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DRODZY RODZICE 

Dopiero składaliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne a tu 

już krokusy zakwitły w ogrodzie przedszkolnym. Czas płynie nie-

ubłagalnie. Co się działo przez ten czas w naszej „Chatce?” 

Za nami przede wszystkim wzruszające uroczystości z okazji Dnia 

Babci i Dziadka. To bez wątpienia najmilsze święto w kalendarzu 

uroczystości przedszkolnych. Zawsze zakręci się łezka, a wzruszenie 

wypełnia sale po brzegi. Styczeń upłynął pod znakiem świętowania, 

kolędowania, ale także karnawału. O tym, jak bardzo dzieci lubią 

się przebierać i balować , wie chyba każdy. To zaraz po 

„Mikołajkach” najważniejszy dzień w ciągu roku szkolnego. To 

dzień, kiedy przedszkole przypomina prawdziwą bajkę. Bohaterowie 

z kreskówek tańczą do muzyki, a szaleństwo nie ma końca. 

Przedszkole to miejsce zabawy i nauki. To często także spotkania z 

ciekawymi ludźmi. W ostatnim okresie spotkaliśmy się z pisarką, 

panią Anną Paszkiewicz. To doskonała okazja do rozwijania pasji 

czytelniczych. Niektóre grupy odwiedziły Operę, inne Narodowe Fo-

rum Muzyki, a inne udały się do Muzeum. U nas ciągle się coś dzie-

je.  

Zapraszamy także do Akademii Świadomego Rodzica. 

Mamy nadzieję, że lektura naszej gazetki stanie się inspiracją do 

jeszcze lepszej współpracy z przedszkolem i zobrazuje wszystkie bie-

żące wydarzenia z kalendarza przedszkolnego.                              

Życzymy miłej lektury. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 

 

 



 

DZIEŃ JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN 

XV RADOSNE KOLĘDOWANIE  
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Przedszkole nasze zostało zapro-

szone już kolejny raz do wystę-

pu z okazji Dnia Jedności 

Chrześcijan. Poproszono nas o 

przygotowanie piosenek o tema-

tyce świątecznej w języku nie-

mieckim.  

W tym roku udział wzięły dzieci 

należące do przedszkolnego chó-

ru z grup IX i X, a koncert odbył 

się w Sali Oratorium Marianum 

w Gmachu głównym Uniwersy-

tetu Wrocławskiego. Na języku 

niemieckim dzieci uczyły się 

piosenek pt. „Jesus ist geboren”, 

„Lasst uns nach Bethleem geh’n-

’n” oraz „Auf allen Wegen” i te 

utwory zaśpiewały właśnie pod-

czas koncertu. 

 

Uroczysty klimat został dopełniony przez ele-

ganckie stroje—niebieskie suknie dla dziewczy-

nek i smokingi  dla chłopców. 

W Oratorium Marianum zgromadziło się wiele 

ludzi, by wspólnie podziwiać artystów i poczuć 

wciąż jeszcze świąteczną atmosferę. Wyjątko-

wość tej uroczystości  wynikała nie tylko z faktu, 

iż odbyła się ona w tak pięknym miej-

scu .Niesamowite było również to, że tego wieczo-

ru dokonało się swoiste połączenie kultur i róż-

nych wyznań.  

Dzieci z Chóru przedszkolnego wykazały się jak 

zwykle ogromną perfekcją podczas wykonania  

piosenek  oraz  kulturą artystyczną.  

Jesteśmy dumni, że mogliśmy po raz kolejny  

uczestniczyć  w tak doniosłym wydarzeniu  i nie-

cierpliwie czekamy na kolejne występy w tak 

wspaniałych miejscach i w radosnym klimacie 

świątecznym. 

Agnieszka Ślusarz, nauczyciel języka  

niemieckiego  
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA  

W „CHATCE MAŁEGO SKRZATKA” 

Dzieci z gr. I Śmieszki uświet-
niły ten dzień piosenkami, tańcami 
i wierszami.  Po występach wnuczę-
ta wręczyły gościom własnoręcznie 
wykonane upominki,  po czym 
wszyscy udali się na słodki poczę-
stunek. Ten dzień na długo pozo-
stanie w pamięci dzieci. 

W okresie karnawałowym do naszego  przedszkola zaprosiliśmy  gości - dro-
gie babcie i kochanych dziadków. W związku z ich świętem każda z grup przygoto-
wała moc niespodzianek. 

Święto  Babci i Dziadka to niezwykły dzień, w którym wnuczęta mogą podzię-
kować za trud i opiekę, za wspólna zabawę i  dobre rady. 

„A gdyby ich nie było, bardzo 

trudno by się żyło. Kto by bajki opo-

wiadał? Kto by dobre rady dawał?” – 

tymi słowami  grupa II zaprezentowa-

ła swoje umiejętności w zimowej opo-

wieści. Każdy Życzliwek starał się z 

całych sił by jak najlepiej zaprezento-

wać się śpiewając, tańcząc i recytując. 

Własnoręcznie zrobione upominki w 

kształcie serca to najlepszy dowód, 

jak bardzo wnuczęta kochają swoich 

dziadków.  

Grupa III Marzyciele zabrała swo-

je babcie i dziadków na wycieczkę po 

Wrocławiu, bo w takiej konwencji był 

przygotowany program artystyczny. Dzie-

ci odwiedziły Rynek, gdzie zaśpiewały 

piosenkę o krasnoludkach, Wrocławski 

Teatr Lalek , w którym dziewczynki za-

tańczyły jak marionetki Dotarły także do 

Forum Muzyki i tu zagrały na instru-

mentach. Marzyciele jako grupa bilin-

gwalna zatrzymały się również przy Kon-

sulacie Generalnym Niemiec śpiewając 

piosenkę w języku niemieckim. Na koniec 

wróciły do przedszkola i zaśpiewały sto 

lat wszystkim babciom i dziadkom. 
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Pracusie z grupy IV dumnie 
wkroczyły  na scenę w pięknych stro-
jach: dziewczynki w barwnych su-
kienkach, a chłopcy w eleganckich 
czarnych kamizelkach. Dzieci śpie-
wały piosenki m.in. „Wiwat słodka 
Babciu” oraz recytowały wierszyki, w 
których mówiły, jak lubią spędzać 
czas z dziadkami. Mali artyści zapre-
zentowali taniec „Poleczka”. Pracusie 
zabrały także dziadków w podróż au-

tobusem śpiewając piosenkę w języ-
ku angielskim. Po pełnym wzruszeń 
występie dzieci zaprosiły gości na po-
częstunek w sali. Wręczyły prezenty 
w postaci małych buteleczek z różny-
mi przyprawami świata. 

Grupa V Mądrale przygotowała 
program artystyczny w konwencji ludo-
wej. Dzieci pięknie zatańczyły krako-
wiaka, śpiewały piosenkę „Jestem sobie 
Krakowiaczka”. Nie zabrakło tez trady-
cyjnych wierszy i piosenek o Babciach i 
Dziadkach. Po części artystycznej przy-
szedł czas na poczęstunek naszych wy-
jątkowych gości i wręczenie prezentów. 
W tym roku były nimi pięknie ręcznie 
wykonane ramki z umieszczonym w 
środku wizerunkiem dziecka.  

Podczas występu Zgrywusów z 
gr. VI na scenie pojawiła się nieco-
dzienna wystawa…  Oczom zgromadzo-
nych gości ukazały się fotografie babć i 
dziadków z okresu ich wczesnego dzie-
ciństwa. Przyglądając się im wnikliwie 
Zgrywusy snuły domysły, co też takie-
go robiła babcia, kiedy była mała; pró-
bowały znaleźć odpowiedź na pytanie, 
kim był dziadek, kiedy nie był jeszcze 
dziadkiem. Podróż do przeszłości po-
zwoliła Zgrywusom dokonać niesamo-
witego odkrycia: kiedy babcia i dziadek 
byli mali, nie znali może jeszcze table-
tów czy komputerów, ale – tak samo 
jak teraz ich wnuki – bawili się w berka 
i chowanego, lubili lody, czasem psoci-
li, wzbraniali się przed zjedzeniem mar-
chewki…   

W trakcie swojego występu 
Zgrywusy przypomniały babciom i 
dziadkom ich ulubione zabawy 
sprzed wielu lat, a także popularne w 
tamtych czasach piosenki. Zaprezen-
towały się również w repertuarze 
współczesnym, śpiewając piosenkę 
„Nie wszystkie babcie lubią walczyki” 
oraz tańcząc do muzyki KLANZY. 
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Grupa VII Smerfy podczas swojej 
uroczystości zaprosiła babcie i dziadków  
do obejrzenia Jasełek w języku niemiec-
kim pt. Jesus ist geboren. (Jezus się na-
rodził). Złe zachowania ludzi zmartwiły 
także anioły w niebie. Wszystko to zbiegło 
się w czasie z narodzeniem Jezusa i  od-
było się w języku niemieckim. 

 Dzieci  zaprezentowały także wier-

szyk, w którym życzyły babciom i dziad-
kom zdrowia, pogodnych dni i większej 
emerytury. Na końcu zaśpiewały  wzru-
szające piosenki w tym tradycyjne 100 
lat. 

Dzieci z grupy VIII Biedronki chcąc 
uczcić ten wyjątkowy dzień przygotowały 
przedstawienie, dzięki  któremu wszyscy 
zgromadzeni goście mogli dowiedzieć się co 
wydarzyło się w kuchni. W przedstawieniu 
nasi mali artyści pokazali, że warto sobie 
wzajemnie pomagać w każdej sytuacji. Albo-
wiem wzajemna współpraca sprawia, że na-
wet trudna sztuka gotowania jest łatwiejsza, 
weselsza, a powstałe w ten sposób potrawy 
są kolorowe i zdrowe. Dzieci pięknie śpiewa-
ły przygotowane piosenki, zaprezentowały 
też dwa rytmiczne układy taneczne. Na ko-
niec spotkania wręczyły wzruszonym bab-
ciom i dziadkom własnoręcznie przygotowa-
ne zeszyciki na przepisy. To było bardzo 

udane spotkanie.  

Dzieci z grupy IX Kasztaniaki dla 

swoich Babć i Dziadków przygotowały 

tańce i przyśpiewki góralskie. Górale w 

pięknych strojach z ciupagami , a gó-

ralki z warkoczami i koralami  śpiewali 

o górach spod samiuśkich Tater oraz o 

góralach Czadeckich, którzy są po 

świecie rozsiani; przez długie lata zapo-

mniani .A teraz Kolejny rok z rzędu fe-

stiwal swój mają. W miasteczku Jastro-

wie się spotykają". Na zakończenie zło-

żyli życzenia po góralsku: "Syćka se 

Wom zycom to i owo a my Wom zycymy 

scyńścio, zdrowio...", zaśpiewali głośne 

STO LAT i wręczyli własnoręcznie zro-

bione upominki. 
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Dzieci z grupy X   Skrzaty przygo-
towały dla swoich Babć i Dziadków nie-
zwykłą niespodziankę. Przeniosły Ich na 
stadion piłkarski przygotowując krótką 
etiudę teatralną pt „ Kibice”.  

 Rozegrał  się prawdziwy mecz. By-
ły emocje, okrzyki, tańczące chearliderki , 
prawie udało się zdobyć autograf Roberta 
Lewandowskiego. Przede wszystkim była 
duża dawka humoru. 

 Dzieci podkreśliły, że one są naj-
ważniejsze dla swoich babć i dziadków, 
zaśpiewały piosenkę w języku niemieckim 
„Theo, theo ist fit ”  oraz utwór specjalnie 
wybrany na tę uroczystość „ Na dzień 
Babci i dzień Dziadka”.  Jako prezent 
przygotowały zapachowe świeczniki. 
Wspólnie z zaproszonymi gośćmi ,w miłej 
i wesołej atmosferze po występach i wrę-
czeniu prezentów udały się na słodkie 
małe co nieco:)          W grupie XI Wędrowniczki, dziad-

kowie i babcie licznie przybyli na uroczy-
stość. Przedszkolaki przygotowały przesta-
wienie jasełkowe. Dzieci wcieliły się w po-
stacie związane z narodzinami Pana Jezu-
sa był, więc Józef i Maryja, aniołowie, dia-
bełek, pastuszkowie oraz królowie. Pięknie 
śpiewały piosenki i recytowały wierszyki. 
Uroku przedstawieniu dodawała nastrojo-
wo udekorowana sala. Mali artyści z prze-

jęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni 
goście byli bardzo poruszeni. W oczach 
niektórych, można było dostrzec łzę wzru-
szenia. Występy dzieci zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką 
były własnoręcznie wykonane przez dzieci 
serca. Na koniec wszyscy rozkoszowali się 
pysznymi ciastami domowego wypieku. 
Spotkanie przebiegło w serdecznej atmos-
ferze. W ten sposób dzieci mogły wyrazić 
kochanym Babciom i Dziadkom, swoje 
uczucia za trud włożony w ich wychowa-
nie.  

Artykuł opracowany przez zespół redakcyjny   

Gazetki przedszkolnej Skrzatek                                                   

w oparciu o relacje nauczycielek grup 
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JASEŁKA W KOŚCIELE  

ŚWIEGO JAKUBA I KRZYSZTOFA 

 

Dnia 15.01.2017r. grupa XI 

„Wędrowniczki'' wystąpiły w kościele     pw 

św. Jakuba   i Krzysztofa we Wrocławiu. 

Przedszkolaki zaprezentowały w czasie nie-

dzielnej mszy świętej swoją wersje jasełek. 

W przedstawieniu tradycyjnie wystąpiła 

Rodzina Święta – Józef, Maryja, Jezus, pa-

sterze, trzej królowie i aniołowie.  

Mali aktorzy z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje 

role. Wspaniała gra aktorska oraz niepowtarzalny klimat kościoła sprawiły,          

że przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez zgromadzonych mieszkań-

ców, którzy nie szczędzili braw i miłych gestów. Przedszkolaki przeniosły nas jesz-

cze raz do tej pięknej chwili narodzenia Pana Jezusa. Pokazały, ile radości może 

sprawić wspólny śpiew i występy. Słowa uznania oraz serdeczne podziękowania dla 

dzieci, nauczycieli oraz rodziców za wzruszający występ złożył małym aktorom 

ksiądz proboszcz Edward Leśniowski, a msza odbyła się w intencji Przedszkola, 

dzieci i ich rodziców. 

                                       Justyna Moklak, nauczyciel gr. XI 
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PRACUSIE I MĄDRALE  

W OPERZE WROCŁAWSKIEJ 

  

  

Przedszkolaki oprócz oglądania spektaklu 

miały także okazje podziwiać piękno archi-

tektury gmachu Opery Wrocławskiej. Dowie-

działy się kilka ciekawych informacji obu-

dynku. Najbardziej oczarowane były wnę-

trzem opery: przepięknym żyrandolem, lożą 

cesarską oraz  plafonem zdobionym portre-

tami kompozytorów.  

  Ta podróż długo pozostanie w naszej          

pamięci. 

                  Marta Balcerzak, nauczyciel gr. IV 

 Skrzaciki nie próżnują i intensywnie od-

wiedzają ciekawe miejsca kulturalne, którymi 

szczyci się Wrocław. 24 stycznia dzieci           

z  gr. IV i V udały się do Opery Wrocławskiej 

na spektakl pt. „Sid wąż, który chciał śpie-

wać”. Główny bohater to  tańczący w cyrku 

wąż Sid, którego największym marzeniem jest 

śpiew. Pomimo wielu prób i starań, kiepsko 

mu to wychodzi. Przyjaciele z cyrku postana-

wiają mu pomóc i wysyłają go w podróż, aby 

pobrał lekcje u najlepszych śpiewaków: udaje 

się do Rzymu i  Londynu.  

 Podróżuje po całym świecie zdoby-

wając muzyczne doświadczenia, aż          

w końcu zmartwiony powraca do cyrku. 

Tam śpiewa wzruszającą piosenkę, która 

zwraca uwagę Klauna i Żonglera. Oni  

docenili jego starania. Morał historii jest 

więc uniwersalny, trzeba marzyć i ciężko 

pracować, aby osiągnąć cel.  
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NARODOWE FORUM MUZYKI - 

       KARNAWAŁ W BRAZYLII 

„ Rumba, samba , jive i cha-cha  

karnawałem się otacza. 

Rio wita wszystkich gości, 

a kto nie był niech zazdrości” 

Dnia 18 stycznia 2017 dzieci        
z grupy X i XI odwiedziły Narodowe 
Forum  Muzyki we Wrocławiu. Przed-
szkolaki przybyły na koncert, który 
przeniósł ich w gorące rytmu Brazylii. 
Karnawałowe szaleństwo ogarnęło 
wszystkich przybyłych gości. Dzieci 
oprócz słuchania pięknej muzyki gra-
nej przez orkiestrę, oglądały także po-
kaz tańców latynoskich. 

Brazylia to piąty co do wielkości 

kraj na świecie. Ma on do zaofero-
wania gościom wiele atrakcji, ale 

najczęściej kojarzy się nam z kar-
nawałem w Rio de Janeiro. To zna-
ne na całym świecie wydarzenie 

przyciąga tysiące turystów z najdal-
szych zakątków. Na ulicach miasta 
pojawiają się barwne korowody tan-

cerzy, artystów, przebierańców i 
zwiedzających. Występom tym to-

warzyszy zawsze żywiołowa     i ryt-
miczna tradycyjna muzyka brazylij-
ska, która dzięki swojej niezwykłej 

ekspresji i sile wyrazu przenika też 
często  do muzyki pop.  

 Rio de Janerio  to miasto, któ-
re      w trakcie karnawału przez 
kilka dni nie zasypia – tak mówi się 

potocznie o drugiej co do wielkości 
aglomeracji brazylijskiej. Kto     z 
nas nie chciałby się znaleźć na 

piaszczystej plaży Copacabana, 
gdzie pobrzmiewają rytmy samby? 
 
Źródło :http://www.opera.wroclaw.pl  
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Monika Kalska, nauczyciel gr. X 

 Na koniec roztańczone Skrzaci-

ki  zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie 

z krasnoludkową orkiestrą. 

    



 

W KARNAWALE SAME BALE… 

„W karnawale, w karnawale 

Dookoła wielkie bale, 

Gdy orkiestra pięknie gra, 

Dobry humor każdy ma!…” 

            – Zbigniew Dmitroca 

 Również w Chatce Małego Skrzatka 

nie mogło zabraknąć Balu Karnawałowego 
- 26 i 27 stycznia wszystkie dzieci od sa-

mego rana przybywały do przedszkola     
w niesamowitych strojach – lśniły swoim 
blaskiem „Elzy”, a „Spaidermeni” bronili 

d z i e l n i e  s w o i ch  t o w a r z y s z e k . 
Wszystkie Skrzatki bawiły się przy najpo-
pularniejszych piosenkach dziecięcych 

oraz największych przebojach muzyki 
pop. Dzieci miały okazję zaprezentować 

się w swych bajecznie kolorowych i pomy-
słowych kostiumach.  
 Tego dna w Przedszkolu nie brakowa-

ło uśmiechu na twarzach dzieci. 
              
  Aleksandra Bilicz- Obuchowska,  
                                         nauczyciel gr.II 
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SPOTKANIE Z WETERYNARZEM 

  
 Dnia 03.02.2017r.  w grupie XI odbyły się 

zajęcia edukacyjne z treserką psów          panią 

Anetą. Pani weterynarz opowiedziała nam jak za-

chowywać się w stosunku do psów, co robić, gdy 

pies nas atakuje, jak zachować się  w stosunku 
do zwierząt, których nie znamy.  

 

 

DZIECKO I PIES 
 

 Prawie każde dziecko, w którymś mo-
mencie swojego życia chce mieć psa. Pies jest 
świetnym towarzyszem zabaw i spacerów. 
Dziecko i pies potrafią stworzyć nierozłączną 
parę przyjaciół co jest piękne i wzruszające. 
Jednakże bardzo często rodzice zapominają o 
tym, że tak naprawdę to jest ich pies nie 
dziecka. To rodzic musi wziąć na siebie odpo-
wiedzialność związaną z wychowaniem psa, 
dbaniem o niego i zaspokajaniem jego po-
trzeb. Dziecko uczy się przy psie odpowie-
dzialności, empatii, dbania o słabszych, ale to 
rodzic tę wiedzę musi dziecku przekazać. O 

tym niestety bardzo często zapominamy. De-
cyzja o posiadaniu psa powinna więc zawsze 
być przemyślana i zaakceptowana przez 
wszystkich domowników, wszyscy muszą się 
też zaangażować w wychowanie i opiekę nad 
nim. Pies to nie zabawka i nie może być tylko 
zachcianką dziecka. 
 
 Przygotowując się na przyjęcie nowego do-
mownika należy nauczyć dziecko odpowied-
niego zachowania w stosunku do niego. 
 

 Pamiętajmy o tym, że: 
 pies nie lubi ciągnięcia za uszy, ogon, sierść, 
 pies nie lubi, gdy ktoś skacze w jego stronę, 

gdy śpi i całuje, przytula go z zaskoczenia, 
 pies nie lubi, gdy ktoś piszczy mu nad 

uchem, 
 pies nie lubi, gdy ktoś grzebie mu w misce. 
 
  Dziecko należy nauczyć, że pies (tak samo 
przecież jak i dziecko) musi mieć ochotę na 
kontakt z kimś oraz potrzebuje czasami ciszy    

i spokoju, żeby móc odpocząć. Należy pamię-
tać, że pies sfrustrowany, który nie ma moż-
liwości poleżeć gdzieś w spokoju i odpocząć, 
może zacząć w którymś momencie reagować 
na dziecko agresywnie. 

  Warto angażować dziecko w codziennie 
czynności z psem – spacer, karmienie, zaba-
wa. Dzięki temu pies będzie traktował dziec-
ko jak innych członków rodziny, a nie jak 
szczeniaka, który „nie ma nic do gadania”. 
Równocześnie dziecko naśladując nas nauczy 
się „obsługi” psa i w przyszłości jak będzie 
starsze będzie mogło część czynności wyko-
nywać samodzielnie. 

 

  Dzieci, które wychowują się z psami nie 
odczuwają przeważnie strachu w stosunku 
do obcych psów. Jednak, każdy pies jest inny 
i nie każdy pies toleruje obcych, nie każdy 
toleruje dzieci. Każde dziecko powinno znać 
zasady kontaktów z obcymi psami. 

1. Nie głaszcze się obcego psa bez obecności 
osoby dorosłej i bez zgody właściciela. 

2. Nie podchodzi się do psa od tyłu. Pies mu-
si widzieć, że ktoś do niego podchodzi, bo 
inaczej może się przestraszyć i zareagować 
agresywnie. 

3. Należy dać psu dłoń zwiniętą w piąstkę do     
    powąchania. 
4.  Psa głaszczemy po szyi, przedpiersiu, NIE    
    po głowie. Część psów uniesienie ręki nad    
    głowę może potraktować jak atak. 
5. NIE UCIEKAMY przed biegnącym w naszą       
    stronę psem. Uciekając budzimy w psie    
    instynkt myśliwego i wtedy może zacząć    
    nas gonić. Najlepiej w takiej sytuacji przy 
    kucnąć na ziemi i schować głowę oraz ręce,  
     czyli zrobić tzw. żółwika na ziemi. 

Zapraszamy do zapoznanie się z artyku-

łem napisanym przez panią Anetę  

 na temat roli psa w życiu dziecka. 
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Warto zapoznać dziecko z mową psiego ciała, 
gdyż dzieci często uczłowieczają zwierzaki. 
Zrozumienie mowy ciała psa jest kluczem do 
bezproblemowego wspólnego życia. 
 Dziecko, które zna zachowanie psa, jego 
mowę ciała i świadomie uczestniczy w czyn-
nościach związanych z psem ma szczęśliwe 
dzieciństwo z ukochanym psim przyjacielem. 
I wtedy naprawdę można powiedzieć, że pies 
jest najlepszym przyjacielem człowieka. 

 
                         Lekarz weterynarii  
                          Aneta Starczewska-Chołody 
   Mama 6-cio letniej Dorotki  
                           i właścicielka 7 psów :)  

ŻYCZLIWKI W TEATRZE  LALEK  

"Czy na niebie jeszcze kiedyś pojawi 

się słońce? A na twarzy dziecka – 
uśmiech?" by przekonać się jaka jest od-

powiedź na te i inne pytania 10-go lutego 
przedszkolaki z grupy II "Życzliwki" wy-
brały się na wycieczkę do Teatru Lalek na 

spektakl pt. "Prosta historia". Ciekawost-
ką jest to, że jest on pozbawiony słów. 
PROSTA HISTORIA to opowieść, jakich 

wiele. Trochę smutna, a trochę wesoła.     
O emocjach, które przychodzą i odchodzą. 

I o tym, co pozostaje.  

Polecamy wszystkim bardzo serdecznie, ten wyjątkowy pełen emocji spektakl. 

Dzieci z grupy "Życzliwków" były zachwycone! 

        Aleksandra Bilicz- Obuchowska, nauczyciel  gr. II  
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SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ I POLICJĄ  

 Bezpieczeństwo to ważna sprawa. Wiedzą    

o tym wszystkie przedszkolaki z naszej Chatki. W 

przypomnieniu zasad bezpieczeństwa pomogli 

nam prawdziwi specjaliści. Najpierw nasze przed-

szkole odwiedziła funkcjonariuszka Straży Miej-

skiej. Dzieci mogły zapoznać się z umundurowa-

niem oraz pracą strażnika miejskiego, a w trakcie 

spotkania dowiedziały się jak bezpiecznie poru-

szać się po drodze.  Nasz gość wyjaśnił dzieciom 

znaczenie znaków drogowych oraz sygnalizacji 

świetlnej. Przedszkolaki dowiedziały się gdzie i 

jak mogą bezpiecznie przejść przez jezdnię. To 

było bardzo ważne i pouczające spotkanie.  

Do naszej Chatki zawitali również 

funkcjonariusze Policji z Wydziału Ruchu 

Drogowego w celu przeprowadzenia pogadan-

ki dotyczącej zagrożeń z jakimi spotkać się 

mogą dzieci w wieku przedszkolnym. Spotka-

nie rozpoczęło się od prezentacji mundurów 

policyjnych. Nasi goście przygotowali dla 

przedszkolaków bardzo ciekawą prezentację. 

Poruszone zostały zagadnienia dotyczącące 

bezpiecznego zachowania zarówno na drodze 

jak i w domu oraz  wobec osób obcych. Przed-

szkolaki dowiedziały się jak należy zachować 

się w sytuacji zagrożenia. Policjanci przypo-

mnieli nam numery alarmowe. Spotkanie z 

policjantami dostarczyło dzieciom wielu nie-

zapomnianych wrażeń i usystematyzowało 

posiadaną już wiedzę na temat bezpieczeń-

stwa.  

Dzieci chętnie z panem policjantem śpiewały 

piosenki „Halo, panie policjancie” i „Pali się”. 

Zapraszamy do obejrzenia piosenek śpiewa-

nych przez zespół Śpiewające Brzdące na 

https://www.youtube.com/watch?v=2sk-

r_j0vGc. 

 Patrycja Poprawska, nauczyciel gr. VIII 

Piosenka „Halo, panie policjancie” 

1. Halo, panie policjancie, 
Zapytać się chcemy, 
Jak coś złego zobaczymy, 
Gdzie dzwonić możemy? 
 
Ref. Dziewięć, dziewięć, siedem, 
Taki numer mam. 
Jeśli się coś dzieje, 
Ja pomogę Wam. (2x) 
 
2. Halo, panie policjancie, 
Zapytać się chcemy, 
Jak wypadek zobaczymy, 
Gdzie dzwonić możemy? 
 

Ref. Dziewięć, dziewięć, siedem, 
Taki numer mam. 
Jeśli się coś dzieje, 
Ja pomogę Wam. (2x) 
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       WARSZTATY MULTIMEDIALNE  

             Z TABLETAMI EMPIRIA.   

 Dnia 9 marca 2017 dzieci z grupy X 

i XI miały okazję zapoznanać  się            
z możliwościami, jakie dają nowe techno-

logie uczestnicząc w warsztatach multi-
medialnych z tabletami EMPIRIA.   Pod 
opieką animatora  dzieci tworzyły rezer-

wat przyrody, uczyły się jak dbać o natu-
rę i środowisko. Tablety to nie gry, ale 
możliwość nauki, rozwoju i  odkrywania 

pasji dzieci. 

  Każde dziecko na warsztatach miało 

do dyspozycji swój tablet. Warsztaty uło-
żone są z myślą o tym, by atrakcyjne 
wrażenia angażowały dzieci maksymal-

nie, sprawiały im radość i inspiracje. 

 Nie możemy doczekać się już kolej-

nych zajęć! 

   Monika Kalska, nauczyciel gr. X 
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ZGRYWUSY NA TROPIE  

WROCŁAWSKICH KRASNALI 

Z początkiem roku szkolnego 
„Zgrywusy” z grupy VI rozpoczęły realizację 
projektu regionalnego mającego na celu pozna-
nie rodzinnego miasta -  począwszy od najbliż-
szej okolicy aż po najważniejsze instytucje i za-
bytki architektury. 

Wycieczka na Ostrów Tumski, która od-
była się 13 marca, była kolejnym krokiem słu-
żącym rozwijaniu poczucia przynależności          
do własnego regionu. Do zwiedzania tej naj-
starszej części Wrocławia „Zgrywusy” zostały 
zaproszone przez uczniów Gimnazjum Nr 13 
(to właśnie we współpracy ze starszymi kolega-
mi realizowane są działania zaplanowane        
w projekcie). 

I wreszcie najbardziej wyczekiwany 

moment podczas wycieczki: spacer wokół 

Katedry w celu odszukania tkwiącej w jednej 

z jej wież niewielkiej kamiennej głowy. Po-

szukiwania zwieńczone zostały sukcesem – 

widok skamieniałej, wykrzywionej grymasem 

bólu twarzy ukaranego za cudze krzywdy 

młodego czeladnika na długo pozostanie w 

pamięci przedszkolaków! 

Kolejny dowód wyjątkowości Ostrowa 

Tumskiego stanowiło dla uczestników wy-

cieczki zwiedzanie Mostu Zakochanych wraz 

z niepowtarzalną kolekcją kłódek pozosta-

wianych tam przez zakochane pary. Na dro-

dze łączącej most z Katedrą przycupnęły 

wszędobylskie  krasnale – wprawdzie nie-

wielkie, ale przedszkolakom bez trudu udało 

się je dostrzec. Do grona poznanych wcze-

śniej skrzatów dołączyli Latarnik Tumski, 

Drukarz Kacper oraz Kawiarek.  

Pobyt „Zgrywusów” na Ostrowie Tumskim 

zakończył się wizytą w księgarni archidiece-

zjalnej – miejscu pracy mamy Szymona. Od 

obfitości oferowanych tam pamiątek, deko-

racji, kartek świątecznych, książek przed-

szkolakom trudno było oderwać oczy! 

  Ela Tomczak, nauczyciel gr. VI 

Wycieczka na Ostrów Tumski, która od-

była się 13 marca, była kolejnym krokiem słu-

żącym rozwijaniu poczucia przynależności do 

własnego regionu. Do zwiedzania tej najstar-

szej części Wrocławia „Zgrywusy” zostały za-

proszone przez uczniów Gimnazjum Nr 13 (to 

właśnie we współpracy ze starszymi kolegami 

realizowane są działania zaplanowane w pro-

jekcie). 

Historię Konrada i jego magicznego 

garnka  przedszkolaki poznały podczas wcze-

śniejszego spotkania z gimnazjalistami; będąc 

na Ostrowie Tumskim miały okazję zobaczyć 

miejsce, w którym ów garnek stracił swą nie-

zwykłą moc – miejsce zwane kluskową bram. 

Portal”, „witraż”, „styl gotycki” –to tylko 

niektóre pojęcia poznane przez przedszkolaki 

podczas zwiedzania Katedry Wrocławskiej, bu-

dowli najmocniej kojarzącej się z Ostrowem 

Tumskim. Dzięki starszym kolegom „Zgrywusy” 

dowiedziały się również, że bryła świątyni 

wzniesiona została na planie krzyża, że obie jej 

wieże mają tę samą wysokość, że jedna z nich – 

na skutek błędów konstrukcyjnych – nie jest 

idealnie pionowa. 

 

16 



 

KULINARNE PODRÓŻE  

DLA MAŁYCH I DUŻYCH  

W ramach  programu  promocji zdrowia „ Kuchnia pełna zdrowia – kulinarne podró-

że dla małych i dużych” nasze przedszkolaki wybrały się w kulinarną podróż po ko-

lejnych regionach Polski. W trakcie warsztatów kulinarnych dzieci miały okazję po-

znać potrawy charakterystyczne dla danego regionu naszego kraju oraz sposoby ich 

przyrządzania. 

W trakcie naszej grudniowej podróży po 

Kaszubach przedszkolaki same przygo-

towały masło. To wcale nie jest takie 

trudne. Zapytajcie nasze Skrzatki. Po-

trzebny nam był tylko słoik, śmietanka 

i kilka minut na przygotowanie. Po 

chwili powstało pyszne masło, którym 

następnie  dzieci smarowały chleb i na-

kładały na niego ulubione dodatki.  

Skoro już wiemy jak przygotować masło 

przyszedł czas na kolejny krok.               

W trakcie styczniowej, kulinarnej podró-

ży dzieci zgłębiały wiedze na temat  re-

gionu jakim jest Podhale. Przedszkolaki 

samodzielnie przygotowały masło czosn-

kowe, które było dodatkiem do Moskali - 

placków ziemniaczanych  

KUCHNIA PODHALAŃSKA 

KUCHNIA KASZUBSKA 
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 W lutym w naszej Chatce podróżo-

waliśmy po Pomorzu. A jak Pomorze     

to nie mogło zabraknąć ryb, z których 

tak słynie ten region Polski. W trakcie 

warsztatów kulinarnych dzieci przygo-

towywały jajka faszerowane pastą ze 

szprotek. Tak samodzielnie przygoto-

wane potrawy świetnie smakują i szyb-

ko znikają z talerzy. Ciekawe jaki re-

gion Polski odwiedzimy następnym ra-

zem. 

KUCHNIA POMORSKA 

Patrycja Poprawska, nauczyciel gr. VIII  

DZIEŃ  DRZWI OTWARTYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 98 

Dnia 14  marca 2017 dzieci sześcioletnie z grup IX, X i XI wybrały się      

na dzień otwarty do zaprzyjaźnionej z naszym przedszkolem szkoły podstawowej 
nr 98. Przedszkolaki miały okazję  obejrzenia całej szkoły. Brały udział w warsz-

tatach z języka angielskiego, zajęciach sportowych, tanecznych , muzycznych         
i plastycznych. Odwiedziły  gabinet historyczny pełen eksponatów, makiet                  
i replik. Z zaciekawieniem i w skupieniu słuchały opowiadania historyka na te-

mat powstawania pisma i druku. Dzieci miały okazję zapoznać się z wyglądem 
pracowni przyrodniczej. Uczniowie  klas szóstych przygotowali dla nich ciekawe 
eksperymenty chemiczne. Furorę zrobił wybuch wulkanu oraz jajko w butelce. 

Na koniec zaproszono Nas na hol, gdzie uczniowie wraz z nauczycielem 
muzyki zagrali dla nas piękny koncert. Wspólnie zaśpiewaliśmy dwie piosenki, 

których dzieci uczyły się na warsztatach muzycznych. 
Monika Kalska, nauczyciel gr. X 
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XII OGÓLNOPOLSKA  

OLIMPIADA KREATYWNOŚCI 

             “Patrz tam, gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć  

            nie potrafią”  
           Teresa Kosiarek 

 

W XXI wieku zdolność zarządza-
nia czasem oraz zasobami ludzkimi        
i materialnymi jest jedną  z najbardziej 
pożądanych cech u człowieka. Nie tylko 
na płaszczyźnie zawodowej, ale i coraz 
bardziej także prywatnej. Wciąż poszu-
kujemy jak skrócić dotychczas wydrep-
tane ścieżki działania i  myślenia, co po-
zwoli nam na bardziej efektywne gospo-
darowanie czasem. Poszukujemy nowych 
rozwiązań dla problemów, które ułatwią 
nam funkcjonowanie w dzisiejszym świe-
cie. Do przekraczania wytyczonych gra-
nic, do odwagi „schodzenia” z dotychcza-
sowego kursu niezbędna jest wiedza na 
temat własnych słabych i mocnych 
stron, chęć rozwoju oraz zdolność czer-
pania ze współpracy z innymi ludźmi. Na 
rozwój tych umiejętności ukierunkowany 
jest międzynarodowy Program Rozwoju 
Kreatywności Destination Imagination. 
Stworzony dla dzieci, młodzieży i studen-
tów, realizowany w 42 krajach, na sze-
ściu kontynentach daje możliwość od-
krywania i wydobywania na światło 
dzienne potencjałów ludzkiej wyobraźni.   

 

W ramach programu corocznie organi-
zowana jest Ogólnopolska Olimpiada Kre-
atywności,w trakcie której wszystkie drużyny 
pracujące na programie mogą zaprezentować 
efekty swojej pracy podczas Wyzwań Druży-

nowych oraz Wyzwań Na Już. Tegoroczna 
Olimpiada miała miejsce  w dniach 16-19 
marca w Hali Stulecia i wzięły w niej udział 
drużyny z całej Polski oraz innych krajów.  

Nasze przedszkole dumnie reprezentowały 
dzieci z grup VII Smerfy: Ala Sito, Michalina 
Gradomska oraz Tomek Mońca, oraz dzieci      
z grupy VIII Biedronki: Ala Danek,  Sara 
Ruszczak, Hania Dobosz oraz Magda Trela.  

Od początku roku szkolnego drużynę 
“Kolorowy Świat Wrocławskich Krasnali” 
prowadziły i opiekowały się nią trenerki: 
Edyta Mech i Aneta Błaszczyk. 

Zadania Olimpijskie są zróżnicowane i do-
stosowane do  możliwości uczestników. Wy-

zwanie Na Już dla poziomu przedszkolnego 
– poziomu Wschodzących Gwiazd, sprawdza 
umiejętności współpracy i komunikowania 
się ze sobą członków grupy. Tegorocznym 
zadaniem było stworzenie latawca jedynie z 
dostępnych materiałów  oraz stworzenie 
krótkiego przedstawienia, którego byłby on 
bohaterem. Charakterystyczne dla tego typu  
zadań jest presja czasu – od momentu usły-
szenia jego treści dzieci mają na wykonanie 
tylko kilka minut. Kluczowa jest także sa-
modzielność drużyny – trenerzy nie mogą im 
udzielać pomocy ani podpowiedzi.  

A tak prezentowała się część drużyny  
w swoich strojach… 
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Pierwsze próby przed publicznością…. 

 

Olimpiada Kreatywności Destination Imagina-
tion jest niezwykłą okazją do poznania wielu 
ludzi o różnych talentach i pomysłach, możli-
wością wymiany doświadczeń i odkrywania 
wielu sposobów rozwiązania jednego proble-
mu. Praca programem jest frajda dla wszyst-
kich uczestników, ponieważ ogranicza ich je-
dynie własna wyobraźnia – do rozwiązania 

Wyzwania dochodzą sami, od nich zależy jaki 
kształt, jaką formę przyjmie ich zadanie oraz 
jakich środków użyją. Możliwości jest nie-
skończenie wiele, ale sukces można osiągnąć 
tylko dzięki dobrze funkcjonującej współpra-
cy.  

  Aneta Błaszczyk, nauczyciel gr. VII 

Mieliśmy okazje podpatrzeć jak wyglądały 
dzieła innych drużyn – także ze starszych 

poziomów 

 Ograniczenie czasowe sprawia, że istot-
ne w wykonaniu zadania staje się: odporność 
emocjonalna w sytuacjach trudnych, zdol-
ność do rezygnowania z własnych pomysłów 
na rzecz wspólnych celów i pomysłów in-
nych. Zadania te mogą stanowić trudność 
dla niejednej grupy dorosłych, ale nie dla 
dzieci, które trenują! Niestety ze względu na 
fakt, iż Wyzwanie Na Już było takie samo dla 
wszystkich drużyn przedszkolnych, jego 
treść stanowiła ścisłą tajemnicę aż do zakoń-
czenia Olimpiady. Zatem nie udało się na-
szym fotografom utrwalić zmagań naszych 
podopiecznych.  
  

  
 

Podczas tworzenia scenografii... 

Drugie z wyzwań - Wyzwanie Drużynowe, 
jest zadaniem, do którego drużyna przygoto-
wuje się od  momentu swojego powstania.     
W tym roku zadanie było trzyetapowe: zdo-
bycie wiedzy na temat maszyn prostych i zło-
żonych, stworzenie własnej maszyny złożo-
nej, oraz wykorzystanie jej do rozwiązania 
problemu w wymyślonym przedstawieniu te-
atralnym. Nasze skrzatki miały całą garść 
pomysłów na stworzenie maszyny, jednakże 
droga od pomysłu do realizacji była bardzo 
długa i pracowita – niestety okazało się, że 
nie każdy pomysł uda nam się przenieść       
z papieru w rzeczywistość. Ostatecznie po 
licznych obserwacjach, doświadczeniach, 
próbach i porażkach powstała maszyna do 
malowania!  

W późniejszych tygodniach pracy dzieci stwo-
rzyły scenariusz przedstawienia, bohaterów 
którymi będą, oraz stroje i scenografię.  

20 



 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY  

Tradycyjnie już, jak co roku, powitanie no-
wej pory roku w naszej Chatce odbyło się uroc-
zyście. 21 marca wszystkie dzieci przybyły do 

przedszkola ubrane w wiosennych kolorach (na 
czerwono, pomarańczowo, żółto, zielono, nie-
biesko i na biało). Na  naszych milusińskich cze-
kało już od rana mnóstwo niespodzianek   i 
atrakcji. W tym dniu gościliśmy gimnazjalistów 
z zaprzyjaźnionego Gimnazjum nr 13 we Wrocła-
wiu. Przybyli do nas specjalnie, aby pomóc nam 
przepędzić Zimę. Krasnal Hałabała wraz ze 
zwierzątkami z łąk i lasów cierpliwie wypatrywali 
nadchodzącej Wiosny. 

Dzieci z wielką radością oglądały 
przygotowany program artystyczny po-
kazany przez starszych kolegów. Każda 
grupa miała przygotowany swój wiosen-
ny okrzyk na powitanie wiosny.           
Po wspólnym spotkaniu w holu budyn-

ku B każda z grup otrzymała 
do wykonania określone zadania.          
W swoich salach dzieci rozwiązywały 
zagadki, przygotowywały instrumenty       
z plastikowych pojemników oraz ryso-
wały piękny portret Pani Wiosny. Z 
zimą oczywiście spotkamy się ponow-
nie, a tymczasem możemy się cieszyć z 
panowania wiosny i pięknej słonecznej  
pogody! 

Anita Pilipaka, nauczyciel gr. X 

OKRZYKI NA POWITANIE WIOSNY  

Grupa I „Śmieszki“ Jej wiosna radosna! 

Grupa II „Życzliwki“ Wiosno przyjdź, zimo idź! 

Grupa III „Marzyciele“ Precz zimo zła, witaj 

wiosna ma! 

Grupa IV „Pracusie“ Wiwat wiosna radosna! 

Grupa V „Mądrale“ Hura hura już jest wiosna ! 

Grupa VI „Zgrywusy“ Witaj wiosno! Zostań z 

nami! Powitamy Cię kwiatami! 

Grupa VII „Smerfy“ Witaj wiosno hip hip 

hura! 

Grupa VIII „Biedronki“ Wiosna zaraz tu 

przybędzie, kolorowo będzie wszędzie! 

Grupa X „Skrzaty“ Kolorowa wiosna 

przyszła tu radosna! 

Grupa XI „Wędrowniczki” Na wiosnę, 

na wiosnę Wędrowniczki są radosne! 

21 



 

PRACUSIE I MĄDRALE  

W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM  

Dnia 28 marca grupa IV Pracusie i V 

Mądrale pojechały  do Muzeum Etno-

graficznego, aby bliżej poznać oby-

czaje wielkanocne.  

Dzieci zwiedziły wystawę, a potem wzię-

ły udział w warszatach pt. „Palma bije, 

nie zabije” .  

Od gablot nie można było oderwać oczu. 

Różnego rodzaje cudeńka pobudziły wy-

obraźnię dzieci i zmuszały do wydawa-

nia entuzjastycznych odgłosów. 

Dzieci dowiedziały się dlaczego dawniej 

na wsi tak bardzo wyczekiwano wiosny i 

wypatrywano za bocianami. Nawet pie-

czono dla nich specjalne ciastka w 

kształcie ptasich łap. Otóż  kiedy już 

spiżarnie były o zimie puste, marzeniem 

ludzi była  szybka wiosna. 

Dużym zaskoczeniem było oglądanie 

filmiku z Lipnicy Murowanej, gdzie co 

roku organizowane są zawody na naj-

wyższą palmę wielkanocną. Kiedy za po-

mocą dźwigu stawiano 35-metrową pal-

mę, większość dzieci otwierała usta ze 

zdziwienia. 

Innym ciekawym zwyczajem związanym z 

obchodami Świąt Wielkanocy jest tradycja 

Pucheroków, wciąż żywa w niektórych re-

jonach Polski. Dzieci w kolorowych czap-

kach z bibuły chodzą od domu do domu i 

składają różne życzenia. W zamian dosta-

ją różne słodycze i upominki.  

Na koniec warsztatów każde dziecko wy-

konało własną pisankę udekorowaną bi-

bułką. 

 

21.03.2017 - 07.04.2017 : „Pisanki i palmy wielkanocne”  

Pisanki, palmy, stroiki, baranki z ciasta i gliny, papierowe 

kwiaty oraz drewniane ptaszki można będzie oglądać na 

dorocznej wystawie przygotowanej przez Muzeum Etno-

graficzne we Wrocławiu z okazji świąt Wielkiej Nocy. 

Zaprezentowane zostaną ozdoby wykonane technikami 

tradycyjnymi oraz współczesnymi autorstwa 40 twórców. 

Ekspozycje poświęcone obrzędowości organizowane są w 

Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu od ponad 45 lat. 

Wystawa przygotowana z okazji świąt Wielkiej Nocy jest 

okazją do poznania współczesnych technik tworzenia 

rekwizytów i ozdób wielkanocnych. Zaprezentowane 

zostaną pisanki zdobione technikami, takimi jak batiko-

wa, rytownicza, jajka oklejane miniaturowymi wycinanka-

mi, rdzeniem sitowia, opolskie „kroszonki” oraz ozdoby 

wykonane przez współczesnych twórców na motywach 

huculskich, suwalskich, opolskich czy rzeszowskich.  

Źródło  www.muzeumetnograficzne.pl 
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Dnia 21 marca 2017 roku przed-
szkolny chór reprezentował naszą 
Chatkę Małego Skrzatka w elimina-

cjach rejonowych VII Dolnośląskiej 

Gali Talentów. 

Dolnośląska Gala Talentów to przedsię-

wzięcie organizowane już po raz siódmy  
przez Dolnośląskie Kuratorium Oświa-
ty. Jego celem jest promocja uzdolnio-

nych dzieci i  młodzieży z dolnośląskich 

przedszkoli, szkół i placówek.  

W tym roku eliminacje rejonowe odbyły 
się w Szkole Podstawowej nr 39           
im. Księdza Jana Twardowskiego           

we Wrocławiu, a zaplanowana                
na 30 maja finałowa Gala gościć będzie 

w Świdnicy.  

Jury nominujące do finału VII Dolno-
śląskiej Gali Talentów składało się           

z pięciu osób: pani Anna Kulińska —
wizytator Kuratorium Oświaty, pani 
Grażyna Stachowiak — dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 39, pani Angelika 
Dempniak — dyrektor Przedszkola        

nr 73, pan Krzysztof Popiel — kierow-
nik  Zespołu  Wspierania  Edukacji Ar-
tystycznej i Kulturalnej oraz pan Robert 

Syta — artysta plastyk.  

Jury mogło nominować 5 uczestników 
eliminacji. Każdy z jurorów mógł oddać 

jeden głos. 

Skrzatki z grup IX i X pod kierownic-

twem - pani Elżbiety Sokołowskiej       
zachwyciły publiczność nie tylko pięk-

nymi strojami, ale przede wszystkim 
wspaniałym wykonaniem czterech 

utworów w czterech językach.  

Jurorzy i widzowie mieli okazję wysłu-
chać: Oseh Szalom, Ody do radości,     
Caminante son tu huelias oraz Siyaham-

ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po raz kolejny nasze przedszkolaki po-

kazały prawdziwą klasę — trema jest im 
obca, nawet gdy rywalizują ze starszymi 

od siebie gimnazjalistami  i licealistami.    

Wielu może im pozazdrościć sceniczne-
go obycia, profesjonalizmu i dziecięcego 

uroku.  

Dorota Majk, logopeda 



 

ULUBIONE PIOSENKI NIEMIECKIE 

Auf der Eisenbahn steht ein schwar-

zer Mann (wszystkie grupy – piosenka 

na rozpoczęcie zajęć) 

Auf der Eisenbahn steht ein schwarzer 

Mann, 

 der mach Feuer an, dass man fahren 

kann. 

Kleinkinder, Kleinkinder fasst euch an,  

wir fahren mit der Eisenbahn 

mit der Eisenbahn… 

Denn das Däumchen, machen so ... 
Und die Finger machen so  
Und die Hände machen so  
Und die Schultern machen so  
Und das Bäuchlein, das macht so  
Und die Füße machen so  
Und zum Schluss da kommt das Eselchen  

und wackelt mit dem Po 

 Hallo, groß und klein (hallo, groß und 
klein)  
Lasst mich nicht allein (lasst mich nicht 
allein)  
Komm und spiel mit mir (komm und spiel 
mit mir) Dann spiel ich auch mit dir... 

Osterntanz  

Ich bin ein Hase, ich heisse Hans und tanze 

einen Osterntanz  

Dreimal klatschen, dreimal springen und das 

Lied jetzt weiter singen 

Zum Osterfest bemal ich Eier fur die grosse 

Osterfeier 

Einmal drehen 

Einmal springen  

und das Lied jetzt weiter singen 
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Grün, grün, grün sind alle meine Klei-

der, 

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, 

Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. 

Darum lieb ich alles was so grün ist, 

Weil mein Schatz ein Jäger ist.Rot,rot, rot 

sind alle meine Kleider, 

Rot, rot,rot ist alles, was ich hab. 

Darum lieb ich alles, was so rot ist, 

Weil mein Schatz ein Reiter ist. 

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider, 

Blau, blau, blau ist alles, was ich hab. 

Darum lieb ich alles, was so blau ist, 

Weil mein Schatz ein Matrose ist. 

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider, 

Weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab. 

Darum lieb ich alles, was so weiß ist, 

Weil mein Schatz ein Bäcker, Bäcker ist. 

Schwarz, schwarz, schwarz sind alle meine 

Kleider, 

Schwarz, schwarz, schwarz ist alles , was 

ich hab. 

Darum lieb ich alles, was so schwarz ist, 

Weil mein Schatz ein Schornsteinfeger ist. 

Bunt, bunt, bunt sind alle meine Kleider, 

Bunt, bunt, bunt ist alles, was ich hab. 

Darum lieb ich alles, was so bunt ist, 

Weil mein Schatz ein Maler  ist. 

 

 

Eins zwei – Papagei 

drei vier- mein Klavier 

fünf sechs -alte Hex' 

sieben acht- gute Nacht! 

neun zehn -Aufwiederseh'n! 

elf zwölf böse Wölf!!! 



 

ULUBIONE PIOSENKI ANGIELSKIE 

Colours song 

Red pink yellow purple green or blue 

red pink yellow purple green or blue 

What's your favorite color 

please tell me do 

is it red pink yellow purple green or blue 

red pink yellow purple green or blue 

red pink yellow purple green or blue 

what's your favorite color 

please tell me do 

is it red pink yellow purple green or blue 

Shake and Move  
Children's song by Patty Shukla 
 
Wiggle your fingers, blink your eyes 
Wiggle your fingers, blink, blink, blink 
Move your hands side to side 
Move your hands side to side 
 
Shake your hands 1, 2, 3 
Shake your hands, Shake with me 
Shake, shake, shake, shake, shake, Shake, 
shake, shake, shake, shake,  
 
Touch your ears 
Touch your nose 
Touch your mouth 
And chin below 
Move your head all around 
Move your head all around 
 
Shake your hands 1, 2, 3 
Shake your hands, Shake with me 
Shake, shake, shake, shake, shake, shake 
Shake, shake, shake, shake, shake, shake 
 
Pat your knees pat, pat, pat 
Pat your knees pat, pat, pat 
Move your shoulders up and down 
Move your shoulders up and down 
 
Shake your hands 1, 2, 3 
Shake your hands, Shake with me 
Shake, shake, shake, shake, shake, shake 
Shake, shake, shake, shake, shake, shake 
 
Clap your hands, clap, clap, clap 
Clap your hands, clap, clap, clap 
Move your feet back and forth 
Move your feet back and forth 
 
Shake your hands 1, 2, 3 
Shake your hands, Shake with me 
Shake, shake, shake, shake, shake, shake 
Shake, shake, shake, shake, shake, shake 

The Hokey Pokey Shake 
Hey, everybody. It's time to do the Hokey Pokey! 
Make a BIIIIIG circle. Here we go. 
 

You put one hand in. 
You put one hand out. 
You put one hand in. 
And you shake, shake, shake, shake, shake. 
[ 
You do the Hokey Pokey and turn around. 
Everybody turn around. 
 
You put two hands in. 
You put two hands out. 
You put two hands in. 
And you shake, shake, shake, shake, shake. 
You do the Hokey Pokey and clap your 
hands. 
Everybody clap your hands. 
 
You put one foot in. 
You put one foot out. 
You put one foot in. 
And you shake, shake, shake, shake, shake. 
You do the Hokey Pokey and sit down. 
Everybody please sit down. 
 
You put two feet in. 
You put two feet out. 
You put two feet in. 
And you shake, shake, shake, shake, shake. 
You do the Hokey Pokey and stand up. 
Everybody please stand up. 
 
You put your head in. 
You put your head out. 
You put your head in. 
And you shake, shake, shake, shake, shake. 
You do the Hokey Pokey and sing a song. 
La, la, la, la, la, la! 
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ZAGLĄDAMY DO MÓZGU 

Akademia Świadomego Rodzica 

Mózg dziecka to niesamowite narzę-
dzie. Jest jak komputer  - trzeba wiedzieć , 
jak go „zaprogramować”, aby wykorzystać 
choć część jego nieograniczonego potencjału.  

Co się kryje w mózgu dziecka?  Czy 
już po porodzie stanowi całkowicie ukształ-

towaną strukturę?  Jaki wpływ mamy my – 
rodzice na mózgi naszych dzieci i czy w ogóle 
mamy wpływ?  Jak wpływa stres na mózg 
dziecka? 

W długotrwałym procesie rozwoju 
układu nerwowego największe znaczenie ma 
jednak etap intensywnego mnożenia się sy-
naps, czyli połączeń między komórkami ner-
wowymi w mózgu. Ma to miejsce we wcze-
snym dzieciństwie i jest związane z wpły-
wem czynników zewnętrznych.  

Dziecko rodzi się i w chwili urodzenia 
posiada 200 miliardów komórek nerwowych. 
Od tego momentu rozpoczyna się ich utrata. 

Tylko do pierwszego roku zycia dziecko traci 
ich 80 milionów. Gdy stajemy się nastolatka-
mi, mamy o 90 miliardów komórek mniej, 
gdy kończymy 35 lat, mamy ich łącznie 
mniej o 100 miliardów, a wieku 70 lat  - 
mniej o 105 miliardów. Czy tak musi być? 
Czy musimy tracić komórki nerwowe? Dzieje 
się tak z powodu zjawiska zwanego 
„przycinanie synaps”. Można porównać to 
zjawisko do krzewu, który musi być przyci-
nany, żeby rosnąć lepiej.  

W chwili urodzenia mózg dziecka jest 
mózgiem niedokończonym, podatnym na 
kształtowanie zarówno dobre jak i złe. Doko-
nuje się to w relacji rodzic – dziecko. 

Te 200 miliardów komórek nerwo-
wych, z którymi dziecko się rodzi nie wytwo-
rzyły ze sobą połączeń w wyższych partiach 
mózgu. Połączenia, które się wytworzą odpo-
wiedzialne będą w dużym stopniu za inteli-
gencję emocjonalną i społeczną dziecka. Na 
te połączenia jako rodzice mamy ogromny 
wpływ.  

W okresie od urodzenia do mniej, 
więcej 7 roku życia następuje największe 
tempo połączeń w mózgu. Aktywność mó-
zgu trzylatka jest dwukrotnie większa, 
niż u osoby dorosłej.  Po 7 roku życia na-

stępuje tzw „przesianie”. Wtedy, to błyska-
wiczne tempo, które następowało do tego 
czasu nieco się spowalnia. Rodzicom nieraz 
wydaje się wtedy, ze ich dziecko nagle 
„głupieje”, nie chłonie wszystkiego już tak 
szybko, jak wcześniej. Jest to normalny, a 
nawet wskazany proces do dalszego prawi-
dłowego rozwoju.  

Mózg dziecka może się dostosowywać 
do środowiska w jakim się znajdzie. Ta zdol-
ność przystosowania się wpływa na korzyść, 
lub niekorzyść dziecka.  

Czas do 7 roku życia jest okresem niezwykle cennym, zarówno do równa-
nia zauważonych deficytów, jak i do prawidłowego rozwoju.  

Jeśli dziecko ma rodzica , który się 
nad nim znęca, może zacząć przystosowy-
wać się do życia w brutalnym świecie. To 
przystosowanie zaowocuje zmianami w bu-
dowie i systemach neurochemicznych w 
mózgu. Stres w dzieciństwie może powodo-
wać śmierć komórek w ważnej strukturze 
mózgu. Tą struktura jest hipokamp. Odgry-
wa on ważna rolę w przypadku pamięci dłu-
gotrwałej . Na zdjęciach tomograficznych 
mózgów dzieci, które doświadczyły inten-
sywnego cierpienia, przy braku pocieszenia 
hipokamp wydaje się być zmniejszony z po-
wodu śmierci tworzących go komórek.   

Silny, długotrwały stres prowadzić 
może do hiperczujności, wyższego poziomu 
agresji, reakcji strachu bądź nieustannych 
impulsów ataku/obrony w mózgu gadzim.  

Bardzo istotne jest więc jak słucha-
my naszych dzieci, jak się z nimi bawimy, 
jak je obejmujemy, pocieszamy, czy traktu-
jemy, gdy jest niegrzeczne.  
Gdy wychowując, jesteśmy wrażliwi na 
emocje naszego dziecka, czujni – w mózgu 
naszej pociechy powstają połączenia, które 
umożliwiają mu radzenie sobie ze stresem, 
złością , posiadanie woli do realizowania 
ambicji i marzeń , odczuwania silniej, spo-
kojnej miłości, tworzenia dobrych związków.  
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 Gdy pomagamy dzieciom radzić sobie z 
silnymi emocjami duża liczba komórek w 
jego wyższych ośrodkach mózgowych zaczy-
na tworzyć ścieżki łączące się z niższymi 
ośrodkami mózgu. (drogi „góra – dół”). Z 
czasem połączenia te zaczynają w sposób 
naturalny kontrolować prymitywne, inicjo-
wane przez niższe ośrodki impulsy złości, 
strachu, cierpienia, co uwrażliwia w dziecku 
myślenie      o własnych emocjach, a nie 

rozładowywanie ich w formie prymitywnych 
zachowań (np. bicia lub ucieczki).  

        CO MOŻEMY ZROBIĆ 

  traktować poważnie cierpienia dziecka 
(nawet jeśli jest to nie zgodne z twoim 

odbiorem sytuacji); 

 reagować na uczucia dziecka właściwym 

tonem głosu i energicznie 

 zachować spokój i ustalać jasne dla 
dziecka granice – dawanie wolności, ale 

w ustalonych wcześniej ramach. 

 zastosować fizyczne metody uspokajania 
– nasz własny spokój i przytulenie wpły-
nie kojąco na emocje „buzujące” w danej 
chwili w dziecku. Warto tu pamiętać, Ze 
jeśli sami jesteśmy zestresowani, warto 
poświęcić chwilę by samemu się uspokoić 

najpierw.  

Aleksandra Pobran-Róg,  nauczyciel gr. V 

Na ilustracji widoczny jest efekt 
„przesiania”  
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY  

Akademia Świadomego Rodzica 

 Zachęcam wszystkie dzieci, zwłaszcza te młodsze oraz ich rodziców do wspólnej za-

bawy przy czytaniu bajki logopedycznej. Przy okazji usprawnimy pracę aparatu artyku-

lacyjnego i oddechowego, co stanowi niezbędny warunek pięknego mówienia. Rodzic 

czyta tekst, a dzieci wykonują ćwiczenia zawarte w nawiasach, które ilustrują fragmenty 

bajki). 

Życzę miłej zabawy! 

Beata Wielebińska - logopeda 

Wielkanocne pisanki w Zielonej Zagrodzie. 

Zawitała do nas wiosna - pora piękna i radosna (wszystkie 

dzieci uśmiechają się).  O poranku słychać wesoły śpiew 

ptaków (ćwir, ćwir, ćwir), a słonko coraz wcześniej budzi 

nas i dotyka swymi ciepłymi promykami (językiem zatacza-

my koło, a następnie wysuwamy go jak najdalej przed 

siebie). Przyroda rodzi się do życia (przeciągamy się i gło-

śno ziewamy).   

W Zielonej Zagrodzie kogut Kuba swym pianiem 

(powtarzamy: kukuryku, kukuryku,  kukuryku) ogłasza 

pobudkę. Pierwsze odpowiadają mu kurki: Klementynka i 

Klara (ko, ko, ko) i małe, żółte  kurczaczki (pi, pi, pi). Potem odezwały się kaczuszka Kwaczka 

(kwa, kwa, kwa) i gąska Grażynka (gę, gę, gę). Kolejne pianie Kuby (kukuryku, kukuryku, ku-

kuryku) zbudziło zwierzęta w oborze i stajni. Krowa Matylda głośno zamuczała (mu, mu, mu), 

źrebaczek Kazio przytulił się do swojej mamy Kasi. Razem radośnie powitali gospodarza (icha 

cha), który przyniósł dla niej świeże pachnące sianko (nosem robimy głęboki wdech, zatrzymu-

jemy powietrze i po chwili wydychamy ustami – powtarzamy 3 krotnie).  

Gospodarz zadbał również o pozostałych mieszkańcach Zielonej Zagrody. Dla kurek przy-

niósł pyszne ziarno pszenicy, dla kaczek i gęsi zielone pokrzywy. Już wkrótce wszystkie zwierzęta 

duże i małe spotkały się na podwórku.  Tymczasem psotny króliczek Krzyś potajemnie zakradł się  

do kurnika, gdzie w gniazdku kurka Klementynka pozostawiła bez opieki swoje jajka (zataczamy 

językiem kilka kółek) . Krzyś słynął w całej okolicy ze swoich malarskich zdolności. Zawsze miał 

przy sobie kolorowe farby i pędzelek. Kiedy zobaczył jajka w gniazdku, od razu wpadł na pomysł 

zrobienia z nich wielkanocnych pisanek. Wziął pierwsze jajko i namalował na nim wielobarwne 

kropeczki (dotykamy kilkakrotnie czubkiem języka podniebienia). Kolejne jajeczko przyozdo-

bił malując na nim kolorowe paseczki (malujemy paski językiem przesuwając go po podnie-

bieniu).Trzecie - pomalował w sey – floresy (językiem rysujemy w powietrzu wężyki). 

Po chwili do kurnika wróciły kurki. Klementynka spojrzała na kolorowe jajka, nagle jedno 

po drugim zaczęły pękać, a ze skorupek wyskoczyły śliczne kurczaczki. Były wyjątkowe: jedno  

w wielobarwne kropeczki (dotykamy kilkakrotnie czubkiem języka podniebienia), drugie         

w kolorowe paseczki (malujemy paski językiem przesuwając go po podniebieniu), a trzecie      

w esy – floresy (językiem rysujemy w powietrzu wężyki). Zwierzęta powitały je radośnie, a kró-

liczkowi Krzysiowi gratulowali talentu prawdziwego artysty. 

 
Obrazek pochodzi ze strony :http://pl.depositphotos.com/41466385/stock-illustration-little-bunny-paints-easter-eggs.html  
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SPOTKANIE Z ANNĄ PASZKIEWICZ –  

AUTORKĄ KSIĄŻEK DLA DZIECI 

 

 Zaraz po feriach zimowych  27 lutego w naszym 

przedszkolu odbyło się niezwykłe spotkanie. Gościem 

była autorka książek dla dzieci, pani Anna Paszkie-

wicz. 

Dzieci z grup: VII Smerfy, VIII Biedronki i XI Wę-

drowniczki wzięły udział w spotkaniu czytelniczym pod 

tytułem „ Dookoła świata”.  

Anna Paszkiewicz 

Zawód: wrocławska autorka książek dla dzieci, 

współpracuje z gazetą dla dzieci „Promyczek”, 

podejmuje działania w ramach Ogólnopolskie-

go Programu Edukacji Zdrowotnej dla przed-

szkolaków, prowadzi spotkania z dziećmi popu-

laryzujące czytelnictwo. 

Kilka tytułów książek: „Dookoła świata. Wier-

szyki o kontynentach”, „Językowe wygibasy. 

Wierszyki dla dzieci”, „Pafnucy- ostatni smok”.  

 W trakcie niezwykle ciekawej prezentacji multimedialnej najmłodsi mieli oka-

zję wyruszyć w podróż po najdalszych zakątkach naszej planety. Dzieci poznały ta-

jemnice egipskich piramid, zachwycały się niezwykłymi Różowymi Jeziorkami, dzi-

wiły się, że Mur Chiński może być tak długi…. 

 Dzieci były zafascynowane opowieściami  

pani Ani, tym bardziej, że każdej z tych interesują-

cych wycieczek towarzyszył tematyczny wierszyk, któ-

rego rymy na długo zapadały dzieciom w pamięć. 

Na koniec spotkania każda z uczestniczących  

w spotkaniu grup otrzymała od pisarki książeczkę ze 

specjalną, indywidualną dedykacją. 

                  Edyta Mech, nauczyciel gr.V 
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NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE LITERATURY DZIECIĘCEJ, 
CZYLI CO CZYTAĆ DZIECIOM??? 

 

Te krótkie utwory literackie mogą być czytane 

dzieciom  w różnym wieku jednocześnie spełnia-
jąc różnorakie funkcje.  

Przede wszystkim pełnią funkcję zabawową, bo 

uczą i jednocześnie bawią. Pomagają ćwiczyć 

język i wymowę, gdyż krótkie wierszyki łatwo 

zapadają w pamięć przedszkolakom. 

Starsze przedszkolaki, które podejmują  pierw-
sze kroki w nauce czytania chętnie wybierają 

wierszyki do ćwiczeń, aby doskonalić się w na-

uce tej trudnej umiejętności. 

Ogromnym plusem wierszyków-jako formy lite-

rackiej- jest to, że pojawiają się w nich rymy, 
które im łatwiejsze, im bardziej zrozumiałe i im 

bardziej dźwięczne, tym bardziej zapadają w pa-

mięci dzieci.  

Dzięki nim dziecko ma możliwość zwrócenia 

uwagi na strukturę słów oraz takie aspekty mo-

wy jak odpowiednia intonacja, rytm czy akcent. 
Tym samym także przekaz płynący z wierszy 

głębiej dociera do swych małych odbiorców. 

 

Mają  na celu pomaganie dzieciom w zrozu-

mieniu świata.  

Istotne w tego typu książkach są  ilustracje, 
zdjęcia, kolorowanki. Treść zajmuje w nich 

drugorzędne miejsce.  

Książeczki te zachęcają dzieci do podejmowa-

nia aktywności: kolorowania, uzupełniania, 

wyklejania, a nawet do słuchania. 

Dzięki tym książeczkom dziecko nie tylko zdo-
bywa podstawową wiedzę o otaczającym go 

świecie, ale tez ćwiczy poznane już umiejętno-

ści, doskonaląc jednocześnie swoją pamięć. 

Ta forma literacka bardzo rozbudza dziecięcą 

wyobraźnię, a to dlatego, że charakteryzuje ją 

ciekawa formuła opowiadań zawierająca wstęp, 
rozwinięcie i zakończenie, mnogość dialogów czy 

ciekawych opisów. Bajki i opowiadania pozwala-

ją  kształtować wśród dzieci odpowiednie posta-

wy moralne, umożliwiają poznawanie różnych 

wartości czy przyswajanie nowych pojęć. 

Książki te są doskonałą inspiracją do podejmo-
wania z dzieckiem rozmów na wiele tematów. 

Pozwalają one na wzbogacanie wiedzy dziecka w konkretnie wybranym zakresie. 

Bogactwo formy tych książek jest dla najmłodszych niezwykle ciekawe i interesujące. En-
cyklopedie i albumy są z reguły bardzo atrakcyjnie wydane, przyciągają wieloma kolorami, 
są bogato ilustrowane. 

Decydując się na wybór tego typu książek warto zadbać o to, aby były one dostosowane do 
wieku i pasji dziecka, tak aby miało ono pełną okazję do zrozumienia treści, a tym samym 
poszerzania swoich zainteresowań. 

Edyta Mech, nauczyciel gr. VIII 

 

Źródło: www.mjakmama.pl, www.szkolnictwo.pl 
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KIEŁKI 
Kiełki to młode, budzące się do życia rośliny.  

Specjaliści uważają, że składniki  w nich zawarte są nawet lepsze dla orga-

nizmu niż te w dojrzałych warzywach. Rosnący kiełek, który za chwilę 

przemieni się w dorodną roślinę i wyda owoce, wyciąga z ziarna wszelkie-

go rodzaju witaminy, nienasycone kwasy tłuszczowe, makro- i mikroele-

menty, enzymy, białka oraz łatwo przyswajalne węglowodany.  

Pierwszym i najważniejszym powodem, dla którego warto sięgnąć po kieł-

ki jest to, że zawierają spore ilości cynku, żelaza, jodu, litu, manganu, sele-

nu, a także witaminę A, C, E, PP oraz witaminy z grupy B. Drugim ważnym 

powodem jest to, iż pomagają walczyć z nadwagą oraz utrzymać właściwą 

sylwetkę ciała. Ponadto pomagają zapobiegać wielu chorobom cywiliza-

cyjnym.  

RZEŻUCHA 
KIEŁKI BROKUŁA 

KIEŁKI SŁONECZNIKA KIEŁKI LUCERNY 

Opracowała  

mgr inż. Anna Motak 
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WKRÓTCE WIELKANOC 

UWAGA UWAGA !!! 

PIKNIK MAJOWY  -  IGRZYSKA SPORTOWE 

THE WORLD GAMES 2017 

Zapraszamy  serdecznie rodziców wraz z dzieć-

mi na piknik majowy, który odbędzie się 27 

maja o godz. 10:00. 

The World Games 2017—Igrzyska Sportów Nie-

olimpijskich 

 

Przedszkole nr 71 "Chatka Małego Skrzatka"  

ul. Kiełczowska 31-33 

51-315 Wrocław 

Telefon: +48 71 798 68 10 wew. 100  

e-mail: sekretariat.p071@wroclawskaedukacja.pl  

Zespół redakcyjny: 

Agnieszka Ślusarz, Marta Balcerzak 

 

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek niech speł-

nią się życzenia tęczowych pisanek...  

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych, bo-

gatego zająca i kurczaczków puszystych. Świą-

tecznego nastroju, biesiady obfitej, lukrowego 

baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!  

 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych ży-

czy Państwu  

Dyrektor Przedszkola 71, 

nauczyciele i pracownicy obsługi technicznej 


