczania języka obcego za-

wartych w naszym programie 

nauczania „Wesoła wyprawa 

pociągiem na spotkanie z języ-

kiem niemieckim” jest metoda 

teatralna.  

Dzieci uczą się języka  ob-

cego poprzez powtarzanie kwe-

stii indywidualnych i grupo-

wych, a w połączeniu z nauką 

piosenek osiągamy wiele wy-

miernych korzyści.  

 

Dodatkowo dzieci uczą się 

zaradności i odpowiedzialno-

ści grupowej. Ktoś musi pa-

miętać o otwieraniu parawa-

nów. Ktoś musi poprowadzić 

grupę na scenę. To wszystko 

jest bardzo ważne dla końco-

wego efektu. 

Przedszkolaki nabywają 

pewności siebie,     a przez to, 

że przykładamy ogromną wa-

gę do wyglądu na scenie, uczą 

się estetyki od najmłodszych 

lat.  



 

  

  

Bijące w Skrzatkach gorące serca ogrzewają na-

sza Chatkę cały rok. Pamiętamy   o innych nie 

tylko w święta, ale i na co dzień. Nie tylko sło-

wem, ale i uczynkiem chcemy dawać przykład 

innym przedszkolakom i dorosłym. Bliski jest 

nam świat przyrody, dlatego w dniu 10 paździer-

nika, grupa VII Smerfy rozpoczęła tygodniowa 

zbiórkę karmy dla podopiecznych Wrocławskiego 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Przez pięć 

dni do naszej sali wędrowały puszki, puszeczki, 

oraz małe i wielkie torby karmy dla kotów            

i psów. Pojawiły się także zwierzęce smakołyki -

wszak każdy lubi być rozpieszczany od czasu do 

czasu. Dobrych serc było wiele: w akcji wzięły 

udział Smerfy i ich rodzice, ale także przyłączyły 

się osoby z innych grup. Pod koniec tygodnia 

nasz parapet niemalże uginał się od tyłu dobro-

ci! Dla znudzonych futrzastych przyjaciół zebra-

liśmy także kilka zabawek: szczenięta zapewne 

chętnie skorzystają z naszych piszczałek i gryza-

ków a piórka na sznurku były specjalnie dla 

nocnych kocich łowców.  

  W dzień finału akcji 14 październi-

ka,  piątek, nasza wychowawczyni pani Aneta 

wszystkie skarby dla zwierzaków zawiozła do 

Schroniska    i przekazała jego pracownikom.    

Czy wiecie że i wy możecie wspomóc bezdomne 

zwierzęta w potrzebie? Przed schroniskiem stoją 

dwa kontenery: do jednego można wrzucić kar-

mę suchą i w puszkach,  w drugim zaś zbierane 

są koce, prześcieradła, ręczniki - które służą ja-

ko legowiska dla psów i kotów.   

Schronisko nie tylko karmi naszych czworonoż-

nych przyjaciół, ale leczy ich także z chorób          

i wypadków.  

POMAGAMY!!! 

  Chętne osoby mogą wspomóc leczenie 
zwierzaków dokonując darowizny na konto  

 

84 1020 5242 0000 2402 0018 6742 

 

 Pamiętajcie, że największym marze-
niem każdego psa, kota, świnki morskiej i in-
nego zwierzaka jest mieć kochający dom - ko-
chać i być kochanym. Chcesz zwierzaka?                            
Nie kupuj - adoptuj!     

Aneta Błaszczyk, nauczyciel  gr. VII,  

organizator akcji 
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W miesiącu listopadzie dzię-

ki Państwu mogliśmy  się do 

akcji charytatywnej na rzecz 

chorej Agatki. Chętni rodzice 

upiekli przepyszne ciasta i po 

południu odbyła się degustacja 

wypieków i zbiórka do puszek 

przekazanych przez fundację. 

Jesteśmy dumni, że mamy 

tylu wspaniałych rodziców, któ-

rzy dają przykład swoim pocie-

chom i sprawiają, że wyrosną    

z nich ludzie wrażliwi na cier-

pienie innych. 

Dziękujemy za zaangażowa-

nie w imieniu Agatki i jej rodzi-

ców. 
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POMAGAMY!!! 

  ZBIERAMY NAKRĘTKI!!! 

Od sześciu lat zbieramy plastikowe nakrętki na rzecz budowy Kliniki Trans-

plantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej. W obu budynkach znajdują się po-

jemniki, do których rodzice bardzo chętnie wrzucają  przyniesione nakrętki. Każdy kilo-

gram to złotówka– każda tona to tysiąc złotych.  

POMAGAJMY nadal—to nic nie kosztuje. 

                                                                         Iwona Widźgowska, n-l gr. VII  

                                                                          Koordynator akcji w P-lu 71 



 

Przedszkole nr 71 "Chatka Małego Skrzatka"  

ul. Kiełczowska 31-33 

51-315 Wrocław 
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e-mail: sekretariat.p071@wroclawskaedukacja.pl  

Zespół redakcyjny: 

Agnieszka Ślusarz,  Marta Balcerzak 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Na ten nadchodzący czas świą-

teczny chcielibyśmy Państwu życzyć 

tradycyjnie zdrowia, szczęścia i po-

myślności w  Roku 2017.             

Życzymy również zadowolenia z po-

ciech i spełnienia najskrytszych pra-

gnień. Aby nasza współpraca prze-

biegała w atmosferze zrozumienia a 

dzieci, żeby czuły się u nas jak w do-

mu.  

WESOŁYCH ŚWIĄT 

życzy Dyrektor Przedszkola 71, 

nauczyciele i pracownicy obsługi 

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE KOLĘDOWANIE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA    

W DNIACH 14.grudnia o godzinie 16.00 dzieci i rodziców z BUDYNKU B oraz 15 

grudnia  - z BUDYNKU B. Przy akompaniamencie skrzypiec i pianina zaśpiewamy 

wspólnie pastorałki a dzieci z grupy XI i z grupy VII zaprezentują Jasełka dla zgro-

madzonych gości.  

DO ZOBACZENIA!  


