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DRODZY RODZICE 

 Mamy zaszczyt powitać Państwa na łamach pierwszego w tym 

roku szkolnym  numeru przedszkolnej gazetki Skrzatek Pierwszy 

artykuł przenosi nas do wydarzenia, które było w ubiegłym roku 

szkolnym. Ale było tak ważne dla nas, że pragniemy je przypomnieć                 

i jeszcze raz podziękować zaangażowanym rodzicom . Było to przeję-

cie flagi The Word Games i ogromne emocje dla całej społeczności 

przedszkolnej.          

   Pierwszy kwartał minął jak zwykle niepostrzeżenie. Zadaniem 

Skrzatka jest ukazanie,  jak dużo się u nas dzieje dzięki pracy ca-

łego grona nauczycielskiego oraz pracowitości Państwa pociech, czę-

sto przy Państwa wsparciu i zaangażowaniu.  W tym roku nasza 

Chatka powiększyła się o dwie nowe  grupy. Za nami wzruszająca 

uroczystość „Pasowania na  przedszkolaka” . Dzieci z grup I i II zo-

stały przyjęte do grona społeczności przedszkolnej.   Relacja w bie-

żącym numerze. Grupa III to wiele nowych przedszkolaków i nowe 

panie, dlatego odbyła się tam również ważna uroczystość —

Pasowanie na Marzyciela, relacja w numerze jesiennym Skrzatka. 

Większość grup ma już za sobą różnego rodzaju wycieczki. Kilka     

z nich prezentujemy w bieżącym wydaniu. Prezentujemy również 

zestawienie wszystkich wyjść poza teren przedszkola. 

Wiele uwagi  poświęciliśmy w bieżącym numerze obchodom Święta 

Niepodległości. Dużo działo się w Chatce w tym temacie.  

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z nowymi projektami reali-

zowanymi  w bieżącym roku szkolnym: „Bajka w podróży” oraz 

„Mamo, Tato… Poczytajmy ze Skrzatkiem”.  

Chętnych rodziców zapraszamy do porad zamieszczonych w kąciku 

„Akademia Świadomego Rodzica”. Tu kącik dietetyczny, oraz psy-

chologiczny i jeszcze raz parę słów o KODEKSACH GRUPOWYCH, 

funkcjonujących  w naszym przedszkolu. Jest to artykuł stworzony 

na podstawie wypowiedzi nauczycieli pracujących w naszym przed-

szkolu. 

Wspominamy także akcje charytatywne i dziękujemy za Państwa 

zaangażowanie. W każdej działalności możemy liczyć na sukces, je-

śli wspierają nas rodzice naszych przedszkolaków. 

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 
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WSPOMINAMY -  

- THE WORD GAMES 

W „CHATCE MAŁEGO SKRZATKA” 

 
To był bardzo uroczysty dzień w Przedszkolu    

nr 71.  

Na samym początku dzieci z Przedszkola 18 

przekazały flagę Word Games przedszkolakom  

z Chatki Małego Skrzatka. Przedszkolaki wraz 

ze swoimi paniami przygotowały bogaty pro-

gram artystyczno-sportowy. Jako pierwszy wy-

stąpił chór, prowadzony jest przez Panią Elżbie-

tę Sokołowską. Następnie odbył pokaz taneczny 

z wykorzystaniem pomponów. Imprezę  koordy-

nowała Pani Katarzyna Pietluch, która na co 

dzień rozwija w dzieciach zamiłowanie do spor-

tu podczas zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej. 

Atrakcji sportowych nie brakowało. Mali            

i duzi mogli spróbować swoich sił w dyscypli-

nach The World Games.  

W organizacji uroczystości ogromną rolę odegra-

li rodzice przedszkolaków. Ich ogromne zaanga-

żowanie w tę imprezę podkreśliła w swojej prze-

mowie dyrektor „Chatki Małego Skrzatka” Pani 

M a r z e n a  S ł o w i ń s k a - M a ć k i e w i c z . 

 

Na nasz festyn przybyli znakomici sportowcy - 

Aleksandra Kaczyńska-Błoch (wioślarka, olim-

pijka), Danuta Bułkowska (lekkoatletka), Mario-

la Pawlak-Marzec (koszykarka) i Wojciech Błoń-

ski (koszykarz) oraz Renata Mauer-Różańska . 

 Do udziału w wydarzeniach TWG 2017 zachę-

cał publiczność Pan Adam Roczek, wiceprezes 

Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego TWG 

2017, który wręczył również Pani dyrektor pu-

char za aktywności związane z TWG w całym 

Roku Igrzysk The World Games, a także pa-

m i ą t k o w ą  t a b l i c z k ę .  

                         

Na podstawie artykułu z Gazety Wrocławskiej 

http://www.gazetawroclawska.pl/sport/the-world-

games-2017/a/flaga-the-world-games-w-przedszkolu-nr-

71,12146657/   

Flaga podczas swojej wędrówki w Roku Igrzysk 

TWG 2016/2017 trafiła do 25 placówek 

edukacyjnych. Ponad 8000 dzieci i młodzieży, 

nauczycieli oraz rodziców mogło poczuć magię 

zbliżających się igrzysk, wypróbować sporty 

TWG w Miasteczku Sportowym i wygrać 

ciekawe nagrody w licznych konkursach.  

Źródło: 

https://theworldgames2017.com/flaga-twg-

2017-zakonczyla-swoja-wedrowke-po-

szkolach/ 
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Komm wir backen heute Kekse du 

und ich wir zwei und ich nehme Zuc-

ker , Butter und du kümmerst dich 

ums Ei                          

 Erst mal Ratschen klatschen und 

dann knicken wir dem Ei                    

Roll roll roll                                                                                                  

Heute nehmen wir uns zeit                                                                           

Wir backen heute Kekse, du und ich 

wir zwei                                              

Du und ich wir zwei                                                                                        

La la la la la                                                                                                      

Und ich stich aus die Sterne                                                                     

Denn die liebe ich so sehr                                                                             

Kleine grosse hab ich gerne                                                                      

Schaut sie werden immer mehr                                                               

Und ich fühl mich wie ein Zucker 

Bäcker                                                    

Sehr auch so aus                                                                                            

Oh wie mag ich diesen doof                                                                       

und der strümpf kann sicher weit 

durch unser Haus. 

Tekst i muzyka M.Coccopelli 

26 września obchodzimy Europej-
ski Dzień Języków (EDJ). To coroczne 
święto języków ustanowione zostało 
w 2001 roku z inicjatywy Rady Euro-

py, której siedzibą jest Strasburg.  

KONCERT WIELOJĘZYCZNA EUROPA 

26 .09.2017 

Europejski Dzień Ję-

zyków, to święto usta-

nowione przez Radę 

Europy w 2001 roku, 

już po raz szósty  za-

gościło        we Wro-

cławiu. Tegoroczne 

obchody obfitowały       

w warsztaty, dyskusje 

oraz wydarzenia arty-

styczne  i edukacyjne, 

które przybl iżały 

uczestnikom ideę wie-

lojęzycznej Europy. 26 

września, w święto 

tłumaczy, na scenie    

w Synagodze Pod Bia-

łym Bocianem wystą-

piło ponad czterdzieści 

grup wokalnych i ta-

necznych, a także soli-

stów i solistek.  

 Nasze przedszkole 

reprezentowały dzieci 

z grupy VI, które wy -

konały  p iosenkę         

w języku angielskim 

„I’m ready to go” oraz 

dzieci z grupy X z pio-

senką w języku nie-

mieckim „Komm wir 

backen heute Kekse”. 

Za trud i pracę przy 

przygotowaniach dzie-

ci otrzymały piękne 

upominki. 

 

 

Joanna Zagórna, Agnieszka Ślusarz 
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POZNAJEMY PRACĘ NASZYCH                  

NAJBLIŻSZYCH 

 Jedną z idei, jakie przyświecają w tym ro-

ku szkolnym „Zgrywusom” z grupy VI podczas 

poznawania otaczającej rzeczywistości, jest zna-

lezienie odpowiedzi na pytanie: „Co takiego robią 

dorośli, kiedy my jesteśmy w przedszkolu?” 

Z tą myślą dnia 9 października przedszkolaki 

udały się na wycieczkę do Jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej przy ul. Krętej we Wrocławiu. 

Wizyta w tym jakże ciekawym miejscu rozpoczęła 

się od spotkania z panem komendantem, przed-

stawił dzieciom kilka historycznych ciekawostek 

wiążących się z pracą strażaka          w dawnych 

czasach, po czym „dowodzenie” nad przedszkola-

kami przejęli młodsi rangą strażacy. 

I w tym momencie zaczęło się to, na co czekały 

wszystkie dzieci – a szczególnie chłopcy: ogląda-

nie wozów strażackich wraz z ich wyposażeniem 

(specjalistyczny sprzęt ratowniczy, węże strażac-

kie, środki do udzielania pomocy przedmedycz-

nej), przymiarki hełmów i mundurów, zapozna-

nie z dodatkowym sprzętem wykorzystywanym 

przez strażaków podczas akcji (nadajniki, lokali-

zatory, maski z butlami tlenowymi, czujniki, ra-

diotelefony), obserwacja strażaków zjeżdżających 

po rurze. Oczywiście nie mogło zabraknąć próby 

gaszenia pożaru – każdy przedszkolak miał oka-

zję własnoręcznie uruchomić prawdziwy wąż 

strażacki. 

Dzięki wspólnym rozmowom „Zgrywusy” zrozu-

miały, jak wiele trudnych zadań staje na co 

dzień  przed strażakami, i – co za tym idzie – jak 

niezbędne w tej pracy są odwaga, odpowiedzial-

ność, umiejętność współpracy oraz siła                

i sprawność fizyczna. Przyszły strażak – a takich 

wśród naszych przedszkolaków jest wielu – już 

dziś musi zadbać o dobrą kondycję i prawidłową 

dietę. 

 

Elżbieta Tomczak, nauczyciel gr. VI  

WYCIECZKA ZGRYWUSÓW 

DO STRAŻY POŻARNEJ  
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W tym roku szkolnym już po 

raz kolejny aktywnie realizujemy wro-

cławską akcję „Cały Wrocław czyta”, 

której głównym celem  jest podnosze-

nie kompetencji czytelniczych i ko-

munikacyjnych dzieci i młodzieży. 

Wiek przedszkolny to właśnie najlep-

szy okres na to, aby obudzić w dzie-

ciach zainteresowanie książkami, baj-

kami, czy mądrymi baśniami. To wła-

śnie dzięki czytaniu książek u dzieci 

rozwija się wyobraźnia, kształtuje 

system wartości. Czytanie rozwija ję-

zyk, wzbogaca słownictwo, uczy 

umiejętności mówienia i słuchania, 

doskonali pamięć a także uczy myśle-

nia. Czytanie książek małym dzieciom 

to nie tylko kontakt z literaturą ale 

również obcowanie z drugim człowie-

kiem, budowanie więzi i zaufania. 

Dzięki temu możemy  wspólne odkry-

wać świata poprzez zadawanie pytań   

i szukanie na nie odpowiedzi. A więc 

czytajmy, czytajmy razem i to jak naj-

więcej! 

W naszym przedszkolu w obu budynkach 

znajdują się już od dłuższego czasu 

„Bajkowe ławeczki”. Są to miłe, kolorowe 

zakątki, w których można znaleźć wiele cie-

kawych książek. Zapraszamy do głośnego 

czytania i indywidualnej kontemplacji utwo-

rów literackich a także wypożyczania ksią-

żek do domu. 

Jak to można zrobić? Bardzo prosto. 

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTECZKI 

PRZY „BAJKOWEJ ŁAWECZCE 

Książki są oznaczone naklejką z logo przed-

szkola i podpisem „Odprowadź książkę       

do przedszkola”. 

Można korzystać z nich na miejscu lub wy-

pożyczyć do domu. 

Gdy tylko książkę przeczytasz oddaj ją        

do biblioteczki przy Bajkowej Ławeczce i wy-

pożycz kolejną książkę. 

Pamiętajmy o tym, aby książki szanować 

(nie malować po nich, nie wyrywać kartek     

i w żadnym wypadku nie odrywać naklejek). 

Gdy przypadkiem znajdziesz książkę z naszą 

naklejką odłóż ją do biblioteczki przy 

„Bajkowej Ławeczce”. 

Co zrobić, aby czytało nam się jeszcze le-

piej? 

Twórzmy te miejsca razem. Po skończonym 

czytaniu poukładajmy książki na półkach, 

aby każdy następny czytelnik mógł cieszyć 

się intymną atmosferą kącika. Jeśli macie 

Państwo w domu , którymi chcecie się po-

dzielić, to przynieście je do swoich grup,       

a trafią one do biblioteki „Bajkowych Ławe-

czek”. 

Justyna Brzozowska, Magdalena Łęszczak -  

liderzy akcji „Cały Wrocław czyta” 

Smerfy  w Bajkowej bibliotece 

CAŁY WROCŁAW CZYTA … 

CZYTAMY I MY! 
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 18.10.2017 Skrzaty z grupy  X odwiedziły 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA, gdzie 

mogły zobaczyć jak wygląda nowa placówka uży-

teczności publicznej na Psim Polu,  jak funkcjo-

nuje i co ciekawego się w niej dzieje.  

 

Część biblioteczna wielu dzieciom z grupy była 

już znana, bo odwiedzają ją ze swoimi rodzicami. 

Podczas oglądania zbiorów bibliotecznych mogły 

się dowiedzieć lub przypomnieć sobie) jakie są 

zasady wypożyczania książek. Bardzo przydatne 

okazały się wiadomości, które Skrzaty już posia-

dały w zakresie szanowania i dbania o książki – 

w końcu są z nimi na co dzień zaprzyjaźnione.  

W bibliotece Skrzaty zainspirowane wiersza-

mi o jesiennej tematyce wykonały wspólnie 

pracę plastyczną - drzewo. Każdy Skrzat miał 

swój wkład w jego powstanie. Kontury liści  

klonu, dębu, lipy rozpoznały bezbłędnie., po-

tem je pokolorowały , a następnie przykleiły 

na wielkim szablonie drzewa. Tak powsta-

ło ,,Bajeczne jesienne drzewo Skrzatów". Dla-

czego bajeczne? Bo takich liści na żadnym 

innym drzewie nie znajdziecie! Można je za to 

oglądać i podziwiać w galerii w oknie bibliote-

ki. Prezentuje się wspaniale – sprawdziliśmy!  

 

W drodze powrotnej dzieci podziwiały drzewa 

rosnące w pobliżu Kościoła pod wezwaniem 

św. Jakuba i Krzysztofa. Skąpane w pięknych 

promieniach jesiennego słońca, zachwyciły je 

swoimi barwami, szelestem, kształtami i wiel-

kością. Zadeklarowały, że  koniecznie muszą 

tu wrócić ze swoimi rodzicami, by stworzyć 

jesienne bukiety. 
  

 

Iwona  Widźgowska, nauczyciel gr. X  

 LEKCJA     BIBLIOTECZNA              

SKRZATÓW    W    FAMIE 
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Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje 

rozwój jego mózgu. Zanim małe dziecko 

nauczy się mówić – najpierw uczy się ro-

zumieć mowę, czyli tworzy tzw. Słownik 

bierny. Ta prawidłowość jest związana    

z kolejnością dojrzewania poszczególnych 

ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za 

rozumienie oraz artykułowanie mowy. 

Nauka mowy rozpoczyna się więc tak na-

prawdę od momentu kiedy niemowlę za-

czyna być otaczane mową, 

Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim 

ciekawość świata i pomaga mu zrozu-

mieć siebie i innych. Wzory zachowań 

bohaterów bajkowych są przyjmowane 

przez najmłodszych bezkrytyczne – często 

możemy zaobserwować, że maluch od-

twarza zachowanie ulubionej postaci baj-

kowej. Dzieci szybko uczą się poprzez 

przykład – naśladując. Oczywiście ważne 

jest więc, aby mogły uczyć się na dobrych 

wzorcach. 

 

Czytanie stymuluje rozwój mowy               

i usprawnia pamięć. Książki ubogacają 

tak bierny (rozumienie) jak  i czynny 

(mowa) słownik dziecka, poszerzając wie-

dzę o świecie i pomagając w ten sposób 

odnosić sukcesy w przedszkolu i w szko-

le. Czytanie pomaga także w przezwycię-

żaniu dysleksji. 
www.klubik.biblioteka.jedlicze.pl 

 

Czytanie kształtuje wrażliwość moralną 

dziecka. W ten sposób inwestujesz w mo-

ralny i intelektualny rozwój swojego dziec-

ka. Dzieci którym rodzice regularnie czyta-

ją szybciej się rozwijają, łatwiej przyswa-

jają wiedzę o świecie i ludziach, a także 

czują się bezpieczne i kochane. 

Książki kształtują pozytywny obraz siebie. 

Dziecko czytając wraz z rodzicem może 

wykorzystać swoją wiedzę, przekonać się, 

jak wiele już potrafi i tym chętniej będzie 

uczyło się i poznawało nowe pojęcia. 

Czytanie odpowiada również za budowanie 

szczególnego rodzaju więzi emocjonal-

nej pomiędzy rodzicami   a dziećmi. 

Wspólne czytanie jest formą spędzania 

czasu z dzieckiem. Co przynosi zarówno 

„korzyści natychmiastowe” jak i procentuje 

na przyszłość. Dzięki czytaniu cała rodzina 

może wspólnie spędzać czas, z korzyścią 

dla wszystkich. 

Wspólne głośne czytanie z dzieckiem po-

może mu pokonać wiele problemów 

wieku dorastania. W głośnym czytaniu 

chodzi tak naprawdę o to, aby poświęcić 

dziecku swój czas, uwagę, a przy tym mi-

łość. 

Walory głośnego czytania dzieciom 

Wędrowniczki  uważnie słuchają bajeczek... Najmłodsi uczestnicy akcji Cały Wrocław, Śmieszki w 

Bajkowej Bibliotece 

http://www.klubik.biblioteka.jedlicze.pl


 

9  

 7.11.2017r. rozpoczął się ogólnopolski 

projekt edukacyjny pt. „Bajka w podróży”. To 

pomysł edukacyjny, dzięki któremu dziesiątki 

nauczycieli wychowania przedszkolnego zabio-

rą tysiące przedszkolaków w niezwykłą podróż. 

Jest to wędrówka po zakątkach naszego kraju, 

która pokazuje jaką siłę ma dziecięca wyobraź-

nia      i jak wiele może zdziałać każdy nauczy-

ciel, który już dawno temu przestał być 

"przedszkolanką", a jest skarbnicą wiedzy...      

o Polsce, o świecie, o życiu. Projekt został stwo-

rzony dla wszystkich tych, którzy wiedzą i wie-

rzą w to, że przygoda czeka na każdego z nas 

tuż za rogiem... że przygoda to pasja odkrywa-

nia, to kreatywność ukryta za każdym mru-

gnięciem powieki. Dla tych, którzy wiedzą, iż 

nie ma w życiu absolutnie niczego, co mogłoby 

zmusić nas do poddania się i odpuszczenia so-

bie radości z każdej przeżywanej chwili, z każ-

dego promienia słońca i każdego muśnięcia 

wiatru. Wreszcie dla tych, dla których praca 

jest pasją, zabawą, przygodą i podróżą. Przesła-

nie projektu jest bardzo proste, a jakże trudne 

do osiągnięcia w dzisiejszych czasach: „Nie bój-

cie się chcieć! Nie obawiajcie się marzyć! Dajcie 

się porwać... po prostu...”. 

W „Bajce w podróży” bierze udział 300 placó-

wek przedszkolnych z całej Polski i 7.500 

przedszkolaków w wieku od 2,5 do 6 lat. Pa-

tronami medialnymi są m.in. miesięcznik 

„Bliżej Przedszkola” wraz z Redaktorem Na-

czelnym, Robertem Halikiem, Monika Kluza – 

autorka „Polskiego Maratonu Artystycznego”, 

Ludmiła Fabiszewska z „Nutki Ludki”,Radio 

ONY, Project Margot i wiele innych. 

„BAJKA W PODRÓŻY”                     

OGÓLNOPOLSKI  PROJEKT EDUKACYJNY      

W CHATCE MAŁEGO SKRZATKA  

Przesłanie projektu jest bardzo proste, a jakże trudne 

do osiągnięcia w dzisiejszych czasach: „Nie bójcie się 

chcieć! Nie obawiajcie się marzyć! Dajcie się porwać... 

po prostu...”. 
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Wśród grona przedszkolaków piszących 

przygody małej Zosi znalazły się również 

dwie grupy z naszego przedszkola, które 

przeszły trudny etap weryfikacji wstępnej. 

„Bajkę w podróży” pisać będzie grupa          

I „Śmieszki” z Panią Moniką Kalską oraz 

grupa VIII „Biedronki” z Panią Aleksandrą 

Pobran-Róg. 

 Dziś poprowadzi Was Bajka... moja 

Bajka… Weźcie ją za rączkę i zaprowadźcie 

wszędzie tam, gdzie chcecie. Moja Bajka 

wyruszyła już w podróż... Waszą podróż... 

Zapraszam Was na "Bajkę w podróży": 

wprowadzenie: https://www.youtube.com/

watch?v=G0wpMtqbCHQ&t=18s 

rozdział I: https://www.youtube.com/

watch?v=JKN4DfNvPMI&t=6s 

Powędrujcie razem z nami… Sprawdźcie, 

gdzie trafi nasza Bajka… Dokąd zaprowa-

dzą Ją rezolutne przedszkolaki z najdal-

szych zakamarków naszego cudnego kraju? 

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

bajkawpodrozy/ 

Na czym projekt polega? Otóż 7.11.2017 

30 wybranych wcześniej grup przed-

szkolnych otrzymało napisany przeze 

mnie pierwszy rozdział opowieści pt. 

„Bajka w podróży”. Dzieci wraz z nauczy-

cielami miały 7 dni na to, aby zapoznać 

się z treścią mojego rozdziału i… uwaga! 

dopisaniem swojego – rozdziału II. Tak, 

to prawda, nie zaszła tutaj żadna pomył-

ka – to dzieci wymyślają kolejne przygo-

dy bajkowej Zosi, a nauczyciele są dla 

nich wyłącznie przewodnikami w projek-

cie, wspierają, podpowiadają, ale przede 

wszystkim zapisują to, co ich przedszko-

laki wymyślę. Po zakończeniu rozdziału 

II, wędruje on (drogą elektroniczną) do 

kolejnej grupy przedszkolnej, która dopi-

suje swoją część. W taki sposób, łań-

cuszkiem, tworzone są następne rozdzia-

ły „Bajki w podróży”. Finał projektu za-

planowany jest na marzec 2018r. Wtedy 

to kompletne bajki wraz z rysunkami, 

zdjęciami, mapami, wracają do mnie, 

autorki i organizatorki projektu, podda-

ne są edycji i opublikowane najpierw      

w postaci plików pdf, a nieco później        

w formie prawdziwych książeczek        

pt. „Bajka w podróży”. 

Iwona Mnich, nauczyciel gr.VIII,          

autorka projektu „Bajka w podróży” 

https://www.youtube.com/watch?v=G0wpMtqbCHQ&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=G0wpMtqbCHQ&t=18s
https://www.facebook.com/bajkawpodrozy/
https://www.facebook.com/bajkawpodrozy/
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 Już niedługo, bo 12.grudnia 2017r. rozpoczyna się 

w naszym przedszkolu projekt promujący czytelnictwo      

i wspólne spędzanie czasu z dziećmi, nosi tytuł "Mamo, 

Tato... poczytajmy ze Skrzatkiem". Projekt jest finałem 

konkursu plastycznego "Narysuj dla nas Skrzatka", któ-

ry odbył się w dniach 12.-24.10.2017r., a polegał na 

stworzeniu portretu Skrzatka, takiego jakiego wyobraża-

ją go sobie dzieci. Pomysłów było co niemiara, a wszyst-

kie zostały pokazane na skrzatkowej wystawie. Spośród 

zaprezentowanych prac Komisja Konkursowa, poprzez 

głosowanie, wybrała jedną z nich, która uzyskała naj-

większą liczbę głosów i wygrała konkurs. Była to praca 

Marysi U. z grupy I. Nagrodą główną był pro-

jekt Skrzatka, na bazie którego postać z dziecięcej wyob-

raźni została uszyta i stała się prawdziwą przytulanką. 

Przeniesienie płaskiego projektu w realny trójwymiarowy 

świat wywołało wiele pozytywnych emocji, które chcieli-

byśmy Wam podarować i przenieść do Waszych domów. 

Postanowiliśmy więc przekazać 11 Skrzatków w Wasze 

ręce. 12.grudnia 2017r. każda z grup otrzyma swojego 

wyjątkowego Skrzatka, któremu nada imię i który będzie 

wędrował od domu do domu Przedszkolaków, z pamięt-

nikiem i workiem podróżnika. Zadaniem Dziecka będzie 

zaopiekowanie się Skrzatkiem, a zadaniem Rodzica bę-

dzie poczytanie Skrzatkowi na dobranoc, na dzień do-

bry, kiedy tylko chcecie. Skrzatek przez 7 dni będzie 

Waszym gościem. Pokażcie mu jak spędzacie czas ra-

zem, jak się bawicie, co Was śmieszy, a co smuci. Łatwe, 

prawda? Zapewne macie swoje ulubione książeczki i za-

bawy, którymi chętnie podzielicie się z niezwykłym go-

ściem. Zanim poczytacie Dziecku i Skrzatkowi prosimy 

Was, aby w pamiętniku zostawić Skrzatkowi pamiątkę. 

Na karcie "Tu byłem" wpiszcie imię Dziecka oraz swoje 

imiona, pomóżcie odrysować małą dłoń i zachęćcie Wa-

szą pociechę do wykonania rysunku dla Skrzatka.        

A może zrobicie sobie wspólne zdjęcie? Wpiszcie tytuły 

bajeczek/książeczek, które wspólnie przeczytaliście. 

Spróbujcie opisać Waszą przygodę ze Skrzat-

kiem. Chcielibyśmy, aby była to dla Was wspaniała za-

bawa :-) Do każdego pamiętnika podróżnika, w który 

wyposażony jest Wasz Skrzatek jest dołączona płyta CD, 

na której wprowadzenie do projektu oraz specjalnie na-

pisaną bajkową historię Skrzatka czyta lektor radiowy, 

Pan Tomasz Rafałowicz. Zapraszamy do słuchania, czy-

tania i wspólnej zabawy ze Skrzatkami. 

„MAMO,TATO... POCZYTAJMY ZE 

SKRZATKIEM”                                 

PROJEKT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO 

Iwona Mnich, nauczyciel gr. VIII  
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KĄCIK JĘZYKÓW OBCYCH                  

W CHATCE MAŁEGO SKRZATKA 

 

Wprowadzanie w przedszkolu języ-

ka obcego daje szansę wychowania dzieci 

w duchu akceptacji i tolerancji dla odmien-

nych kultur, rozbudza zainteresowania 

językami i kulturami oraz pozwoli  przygo-

towuje  dziecko do życia nie tylko w zjed-

noczonej wielokulturowej Europie, a także 

na całym świecie. Dzieci nie mają uprze-

dzeń i dlatego  pozytywne nastawienie do 

nowego języka i obcej kultury powinno być 

pielęgnowane w najmłodszych latach życia. 

Musimy  pamiętać, że głównym ce-

lem nauczania maluchów języka obcego 

wcale nie jest sprawienie, by dziecko w jak 

najkrótszym czasie potrafiło powiedzieć jak 

największą liczbę zdań w języku obcym. 

Powinniśmy także wiedzieć, że 

sukcesów dziecka nie należy mierzyć ilo-

ścią materiału, które przyswoiło i potrafi 

odtworzyć, ani umiejętnościami językowy-

mi, które może zaprezentować. Dzieci, na-

wet te najmłodsze, mogą dużo się nau-

czyć, np. zapamiętać wiele nowych słów, 

jednak  większość tych słów wejdzie          

w skład słownika biernego, a umiejętności 

receptywne będą przeważać nad aktywny-

mi. Oznacza to, że kiedy dziecko usłyszy 

słowo Teddybär, będzie umiało wskazać 

na obrazku misia, niekoniecznie jednak 

poprawnie odpowie, gdy ktoś go zapytago, 

jak mówi się miś po niemiecku czy angiel-

sku. Mali uczniowie potrzebują także wie-

lu powtórzeń nowego materiału, zanim na 

dobre go zapamiętają. 

Co dają zajęcia z języka obcego dzieciom w wieku przedszkolnym? 

Zajęcia językowe wspomogą ogólny rozwój 

Państwa dziecka i dadzą mu szansę na 

przebywanie wśród rówieśników i nawiązy-

wanie nowych przyjaźni. Dzięki wczesnemu 

kontaktowi z językiem obcym przedszkolak 

stanie się bardziej wrażliwy na jego melodię 

i akcent, co z pewnością zaprocentuje        

w przyszłości. Słuchanie i powtarzanie słó-

wek, śpiewanie piosenek itp. pozwolą dziec-

ku ćwiczyć poprawną wymowę . 

To wszystko sprawi, że na póź-

niejszych etapach nauki komunikowa-

nie się w innym języku niż ojczysty bę-

dzie dla dziecka bardziej naturalne.      

I najważniejsze – pozytywne doświad-

czenia związane z pierwszymi lekcjami 

języka angielskiego czy niemieckiego     

i małe sukcesy będą pozytywnie wpły-

wać na samoocenę dziecka i jego moty-

wację do kontynuowania przygody        

z językiem obcym w przyszłości. 

...większość nauczonych słówek obcojęzycznych  wej-
dzie w skład słownika biernego, a umiejętności recep-

tywne będą przeważać nad aktywnymi.  

Joanna Zagórna, nauczyciel języków niemiec-

kiego  i angielskiego  

http://babyonline.pl/samoocena-dziecka-5-rzeczy-niszczacych-samoocene-dziecka,zasady-wychowania-galeria,2970,r3.html


 

13  

 

Międzynarodowy projekt językowy 

Od września 2017 w grupie V bilingwalnej 

Marzyciele realizowany jest projekt euro-

pejski pt.:   

„Sarah’s Reise duch Europa – Podróże 

Sary po Europie“ -Projekt eTwinning 

we współpracy ze szkołami z Rumunii, 

eTWEENING W GRUPIE V MARZYCIELE 

Czym jest eTwinning? 

Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Eu-

ropie za pomocą technologii informacyjno-

komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzę-

dzia i usługi, tak by szkoły w prosty sposób mogły 

tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko- i dłu-

goterminowe partnerstwa. 

Cele projektu 

Tworzenie świadomości kulturowej. 

 Rozwijanie ciekawości świata. 

Promowanie tolerancji wobec innych kultur. 

Szacunek wobec własnej kultury i tradycji. 

Poszerzenie wiedzy na temat Unii Europej-

skiej i wybranych państw. 

Motywowanie do nauki języków obcych 

Korzystanie z narzędzi ICT: e-mail, tablet, 

skype,  

Projekt został zatwierdzony do realizacja w pla-

cówkach przez Narodowe Biura Akcji eTwinning     

i otrzymał Certyfikat eTwinning Label. 

Działania w ramach projektu śledzić można na 

specjalnej platformie TwinSpace pod adresem: 

https://twinspace.etwinning.net/44429/home 

https://twinspace.etwinning.net/44429/home
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Hello! Good Morning! Guten Tag! Buenos Dias! 

Od początku października Grupa „Wędrowniczki” 

bierze czynny udział w europejskim projekcie języ-

kowym „Postcards from Europe – let’s create a living 

map”. Głównym jego celem jest stworzenie żywej mapy 

Europy. Dzieci wymieniają się pocztówkami ze swoimi 

rówieśnikami z innych krajów, budząc w sobie 

zainteresowanie ich kulturą. W ten sposób przed-

szkolaki nie tylko uczą się otwartości na innych, ale 

również w praktyczny sposób wykorzystują znajomość 

języka angielskiego, co stanowi istotny fundament ich 

motywacji do dalszej nauki. Poza walorami czysto 

edukacyjnymi, zaangażowanie w projekt i poznawanie 

przedszkolaków z innych krajów jest dla dzieci 

źródłem ogromnej radości i satysfakcji.      

Udział w projekcie zadeklarowały przedszkola dziesię-

ciu europejskich krajów: Hiszpanii, Portugalii, Ukrai-

ny, Niemiec, Anglii, Grecji, Danii, Litwy i Słowenii. 

Pierwszym etapem projektu było własnoręczne przygo-

towanie pocztówek z symbolami narodowymi. 

„Wędrowniczki” pochwaliły się biało-czerwoną flagą, 

narodowym godłem, piękną Warszawą oraz swoim 

ukochanym miastem – Wrocławiem. Dzieci dołożyły 

wszelkich starań, aby wysyłane przez nie kartki godnie 

reprezentowały nasz kraj. Większość pocztówek przed-

szkolaki wysłały wraz ze swoimi rodzicami. Chciała-

bym w tym miejscu bardzo podziękować wszystkim 

rodzicom za wsparcie ich pociech, ogromne zaangażo-

wanie i poświęcony czas. Jesteście wspaniali! Dzieciom 

bardzo zapadły w pamięć te chwile, kiedy z Wami szły 

na pocztę i wysyłały kartki do przedszkolaków z in-

nych krajów. Zasypywały mnie pytaniami, opowiadały 

‘jak to fajnie było’ i z niecierpliwością w głosie wypyty-

wały, czy aby listonosz nie przyniósł czasem kartki dla 

nich. Co jakiś czas pojawia się pocztówka z tego, czy 

innego kraju, przeprawiając wszystkie „Wędrowniczki” 

o wypieki na twarzy. Otwieramy każdą z nich z wielką 

radością, czytamy i szukamy naszych nowych przyja-

ciół na żywej mapie Europy, ucząc się o nich i ciesząc 

się, że ich poznaliśmy.  

eTWEENING W GRUPIE XI                            

WĘDROWNICZKI 

Magdalena Łęszczak, nauczyciel gr. XI 
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     DZIEŃ  ŚWIĘTEGO 

MARCINA                                 

W CHATCE MAŁEGO 

SKRZATKA 

 7– go listopada w naszym przedszkolu 

odbyły się potyczki rycerskie z okazji nadcho-

dzącego Dnia Św. Marcina. Jak zwykle w tur-

niej rycerski zaangażowała się pani Kasia od 

gimnastyki. W każdej sali przedszkolnej odby-

wała się inna aktywność ruchowa związana      

z tematyką rycerską. Był więc między innymi 

zjazd na płaszczu świętego Marcina, szturmo-

wanie zamku papierowymi kulkami, chodzenie 

po kamieniach z mieczem i tarczą a także po-

konywanie przeszkód na drewnianym  koniu. 

Za każde zadanie grupa otrzymywała pieczątkę 

na specjalnej karcie sprawności rycerskich.  

Nagrodą za trud był dyplom grupowy oraz 

pyszne marcińskie rogale, które na ten dzień 

przygotowały nasze wspaniałe panie z kuchni.  

 Marcinki nazywane w Niemczech Świę-

tem Światła obchodzone są 11 listopada          .  

Z tej okazji w wielu miastach w Niemczech or-

ganizowane pochody z lampionami.    

Przedszkolaki z „Chatki Małego Skrzatka” nie 

tylko uczą się języka niemieckiego. Podczas za-

jęć poznają tradycje krajów niemieckojęzycz-

nych. Stąd u nas Marcinki wpisały się   w ka-

lendarz uroczystości przedszkolnych. Na zaję-

ciach języka niemieckiego już od kilku dni dzie-

ci poznawały lub przypominały sobie legendę 

związaną z tym bohaterem. Towarzyszył temu 

śpiew piosenek o tematyce Święta Światła – 

„Ich geh’mit meiner Laterne” oraz „Laterne, La-

terne, Sonne, Mond und 

Sterne”. 

 Równocześnie w obu bu-

dynkach powstała wysta-

wa lampioników wykona-

nych w domu przez dzieci 

i rodziców. 

Lampiony podziwiać moż-

na było przez tydzień        

a  wszystkie dzieci otrzy-

mały dyplomy i drobny 

upominek. 

Agnieszka Ślusarz, nauczyciel języka niemieckiego 
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 Od kilkunastu lat 11 listopada 

wrocławianie całymi rodzinami spotyka-

ją się   w centrum miasta, by oddać hołd 

bohaterom walk o odzyskanie niepodle-

głości oraz wziąć udział we wspólnej Ra-
dosnej Paradzie Niepodległości. 

   Wrocławskie uroczystości na placu 

Gołębim rozpoczął apel wojskowy 

i wciągnięcie na masz biało-czerwonej 

flagi. W obchodach udział wzięli       

m.in. przedstawiciele samorządów miej-
skiego i wojewódzkiego oraz wojewoda 

dolnośląski. 

Po wojskowych uroczystościach z Rynku 

wyruszyła Radosna Parada Niepodległo-

ści, której tradycyjnie przewodził aktor 

przebrany za marszałka Józefa Piłsud-
skiego. 

Nasze przedszkole kolejny już raz wzięło 

udział w obchodach Święta Niepodległo-

ści  w Radosnej Paradzie Niepodległości. 

Dzieci zostały wcześniej wprowadzone    
w tematykę dotyczącą historii Polski        

i dzięki temu mogły świadomie obcho-

dzić ten ważny dla każdego Polaka 

dzień. 

 

Pomimo zapowiadanych opadów deszczu 

i silnie wiejącego wiatru, zebrała się licz-

na grupa osób gotowa  reprezentować 
Przedszkole 71w  Paradzie idącej ulicami 

naszego pięknego miasta. Byliśmy jak 

zwykle przygotowani profesjonalnie - 

dzieci ubrane w kamizelki z logo przed-

szkola, wszyscy ozdobieni biało- czerwo-

nymi kotylionami. Niektóre  dzieci trzy-
mały  w rękach flagi w barwach narodo-

wych, inne zaś niosły   ogromną flagę 

Polskie, jeszcze inni trzymali  transpa-

rent przedszkola.  Na pochód dzieci za-

brały wykonane z rodzicami balony         
z wąsami  przypominające marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 

 To wszystko pozwoliło godnie i z dumą 

zaprezentować się wszystkim       w tym 

świątecznym i ważnym dniu. 

Dzieci w czasie pochodu odwoływały się 
do zajęć w przedszkolu a tu mogły na 

żywo upamiętnić historię i tworzyć swoją 

własną, która na pewno zapadnie  głębo-

ko w  ich pamięci. 

XVI RADOSNA PARADA 

NIEPODLEGŁOŚCI 

Mój dom jest biało-czerwony –praca  Łucji K.z grupy VI Zgrywusy 
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W wesołym, barwnym korowodzie na cze-

le prowadzonym przez samego marszałka 

Józefa Piłsudskiego i prezydenta Rafała 
Dudkiewicza pochód ruszył  z Rynku, uli-

cą Grodzką , Kazimierza Wielkiego, aż do 

Placu Wolności przed Forum Narodowym 

Muzyki. Tu harcerze  rozdali  śpiewniki 

przygotowane specjalnie na tę okazję        

i przy akompaniamencie orkiestry woj-
skowej i śpiewie solisty odbyło się wielkie 

wrocławskie, narodowe śpiewanie pieśni 

patriotycznych i wojskowych.  

Na zakończenie rozstrzygnięty został, jak 

co roku, konkurs na najbardziej pomy-
słową prezentację placówki, organizowa-

ny przez Wrocławskie Centrum Doskona-

lenia Nauczycieli. Nasze przedszkole 

otrzymało nagrodę specjalną. 

   Serdecznie dziękujemy wszystkim 

uczestnikom  za wspólne świętowanie 
dawanie przykładu  dzieciom i za kształ-

towanie postaw patriotycznych najmłod-

szych Polaków.                          

Zapraszamy za rok, będziemy mogli spo-

tkać się ponownie podczas tego radosne-
go święta. 

Zdjęcie zapożyczone ze strony TuWrocław 

Fot. M.Pasiewicz 

Nauczycielki z naszego przedszkola są nie-

zwykle zaangażowane w przygotowania logi-

styczne do Radosnej Parady Niepodległości.   

Iwona Widźgowska,  nauczyciel gr. X 
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ŚPIEWANIE PIEŚNI NA RYNKU 

PSIEGO POLA 

 Dnia 10 listopada dzieci z gr. VI, IX, X    

i XI wzięły udział w wspólnych obchodach 

Święta Niepodległości  na rynku Psiego Pola 

wraz z dziećmi i młodzieżą z pobliskich szkół    

i przedszkoli.  

Program rozpoczęło uroczyste wprowadzenie 

pocztów sztandarowych SP nr 6, SP nr 98 

oraz Lotniczych Zakładów Naukowych przy 

akompaniamencie werbla. Powitano wszyst-

kich uczestników oraz przedstawicieli Rady 

Miejskiej Wrocławia oraz Rady Osiedla Psie 

Pole – Zawidawie. Kiedy natomiast przewodni-

czący klas mundurowych LZN złożył prowa-

dzącym raport o gotowości uczestników        

do udziału w uroczystości, odśpiewaliśmy 

Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego.  

Cztery najstarsze grupy z naszego przed-

szkola wzięły udział w uroczystości lokal-

nej, dzień przed 11 listopada. 

A jak przedszkolaki przygotowywały się do Święta Niepodległości? 

Pracusie wspólnie z Marzycielami 

brały udział w zajęciach dotyczą-

cych Niepodległości. Dzieci przy-

szły tego dnia ubrane w barwy 

narodowe. Ten widok robił wielkie 

wrażenie. 

Grupy IX, X i XI spotkały się na 

wspólnych zajęciach, aby podzielić 

się  zdobyta wiedzą na temat Święta 

Niepodległości. Spotkaniu towarzy-

szyło śpiewanie pieśni patriotycz-

nych. 

Mój dom jest biało-czerwony –praca  Marty G. z gr.VI Zgrywusy 
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Następnie rozpoczęło się nasze wspólne, polskie śpiewa-

nie. Każde przedszkole i wszystkie szkoły miały za zada-

nie poprowadzić odśpiewanie wybranej pieśni. Nasze 

przedszkolaki z radością zaintonowały utwór „Płynie 

Wisła, płynie”. Dołączyliśmy również do powtarzania 

wersów takich pieśni jak „O mój rozmarynie”,  

„Rozkwitły pąki białych róż”, „Pierwsza Kadrowa” i na-

szej ulubionej „Szarej piechoty”. Niektóre dzieci próbo-

wały również swoich sił w czytaniu słów pieśni ze 

śpiewników. Najwięcej emocji jednak wśród naszych 

przedszkolaków wzbudziła musztra paradna w wykona-

niu klasy mundurowej LZN. Widok przyszłych żołnierzy 

i ich dyscypliny na długo zostanie w naszej pamięci. 

Dziękujemy za spotkanie! 

 
Takie oto śpiewniki otrzy-

maliśmy od Rady Psie Pole 

Zawidawie z programem  

uroczystaości oraz teksta-

mie pieśni patriotycznych. 

Magdaleną Łęszczak, nauczyciel gr. XI 
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 W ramach podsumowania cyklu zajęć 

związanych   z obchodami Dnia Odzyskania 

Niepodległości, gościliśmy w naszym przedszko-

l u  a r t y s t ó w  o p e r o w y c h . 

Gospodarzami spotkania była grupa VIII 

„Biedronki”, która na to wydarzenie zaprosiła 

grupę VII „Smerfy”. Dzieci usiadły na widowni, 

a nad głowami miały najprawdziwszą maskują-

cą siatkę wojskową i proporczyki wprost             

z jednostek wojskowych komandosów. Całości 

dopełniły eksponaty z dobiegającej już końca 

wystawy o militarnym charakterze. Mali widzo-

wie z napięciem oczekiwali na niespodziankę… 

 Po kilku chwilach pojawili się wyczekiwa-

ni artyści – pani Anna Krzyżowska-Kawałko 

oraz pan Jarosław Kawałko – oboje pięknie 

ubrani. Pan Jarosław w mundurze, na którego 

widok dzieci oniemiały. Artyści zaśpiewali pie-

śni patriotyczne i wojskowe w operowych aran-

żacjach, a także przekazali dzieciom wiadomo-

ści na temat tamtych wydarzeń historycznych. 

Byliśmy pod ogromnym wrażeniem! 

Podziękowaliśmy za występ gromkimi brawami, 

kwiatami i specjalnymi podziękowaniami! 

Ależ było pięknie i patriotycznie! Dziękujemy…  

Iwona Mnich, nauczyciel gr. VIII  

 MILI GOŚCIE -  KONCERT PIEŚNI 

PATRIOTYCZNEJ  DLA GRUPY VII I VIII 
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 8 listopada odbyła się pierwsza ważna 

uroczystość dla dzieci z grupy I  Śmieszki - Pa-

sowanie na przedszkolaka.  Dzieci zaprosiły 
wszystkich gości na niezwykłą wycieczkę. Opo-

wiadając ruchem  do muzyki odwiedziły ZOO, 

gdzie spotkały lwa. Chciał on trochę postraszyć 

rodziców a w sumie  okazał się bardzo sympa-

tycznym zwierzęciem. Następnie maluszki na 

swojej drodze spotkały pracowite mrówki.  Na 
końcu dotarły do tajemniczego miejsca,            

w którym znajdowała się kredka. Okazało się,  

że dotarły do Chatki Małego Skrzatka, w której 

dziś odbędzie się pasowanie na przedszkolaka!     

Maluchy pięknie zaśpiewały piosenkę pt.:„ Je-
stem małym przedszkolakiem”, a Pani dyrektor 

Marzena Słowińska-Maćkiewicz każdego ma-

luszka pasowała na pełnoprawnego członka 

społeczności przedszkolnej.   Śmieszki otrzyma-

ły pamiątkowy dyplom i książkę. W auli rozlega-

ły się głośne brawa, którym towarzyszył blask 
fleszy aparatów. 

„ Jestem małym przedszkolakiem, ale dużo już potrafię. 

Ja się uczę gdy się bawię , bo w zabawie jest ciekawie.” 

Dla maluszków wystąpiły dzieci z grupy VI 

Zgrywusy . Zaprezentowały one piosenki, ta-

niec i zagrały jak prawdziwa orkiestra. Rodzice 
dzisiejszych Maluchów mogli sobie wyobrazić, 

jak wiele jeszcze umiejętności do zdobycia 

przed ich pociechami. Ale warto poczekać! Gdy 

grupa VI pod przewodnictwem Pani Elżbiety 

Tomczak zaczęła śpiewać wszyscy zgromadzeni 

goście zamilkli. Starszaki zrobiły piorunujące 
wrażenie na publiczności.  Na zakończenie 

Zgrywusy   życzyły Śmieszkom samych sukce-

sów w tej przedszkolnej wędrówce. 

Po uroczystości Pasowania na przedszkola-

ka dzieci i ich rodzice udali się na słodki po-
częstunek do swojej sali. To był dzień pełen 

wrażeń w Chatce Małego Skrzatka. 

Monika Kalska, nauczyciel  gr. I 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA       

W GRUPIE I ŚMIESZKI 
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 W  październiku w naszej „Chatce” na 

chwilkę zapanowało przyjemne zamieszanie -

przygotowania strojów, śpiewy, tańce… To malu-
chy wraz ze swoimi paniami szykowały swoje 

pierwsze występy artystyczne.  

 

 W końcu nadszedł czas na prezentację 

zdobytych umiejętności i  25-go października 

grupa II „Życzliwki” wjechała do auli śpiewając 
piosenkę pt. „Jedzie pociąg, a w pociągu dzieci..” 

Pojawiły się gromkie brawa, po których dzieci 

zaśpiewały wesoły utwór pt. „Jestem sobie 

przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę...” 

Następnie zaprezentowały układ ruchowy do 
piosenki „Małe czerwone jabłuszko ”.                                                          

Pierwszy występ wzbudził dużo emocji zarówno 

wśród Życzliwków, jak i zgromadzonych gości.  

  

Ponieważ Maluchy zdały egzamin  wzorowo , Pa-

ni dyrektor  Marzena Słowińska-Maćkiewicz bez 

zastanowienia ujęła w dłoń ogromny ołówek       
i pasowała wszystkie Życzliwki na prawdziwych 

przedszkolaków. 

 

Tradycją naszej placówki jest występ grupy Star-

szaków  podczas uroczystości pasowania na 

przedszkolaka. 
Dla grupy I wystąpiła grupa X pod przewodnic-

twem Pań -  Iwony Widźgowskiej i Anety Rut-

kowskiej. Właściwie to pojawiło się stado kotów i 

była tam chyba nawet jakaś myszka…  

A tak serio to był już bardzo profesjonalny wy-
stęp i etiuda teatralna pt. „Kotki dwa” . 

 

Dzieci uroczyście złożyły przysięgę. Obiecały,  że 

będą wzorowymi przedszkolakami. Na pewno tak 

będzie! 

 
 Sam moment pasowania przebiegł nie-

zmiernie uroczyście, a wręczone dzieciom dyplo-

my i prezenty podkreśliły rangę tego wydarzenia. 

Tak oto grupa II Życzliwki dumnie wkroczyła w 

krąg  prawdz iwych  pr zedszko laków !  

Anita Pilipaka, nauczyciel gr. II 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W GRUPIE II ŻYCZLIWKI 

Życzliwki uroczyście przyrzekały: 

 Bawić się w przedszkolu 

grzecznie, ale też bezpiecznie. 

 Próbować każdej potrawy, aby 

mieć siłę do dalszej zabawy. 

 Dzielić się zabawkami z innymi i 

żyć w zgodzie ze wszystkimi. 

 Rączki mydłem myć  i dzień 

dobry mówić ładnie. 

 Z uwagą słuchać każdego, 

zwłaszcza kogoś dorosłego. 

 Być radością taty i mamy, bo 

tak bardzo ich kochamy! 
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DZIELNICOWE POTYCZKI      SPORTOWE 

 - IX FESTIWAL ZDROWIA 

 Nasza placówka należy do Sieci Szkół               

i Przedszkoli Promujących Zdrowie.  Co roku przed-

szkola z dzielnicy Psiego Pola spotykają się na Fe-

stiwalu Zdrowia, gdzie mierzą się z różnymi konku-

rencjami sportowymi.   

W tym roku, 24 listopada,  miał miejsce już IX Fe-

stiwal Zdrowia. „Chatkę Małego Skrzatka” reprezen-

towały dzieci z grupy XI „Wędrowniczki”: Sara, Maja 

i Dawid. Młodzi sportowcy  dzielnie pokonywali 

przygotowane przez organizatorów konkurencje 

sportowe. Przedszkolakom przyszło zmierzyć z m.in. 

z czołganiem na ławeczce, przechodzeniem przez 

tunel, czy wyścigiem w workach.  

Podczas konkurencji sportowych wszyscy rywalizo-

wali zgodnie z zasadami fair play. Mieli  także oka-

zję poznać dzieci z innych przedszkoli i wspólnie 

bawić się chustą Klanzy. Na koniec  spotkania od-

była się ceremonia wręczenia dyplomów i medali 

dla wszystkich młodych sportowców. Brawo!  
Drużyna przedstawicieli  Przed-

szkola 71 CHATKA MAŁEGO 

SKRZATKA w składzie: Sara R., 

Dawid G. oraz Maja P. 

Patrycja Poprawska, przedszkolny koordynator programu 

zdrowotnego, nauczyciel gr. XI 
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DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI  

W CHATCE MAŁEGO SKRZATKA 

 

Dzień Życzliwości to wydarzenie, które na stałe 

wpisało się w kalendarz wydarzeń w  Chatce Małe-

go Skrzatka.  

Zwyczajowo obchodzimy ten dzień 21 listopada.   

Ze względu na fakt, że tego dnia większość grup 

wychodziła na przedstawienie do Famy, organiza-

torzy Dnia życzliwości postanowili przełożyć to wy-

darzenie na dzień następny. Tego dnia wszystkie 

dzieci miały przyjść do przedszkola ubrane na żół-

to. We wszystkich grupach zrobiło się bardzo sło-

necznie!!! Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie. 

 Już od rana na przedszkolaków czekały  różnorod-

ne atrakcje. Skrzaty i Skrzaciki zaczynały ten 

dzień od przejścia przez żółtą bramę do magicznej 

„Krainy Życzliwości”, w której to wszyscy są dla 

siebie mili, koleżeńscy i pomocni. Do przedszkola 

zawitali również  pomocnicy Krasnala Życzliwka, 

czyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6, którzy 

tego dnia odczytywali dzieciom list od Życzliwka      

i angażowali się w zabawę na poszczególnych gru-

pach. Przedszkolaki poznały takżę historię Świato-

wego Dnia Życzliwość i Pozdrowień.  

Podczas wspólnych zabaw w sali dzieci tworzyły 

łańcuchy przyjaźni, rozwiązywały zagadki związane 

tematycznie z obchodzonym dniem. Skrzaty            

i Skrzaciki oglądały też specjalnie przygotowane na 

tą okazję scenki prezentujące różne postawy spo-

łeczne. Dzieci wspólnie oceniały zachowania boha-

terów decydowały, które z nich są prawidłowe oraz 

jak należy się zachować w danej sytuacji. Każda     

z grup wykonała swój wagonik, który został docze-

piony do wspólnego „Pociągu Życzliwości”. Prace  

ozdobiły przedszkolne korytarze. Dużą atrakcją dla 

dzieci okazała się fotobudka, w której każdy mógł 

zdobić sobie zdjęcie jako Krasnal Życzliwek.  

Krótka historia Dnia 

Życzliwości we Wrocławiu 

21 listopada Światowy Dzień Życz-

liwości i Pozdrowień uchwalony w 
roku 1973 w Stanach Zjednoczo-
nych, jako wezwanie do pokoju w 
odpowiedzi na wojnę Jom Kippur 
między Izraelem a Egiptem. Do dziś 
21 listopada funkcjonuje jako dzień 
pod nazwą "World Hello Day". Zwy-
czaj podchwyciły inne kraje – dziś 
uroczystość obchodzona jest w 180 
krajach i stanowi idealną okazję, 
aby zademonstrować chęć pokoju na 

świecie. 

 W 2006 roku Biuro Promocji Miasta 
oraz wrocławskie uczelnie postana-
wiają zorganizować obchody Dnia 
Życzliwości i przeprowadzić ogólno-
polską kampanię, w której promo-

wana będzie… "życzliwość". 

 Do współpracy zapraszamy wro-
cławskiego artystę Andrzeja Tylkow-
skiego, który współpracuje z nami 
do dziś, dodając temu świętu nie-
zwykłego ciepła i humoru swoimi 

rysunkami 

Źródło www. wroclaw.pl 

Patrycja Poprawska, nauczyciel gr. XI 
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PASOWANIE NA MARZYCIELA             

W GRUPIE  III 

28 listopada 2017 

 W grupie III  28-go listopada odbyło się 

pasowanie na „Marzyciela”. Wszystkie dzieci 

ubrane były na galowo i prezentowały się na-

prawdę elegancko.  

 Z dalekich zakątków świata, przyjechali bar-

dzo ważni goście: Elf, wróżka Matylda oraz 

różowy Marzyciel.  

Przedszkolaki miały do wykonania bardzo 

trudne zadania, które specjalnie dla nich 

przygotowali przybyli goście. Dzieci wędrowa-

ły po magicznej ścieżce stworzonej    z najcu-

downiejszych kolorów ale przede wszystkim 

dowiedziały się, co to są marzenia i dlaczego 

warto je mieć .  

Z wszystkimi zadaniami dzieci poradziły so-

bie świetnie, dzięki czemu zostały prawdzi-

wymi „Marzycielami”.  

Dla całej grupy był przygotowany mały po-

częstunek oraz podarunek       w formie em-

blematu. Po małej biesiadzie, przyszedł czas 

na ruch. Dzieci tańczyły przy muzyce,           

a z nieba leciały kolorowe bańki mydlane.  

Pamiętajmy, marzenia się spełniają!!! 

Magdalena Milecka i Karolina Kowal  -

nauczycielki grupy III Marzyciele 

Marzyciel 
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MIKOŁAJKI 2017                  

W NASZYM PRZEDSZKOLU 

BUDYNEK A „SKRZATY” 

Calutki rok czekaliśmy na przyjście tego 

wyjątkowego Gościa. Byliśmy grzeczni... 

no może nie zawsze :) Myliśmy zęby po 

jedzeniu każdej słodkości... no dobrze dwa 

razy dziennie :) Słuchaliśmy naszych Ro-

dziców i Pań... noooo... nie zawsze, ale 

bardzo bardzo się staraliśmy :) Na szczę-

ście nasz wyczekiwany Gość należy do 

grona tych, którzy są wyrozumiali i zawsze 

dają szansę na poprawę, nawet tym, któ-

rzy nie zawsze są grzeczni i nie codziennie 

zęby myją. Wiedząc o tym,          że Gość 

ma dziś przybyć, nasze Przedszkolaki już 

bladym świtem pędziły do przedszkola co 

sił w małych nóżkach. Ale co to? W bu-

dynku A zastały coś dziwnego - wielkie 

mikołajowe łoże, z którego chwilę wcze-

śniej wstał Mikołaj i... zniknął. Zostawił 

niepościelone łóżko, porozrzucane ubra-

nia, a nawet nadgryzioną babeczkę na ta-

lerzyku. Ależ musiał spieszyć się do dzieci! 

Na dodatek zapomniał nawet zdjąć pranie 

ze sznurków, dlatego też           w przed-

szkolnej szatni zastaliśmy rozwieszone 

mikołajowe ubrania. Ale Mikołaja ani widu 

ani słychu... Cóż było robić? Każdy przed-

szkolak udał się do swojej sali i tam czekał 

na tego ważnego Gościa. A Ten pojawił 

się... A jakże! Jednak najpierw Pani Miko-

łajowa sprawdzała czy każda grupa jest na 

pewno gotowa na przyjęcie Gościa - czy są 

wyszykowane dla niego ciasteczka, mlecz-

ko w kubeczku, marchewki dla reniferów  

i najważniejsze - tron dla Mikołaja, bo 

przecież na byle stołku tak ważny gość 

siedzieć nie może. A kiedy okazało się, że 

wszystko już gotowe, piosenki i wierszyki 

wyuczone, wtedy przybył On - kochany, 

najkochańszy Mikołaj! Z całą masą pre-

zentów!  

Iwona Mnich, nauczyciel gr.VIII 
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MIKOŁAJKI 2017                  

W NASZYM PRZEDSZKOLU 

BUDYNEK B„SKRZACIKI” 

 6 grudnia od rana w naszym przedszkolu pa-

nowała niesamowita atmosfera. Wchodząc do bu-

dynku B można było poczuć cudowny nastrój—

świąteczna muzyka półmrok rozświetlony blaskiem 

choinek.  

W przedszkolu spał sam … Mikołaj!!! Dlatego panie 

przygotowały dla Niego to co lubi—pyszne piernicz-

ki, mleko, miękką poduszkę i ciepły koc… Przecież 

całą noc ciężko pracował! 

Mikołaj wybrał sobie na sen najlepsze miejsce na 

środku rozstawionej w holu sceny. Przy  świątecz-

nych utworów i palącym kominku nabierał się na 

cały pracowity dzień. My oczywiście nie chcieliśmy 

mu przeszkadzać i w ciszy a także w wielkiej euforii 

przebieraliśmy się w szatni, by jak najszybciej dołą-

czyć do reszty kolegów i koleżanek, którzy groma-

dzili się w salach. 

Zanim jeszcze rozpoczęły się zajęcia, poszliśmy do 

naszego Gościa, by sprawdzić, czy już się obudził. 

Jednak on wcale nie miał zamiaru wstawać. 

Nasze Panie stwierdziły, że skoro jest tak zmęczony, 

musimy mu pozwolić się wyspać, a być  może po 

śniadaniu odwiedzi nas w salach. 

Oczywiście słuchamy naszych Pań. One wiedzą 

wszystko. Dlatego tego dnia wyjątkowo szybko spa-

łaszowaliśmy posiłek. 

Gdy po śniadaniu postanowiliśmy sprawdzić, czy 

Jegomość w końcu się obudził, okazało się, że już 

go nie było na scenie! 

Mikołaj zostawił dla nas kilka wiadomości. Pierwsza 

w formie filmu prosto z Laponii, z którego dowie-

dzieliśmy się gdzie mieszka, jak wygląda jego dom, 

czym zajmują się Elfy i Renifery.  

Kolejną niespodzianką był jego przyjaciel Renifer, 

który odczytał nam list od Świętego. W tym liście 

były zawarte zadania od Mikołaja, które z radością 

wykonaliśmy. Wśród nich było wspólne zaśpiewanie 

piosenki dla naszego miłego Gościa. Przy akompa-

niamencie pianina rozległ się cudowny śpiew i poja-

wił się ON! We własnej osobie. Bardzo się ucieszył 

na nasz widok, podziękował za gościnę i rozdał pre-

zenty. Ojej, ileż był radości z tego spotkania. Ileż 

uśmiechu!! 

Mikołąju bardzo Ci dziękujemy za wszystko co dla 

nas przygotowałeś. Do zobaczenia za rok! 

Aleksandra Bilicz-Obuchowska, nauczyciel grupy IV 
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POMAGAMY 

Mądrale pomagają!! 

Nasze przedszkolaki po raz pierwszy włączyły się w akcję „Pola Nadziei", organizowaną przez Fundację Wro-

cławskie Hospicjum dla Dzieci.  Celem  tej akcji jest propagowanie wśród dorosłych i dzieci postaw otwartych na 

drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka cierpiącego. Podczas pierwszego etapu pod hasłem: "Razem możemy 

więcej", przeprowadziliśmy akcję plakatową, informacyjną oraz zbiórkę cebulek żonkili. W połowie października 

dzieci  wraz z paniami posadziły na terenie ogrodu przedszkolnego cebulki żonkili, które są symbolem nadziei. Z 

utęsknieniem czekamy na wiosnę i nasze pierwsze kwiaty… Co dalej? Będziemy Państwa informować w następ-

nym numerze gazetki Skrzatek. 

 

Skrzaty pomagają!!! 
 

Do serca przy tul psa, weź na kolana kota..."  
 

Cały tydzień pomiędzy 23 a 27 października gr. X 

"Skrzaty" zgłębiały świat zwierząt. Po co kotu 

ogon? Jak mierzy się wysokość konia? Czy uzda    

i smycz to to samo? Gdzie kot chowa pazury?  - na 
te pytania szukaliśmy odpowiedzi. Dzieląc zwierzę-

ta na domowe, gospodarskie, dzikie i egzotyczne, 

największą uwagę poświęciliśmy tym pierwszym. 

Dyskutowaliśmy o prawach zwierząt i o ich prze-

strzeganiu. Podczas pracy grupowej tworzyliśmy 

m.in.  plany zawierające kilka najcenniejszych in-
formacji, o których pamiętać należy chcąc wziąć do 

domu psa. Bo zwierzak to nie tylko obowiązek kar-

mienia i wychodzenia na spacer, to także odpo-

wiednia zawartość skarbonki na ewentualne lecze-

nie go, to także czas poświęcony na treningi            

i zabawę z czworonogiem. Nim weźmiesz psa 
sprawdź czy masz do tego warunki domowe, czy 

wszyscy domownicy się na to zgadzają i czy wybra-

ny piesek lubi dzieci, inne zwierzaki oraz jak rea-

guje na głośne sprzęty jak np. odkurzacz - innymi 

słowy: poznaj go!  
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Taki przyjaciel to wielka odpowiedzial-

ność, my to już wiemy i rozumiemy, że 

nie może to być chwilowa decyzja. Przez 
cały tydzień pogłębianiu tematu towarzy-

szyła nam lektura książki "Lolek" Adama 

Wajraka - dająca nam wiele emocji i te-

matów do dyskusji! 

 

Rozumiejąc potrzeby zwierząt oraz wie-
dząc, jak wiele z nich nie ma jeszcze wła-

snego domu, postanowiliśmy wspomóc 

Wrocławskie Schronisko dla Bezdomnych 

Zwierząt.  

 
Podczas tygodniowej zbiórki dzięki zaan-

gażowaniu dzieci i rodziców naszej grupy 

udało nam się uzbierać całkiem niemałą 

ilość karmy suchej i puszkowanej, koce 

oraz zabawki.  

 
Dziękujemy także dzieciom, rodzi-

com        i nauczycielom z innych grup, 

którzy zechcieli dołączyć się do akcji - 

macie wielkie serca! 

Aneta Błaszczyk, nauczyciel gr. X   
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We wrześniu br. wystartował w naszym przed-

szkolu program edukacji ekologicznej 

"EkoSkrzacik", który został napisany specjal-

nie na potrzeby dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

Jego nadrzędnym celem stało się zbliżenie 

dziecka do świata przyrody oraz kształtowanie 

właściwego, tj. opiekuńczego i wrażliwego sto-

sunku do roślin i zwierząt. Bawiąc się i ucząc 

podczas zajęć z edukacji ekologicznej, chcieli-

śmy przede wszystkim zrozumieć rolę oraz 

miejsce człowieka w szeroko rozumianym 

świecie przyrody. Działania edukacyjne reali-

zowane w ramach „EkoSkrzacika” zakładały 

udział dzieci w zajęciach warsztatowych, 

wspieranych przez różnego rodzaju prelekcje    

i pokazy multimedialne, w których nasze 

przedszkolaki niezwykle chętnie i aktywnie 

uczestniczyły. Ważną częścią zajęć ekologiczno

-przyrodniczych była obserwacja i zabawa       

o charakterze warsztatowym, które miały na 

celu doprowadzenie do zrozumienia przez dzie-

ci, iż rośliny i zwierzęta przy całej swojej od-

mienności, posiadają cechy wspólne, podlegają 

tym samym prawom – rosną, rozwijają się       

i rozmnażają. Realizacja programu 

„EkoSkrzacik” umożliwiła dzieciom m.in. ob-

serwację, szukanie, badanie, porównywanie, 

smakowanie, dotykanie, zbieranie, porządko-

wanie, eksperymentowanie, a także mierzenie   

i liczenie. Edukacja ekologiczna w ramach pro-

gramu „EkoSkrzacik” odbywała się poprzez-

kształcenie zintegrowane, rozumiane jako łą-

czenie wszystkich działań dydaktycznych i wy-

chowawczych oraz skupienie ich wokół dzieci 

oraz ich wszechstronnego rozwoju. We wrze-

śniu wzięliśmy udział w akcji Sprzątanie Świa-

ta i przypomnieliśmy sobie jak ważne jest pra-

widłowe segregowanie śmieci.  

 
EkoSkrzacik   

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY 
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W październiku obchodziliśmy Dzień Drze-

wa, przypominając sobie czym różni się 

drzewo od krzewu, jak drzewo jest zbudo-

wane i dlaczego pełni tak ważną rolę         

w świecie przyrody. Z okazji październiko-

wego Dnia Dyni grupy VII i VIII wybrały się 

do Galerii Ogrodniczej „Zielone Centrum”, 

gdzie wzięły udział w ekologicznych warsz-

tatach dyniowych, a także spróbowały 

pysznych dyniowych frytek. Z okazji święta 

drzew, każda grupa stworzyła swoje niepo-

wtarzalne Księgi Drzew, które będzie moż-

na obejrzeć na wiosennej wystawie. Paź-

dziernik był też miesiącem, w którym two-

rzyliśmy warzywno-owocowe spiżarnie,       

a dzieci nie tylko dowiedziały się po co nam 

zapasy na zimę, ale i próbowały swoich sił, 

tworząc własne słoiczki z przetworami owo-

cowymi. Koniec miesiąca to Dzień Kundel-

ka – wtedy przypomnieliśmy sobie zasady 

bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzęta-

mi oraz rolę jako odgrywają psy w życiu 

człowieka. Listopad upłynął nam pod zna-

kiem Dnia Jeża. Sporo czasu poświęciliśmy 

tym pożytecznym i sympatycznym zwierza-

kom, poznając ich zwyczaje i życiowe po-

trzeby. Grupa VIII zorganizowała zbiórkę 

na rzecz Szpitala dla Jeży „Jerzy dla jeży”     

z Kłodzka – przedszkolaki gromadziły pa-

pierowe ręczniki, które pomogą kolczastym 

rezydentom szpitalika przetrwać zimę. Mi-

nęły zaledwie trzy miesiące od początku 

realizacji programu „EkoSkrzacik”, a wyda-

rzyło się dzięki niemu w naszym przed-

szkolu tak wiele. O poziom edukacji ekolo-

gicznej i przyrodniczej dbać będziemy na-

dal w kolejnych miesiącach, więc zaprasza-

my do śledzenia aktualności na stronie in-

ternetowej przedszkola.  

Iwona Mnich, nauczyciel gr. VIII 
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JAK WYCHOWAĆ SZCZĘŚLIWE I GRZECZNE DZIECKO, czyli  

parę słów o organizacji pracy wychowawczej                           

w grupie przedszkolnej… 

 

Jak dobrze wychować małego człowieka? W jaki spo-

sób postępować, by był posłuszny i grzeczny? Jak 

sprawić, by to właśnie moje dziecko chwalono i stawia-

no   za wzór, by było powodem mojej rodzicielskiej du-

my? Co zrobić, gdy dziecko nas nie słucha? Dlaczego 

moje dziecko, w domu grzeczne i posłuszne w przed-

szkolu zachowuje się inaczej? Jak nauczyć je dyscypli-

ny? Czy częściej karać, a może wyłącznie nagradzać? – 

takie pytania niejednokrotnie budzą się w rodziciel-

skich głowach, a niekiedy spędzają sen z powiek. 

  

  Tego, jak właściwie zachowywać się i postępować 

zgodnie     z oczekiwaniami dorosłych, dziecko po pro-

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

pomocy.  To my, dorośli: rodzice, dziadkowie, opiekun-

ka swoim zachowaniem      i reagowaniem na postępo-

wanie dziecka dajemy mu wskazówki, uczymy, co mo-

że robić, a czego nie akceptujemy. Ustalamy więc, czę-

sto 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 wyma-

gali więcej od innych mniej. Niektórzy ro-

dzice 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 spo-

sób grzeczny, bo przestrzega tego, co przy-

jęte  w domu   i chce swoje wolności i swo-

body przenieść do grupy. Niestety, ta rzą-

dzi się swoimi prawami. 



 

33  

Kiedy trzylatek rozpoczyna swoją przedszkolną 

edukację, najważniejsze dla nauczyciela jest 

właściwie poprowadzić proces adaptacji w no-

wym środowisku, oswoić tęsknotę za rodzica-

mi, modelując jednocześnie zachowanie dzieci 

tak, by mogły bezpiecznie i w dobrej atmosferze 

spędzać czas w nowym środowisku, bawić się           

i uczyć. Ustala i spisuje więc proste zasady, 

które dzieci przyjmują („podpisują”). Nauczyciel 

często przypomina zasady i reaguje  za każdym 

razem, gdy malec je łamie. Konsekwencja jest 

bowiem najważniejsza . 

O lepszy efekt tym łatwiej, im więcej 

sojuszników pozyskamy. Dlatego  na początku 

roku szkolnego organizowane są zebrania z ro-

dzicami,   podczas których nauczyciele prezen-

tują rodzicom kodeksy grupowe, spisane dzie-

cięcym językiem w formie krótkich, prostych 

zasad.   

 

Ważne bowiem, by wszystkie strony 

procesu wychowania odnosiły się do tych sa-

mych ustaleń. A najważniejsze, by reguły za-

pisane   w kodeksie były zrozumiałe dla 

dzieci,  by były ich zasadami.  

 

Kodeksy poszczególnych grup różnią 

się od siebie, bo zawierają takie ustalenia, 

które wynikają z wcześniejszych nauczyciel-

skich obserwacji i odnoszą się do konkret-

nych zespołów.     A te są różne. W umowach 

grupowych znajdują się najważniejsze reguły 

określające sposób zachowania się dzieci. 

Po zapoznaniu się z kodeksem grupy 

rodzice podpisują go, zobowiązując się tym 

samym do współpracy z nauczycielami w za-

kresie jego realizacji: wspierania w codziennej 

pracy i działaniach sprzyjających dyscyplino-

waniu grupy.  

 

Rodzice, jako jedna z trzech stron 

umowy, mają wielki wpływ  na budowanie 

pozytywnych relacji w grupie i wdrażanie dzie-

ci do właściwych zachowań.  Nie trzeba niko-

go przekonywać, że to mówienie jednym gło-

sem  i konsekwencja jest gwarantem skutecz-

ności podejmowanych decyzji.                                  

Jeżeli dziecko doświadczy, że przyjęte 

zasady są ważne dla nauczyciela i dla rodzica, 

łatwiej będzie mu dostosować się do nich i ich 

przestrzegać. 

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

właściwego zachowania...  

 

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 re-

gulaminu grupowego. 

 Stała współpraca nauczycieli i rodziców. 
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 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 kary pozwalają wykształcić odpowiednie za-

chowania dziecka.  

Ich skuteczność zależy od tego, czy 

dziecko uświadamia sobie związek czynu         

i konsekwencji. Dziecko musi wiedzieć za co 

zostało ukarane     lub nagrodzone. Bardzo 

istotne jest, szczególnie w przypadku małych 

dzieci, aby wzmocnienia (nagrody i kary) na-

stępowały 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 ro-

bić nigdy. Ważne jest też,   aby  wszyscy biorą-

cy 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 

indywidualnym z dzieckiem i na forum gru-

py.  

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, 

dostrzegając wysiłek dziecka i jego dobre 

chęci, ale pamiętajmy, że powinna być jed-

nak równie umiarkowana jak kara i zawsze 

związana z określonym czynem i zachowa-

niem dziecka. Nagradzać można tylko to, co 

stanowi pozytywne przekroczenie przez 

dziecko pewnej obowiązującej zasady – nie 

wszystko. 

Dopiero połączenie dwóch elemen-

tów – aprobaty za dobre zachowania         

i kary za wyraźne naruszenie wymaga-

nych zasad – zdaje się być najskutecz-

niejszą formą oddziaływania wychowaw-

czego. 

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. 



 

35  

 

  

Reakcja nauczyciela na zachowania nie-

pożądane wobec dziecka : 

 okazywanie dezaprobaty przez nauczyciela 

(gest, mimika) wobec niewłaściwego za-

chowania dziecka 

 rozmowa na temat postępowania dziecka i 

przedstawienie następstw zachowania 

(skłonienie                          do autoreflek-

sji) 

 ustne upomnienie dziecka i przypomnie-

nie zasad panujących w grupie (najpierw 

indywidualnie potem na forum grupy) 

 ponowne upomnienie dziecka 

  zmiana aktywności podczas zabawy w 

celu rozładowania negatywnych emocji 

 odebranie przywileju (dyżur, asystowanie 

nauczycielowi) 

 czasowe odsunięcie dziecka od dotychcza-

sowej zabawy w celu wyciszenia poprzez 

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 pokrzywdzone-

go  dziecka (np. rysunek jako forma prze-

prosin) 

 tablica motywacyjna 

 poinformowanie rodziców o przewinieniu 

 przy częstym negatywnym zachowaniu 

dziecka rozmowa z rodzicami w celu wyja-

śnienia sytuacji         i ustalenia kierunku 

dalszej wspólnej pracy 

ZAWSZE: ustalenie przyczyn niewłaściwego 

zachowania. 

 

  

Nauczyciele w naszym przedszkolu 

wyciszają grupę poprzez: 

 

 Stosowanie sygnałów  (np. dźwięk 

tamburyna) w połączeniu z komu-

nikatem 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 

bohaterów literackich 
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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 skarbów (puzzle, kredki, balony, bań-

ski mydlane, książki … itp.) wyposażonej przez rodziców 

 możliwość wyboru przez dziecko ulubionej formy aktywności (zabawy) lub za-

bawki 

 pochwała indywidualna 

  pochwała wobec grupy 

  pochwała przed rodzicami    

 /wypowiedzi nauczycieli  Przedszkola 71 Chatka Małego Skrzatka/ 

 

Zebrały i opracowały: 

Dorota Majk, Agnieszka Ślusarz 

 

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

wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli… 

 Janusz Korczak  
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W latach 60-tych XX wieku na terenie Uniwersytetu 

Stanforda przeprowadzono eksperyment,     w którym 

wzięły udział dzieci w wieku przedszkolnym. Naukow-

ców interesowały mechanizmy odraczania gratyfikacji 

– inaczej mechanizmy pozwalające na przesunięcie 

nagrody w czasie. Naukowców ciekawiło czy czas 

oczekiwania, który poda się dziecku ma wpływ na 

wyniki badania? Czy wielkość nagrody ma znaczenie? 

Jak wykształcić bardzo silną pokusę, i taką, która 

jest podwójnie większa? Co miałoby stanowić taką 

pokusę  i być równie silną dla chłopców   i dla dziew-

czynek? W końcu kluczowe pytanie - czym zmierzyć 

ową pokusę? Finalnie Mischel   i jego zespół zdecydo-

wali się na słodkie pianki marshmallow.  

Badacz w specjalnie do eksperymentu przystosowa-

nym pokoju pokazywał dziecku słodką piankę mars-

hmallow i dawał  mu wybór: możesz zjeść tę piankę 

od razu albo zaczekać i dostać w nagrodę dwie pianki 

za jakiś czas. Dziecko w każdym momencie mogło 

zjeść leżącą na stole przed nim piankę, lub poczekać 

na powrót badacza i otrzymać drugą piankę do 

pierwszej nie zjedzonej. Dzieci w czasie badania prze-

bywały same w pokoju, nazywanym „pokojem niespo-

dzianek” do piętnastu minut.   

Oczekiwanie na kolejny słodycz, kiedy pierwszy leży 

tuż przed nosem dziecka – pachnie, wygląda i …

zapewne smakuje. Reakcje dzieci były przeróżne – 

niektóre od razu zjadały piankę, inne podgryzały          

i lizały ją po kawałeczku, jeszcze inne dzieci oglądały, 

wąchały i odkładały na stolik w oczekiwaniu.  

Testowi Marshmallow poddano około 600 dzieci 

uczęszczających do przedszkola przy Uniwersytecie 

Stanforda w latach 1968-1974.Kluczowe pytanie - 

jakie są implikacje tego eksperymentu do dalszego 

życia i czy w ogóle można się takich doszukiwać?  

Jaki wpływ badanie przeprowadzone w połowie ubie-

głego wieku ma na nasze dzieci dzisiaj? Czy nadal 

możemy się jakoś odnieść do przeprowadzonego eks-

perymentu? 

Badaniu dalszych losów poddano tylko część dzieci. 

Oceniano je mniej więcej raz na 10 lat za pomocą 

różnych miar. 

 

 

Przedszkolaki, które dłużej czekały na nagro-

dę,12 lat później były oceniane jako przejawia-

jące wyższy poziom samokontroli we frustrują-

cych sytuacjach i jako mniej ulegające poku-

som. Osoby te mniej się rozpraszały, były bar-

dziej inteligentne, samodzielne i pewne siebie. 

Bardziej też ufały własnej ocenie sytuacji, nie 

traciły tak łatwo głowy w sytuacjach stresowych 

jak ich rówieśnicy, rzadziej wpadały w złość.  

 

Co ważne - wyniki amerykańskiego testu kom-

petencji i wiedzy w zakresie językowym i mate-

matycznym dla dzieci potrafiących wytrzymać   

w przedszkolu do otrzymania nagrody, były du-

żo wyższe od tych uzyskiwanych przez dzieci      

z najkrótszym czasem odroczenia gratyfikacji.  

Osoby, które jako dzieci potrafiły odroczyć czas 

otrzymania nagrody, jako osoby trzydziestolet-

nie pewniej dążyły do wyznaczanych sobie ce-

lów, rzadziej korzystały z używek, osiadały lep-

sze wykształcenie. Lepiej funkcjonowały także   

w relacjach interpersonalnych, przyjacielskich, 

rodzinnych.  

Badania replikowano, a kolejne wyniki potwier-

dzały zależność pomiędzy odraczaniem gratyfi-

kacji a wielką wartością samokontroli.  

 

Podsumowując -  siła woli nie jest cechą wro-

dzoną. Umiejętności poznawcze i emocjonalne 

odpowiadające za samokontrolę można sobie 

przyswoić, tak aby móc z nich aktywnie i auto-

matycznie korzystać.  

Dbając o rozwój dziecka w wieku przedszkol-

nym warto czasem pomyśleć o eksperymencie 

ze słodka pianką i przełożyć to na wiele sytuacji 

pozwalających dziecku na trenowanie oczekiwa-

nia. Warto spełniać oczekiwania dziecka, ale czy 

warto spełniać je natychmiast?  

Polecam książkę: „Test Marshmallow. O pożyt-

kach płynących z samokontroli”  W. Mischel. 

 

O TYM DLACZEGO WARTO POCZEKAĆ – CZYLI ODRACZANIE 

GRATYFIKACJI 

Aleksandra Pobran-Róg, nuczyciel gr. VIII  
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KUCHNIA NIEMIECKA 

 

 

 

 

CO NIEMCY LUBIĄ NAJBARDZIEJ? 

Kuchnia niemiecka to zbiorcza nazwa kilku popularnych kuchni regional-

nych z różnych regionów Niemiec.  

Podobnie jak w kuchni polskiej ziemniaki stale towarzyszą daniom mięsnym 

a tylko od czasu do czasu zastępują je knedle, kluski, makaron bądź kasze. 

Potrawy kuchni niemieckiej są tłuste, pożywne i zazwyczaj podawane w du-

żych ilościach  

Istnieje w Niemczech wiele potraw regionalnych, z których niektóre stały się 

symbolami całego kraju  

Frankfurter (Frakfurterki) 
Szynka w kapuście z pieczonymi 

ziemniaczkami 

Kartoffelsuppe Kässesuppe 

Königsberger Klopse  

(klopsy królewieckie z 

Zapiekanka z makaronu 

z brzoskwiniami 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemniaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Knedle
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Frankfurter


 

39  

 

 

 

 

 

Sałatka Caprese—Słynna włoska sałatka z pomido-

rów, mozzarelli i bazylii. Sałatka w kolorze włoskiej flagi. 

Insalata Caprese, z pokrojonych w plastry i ułożonych 

na przemian pomidorów oraz mozzarelli, skropionych 

oliwą i posypanych bazylią.  

Jedna z dwóch najbardziej popularnych  

kuchni europejskich obok kuchni francuskiej. 
 

Kuchnia włoska charakteryzuje się korzystaniem z dużej ilości warzyw i przypraw takich jak oregano, bazylia, pie-

prz, estragon, tymianek, rozmaryn, a także używaniem parmezanu. W kuchni tej dość powszechnie stosuje się też 

oliwę, pomidory oraz cebulę i czosnek, a także oliwki. Kuchnia włoska wyspecjalizowała się szczególnie w potra-

wach mącznych oraz w rybnych i owocach morza. Charakterystyczną cechą kuchni włoskiej jest przygotowywanie 

dań świeżych ze składników dostępnych w okolicy, o danej porze roku. Włosi pod względem zasad kulinarnych są 

bardzo przywiązani do swojej tradycji. W kuchni włoskiej nie ma miejsca na ustępstwa pod względem jakości skład-

ników lub dodatków.  

Opracowano przez  dietetyk  p-71 

mgr inż. Anna Motak 

Pasta alla carbonara – potrawa kuchni włoskiej 

złożona z makaronu oraz sosu powstałego na bazie 

jajek, czarnego pieprzu oraz boczku i żółtego sera.  

KUCHNIA WŁOSKA 

Panna Cotta— rodzaj deseru pochodzącego z pół-

nocnych Włoch. Śmietanę podgrzewa się razem z żela-

tyną oraz różnymi dodatkami, a następnie wylewa do 

okrągłej foremki. 

Risotto—popularna potrawa północnej kuchni wło-

skiej, gotowana z dodatkiem bulionu i pomidorów do 

uzyskania kremowej konsystencji. Wiele rodzajów ri-

sotto zawiera masło, wino oraz cebulę. 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuchnia_europejska&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchnia_francuska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warzywa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oregano
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieprz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pieprz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estragon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Macierzanka_tymianek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozmaryn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parmezan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oliwa_z_oliwek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomidor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cebula_zwyczajna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czosnek_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oliwki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owoce_morza


 

40  

 

 

 

17 października w naszym przedszkolu dzieci uczestniczyły w warsztatach samodzielnie przygotowując  

W Ł O S K Ą  P I Z Z Ę  

PIZZA — potrawa kuchni włoskiej, obecnie szeroko rozpowszechniona na całym świecie. Jest to 

płaski placek z ciasta drożdżowego (focaccia), posmarowany sosem pomidorowym, posypany 

tartym serem mozzarella i ziołami, pieczony w bardzo mocno nagrzanym piecu. Pizzę podaje się 

na gorąco, lecz rozpowszechnione jest jedzenie jej również na zimno.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuchnia_w%C5%82oska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dro%C5%BCd%C5%BCe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Focaccia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomidor_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ser
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mozzarella
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny_przyprawowe
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KALENDARIUM  WYJŚĆ I WYCIECZEK  

WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK,LISTOPAD, GRUDZIEŃ 

 

Wrzesień: 

Wyjazd do Synagogi pod Białym Bocianem - udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków  

(grupy VI, X)  

Październik: 

Warsztaty ogrodnicze w Galerii „Zielone Centrum” (grupy VII, VIII) 

Wycieczka do CASTORAMY WROCŁAW – udział w warsztatach „Majsterkowo” (grupa VI) 

Lekcja biblioteczna w CBK „FAMA” (grupy IX, X) 

Wycieczka do Teatru Lalek na spektakl pt. „Calineczka” (grupy IV, V, VI, IX) 

Wycieczka do Teatru Lalek na spektakl pt. „Burza” (grupa X) 

Wycieczka po Wrocławiu - zwiedzanie Hali Targowej (grupa X) 

Wycieczka do Straży Pożarnej przy ul. Krętej (grupa VI) 

Udział w Pasowaniu na Pierwszaka w Szkole Podstawowej nr 98 ( grupy X, XI) 

Listopad: 

„Nasze Polskie Śpiewanie” – obchody Dnia Niepodległości na Psim Polu (grupy VI, IX, X, XI) 

Lekcja biblioteczna w CBK „FAMA” (grupy IV, VII,) 

Wyjście do CBK  „FAMA” na spektakl Narodowego Teatru Edukacji „Ach, ta Pippi” (grupy III, IV, 

V, VII, X, XI) 

Wyjazd do Opery Wrocławskiej – spektakl baletowy pt. „Karnawał zwierząt” (grupy VIII, IX) 

Warsztaty muzyczne w Szkole Podstawowej nr 98 (grupa IX, X, XI) 

Wycieczka do Przedszkola nr 113 – obchody Dnia Św. Marcina (grupa V) 

Wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 6 (grupa VI). Realizacja projektu „Przyjaźnie z przedszkola 

do szkoły” 

Wycieczka do Liceum Kreatywności nr 16 na warsztaty (gr. VI)„Przygoda wyobraźnią malowana” 

Centrum Poznawcze Hali Stulecia, udział w warsztatach  "Zostań architektem - od projektu do 

konstrukcji" ( gr. X, XI) 

Grudzień: 

Wycieczka do ATM Scena na Bielanach Wrocławskich – spektakl pt. „Pastorałka o dzwonecz-

ku”(grupy IX, XI)  

Centrum Poznawcze Hali Stulecia – udział w warsztatach pt. " Dawno, dawno temu...ludzie 

mieszkali inaczej" (grupy X, XI) 

Wyjazd do Humanitarium ( grupa IV,VII) 

Udział w Wrocławskim Kolędowaniu w Rynku razem z młodzieżą z Gimnazjum nr 13 (grupa V) 
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ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

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, Magdalena Łęszczak, Marta Balcerzak, 

Dorota Majk 

Druk egzemplarzy  Państwo Natalia   i Łukasz Iwa-

szuk—DZIĘKUJEMY SERDECZNIE!!! 

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE KOLĘDOWANIE DO NASZEGO 

PRZEDSZKOLA   W DNIACH 19.grudnia o godzinie 16.00 dzieci 

i rodziców z BUDYNKU B oraz 20.grudnia - z BUDYNKU A. 

Przy akompaniamencie skrzypiec zaśpiewamy wspólnie pasto-

rałki a dzieci z grupy V i z grupy VI zaprezentują Jasełka dla 

zgromadzonych gości.  

DO ZOBACZENIA! 


