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DRODZY RODZICE 

 

Wiosna już na dobre do nas zawitała. Słońce świeci wysoko na 

niebie, a  na przedszkolnym podwórku rozbrzmiewa śmiech 

zadowolonych dzieci. Przedszkolaki z radością odkrywają pierwsze 

pąki         na drzewach, wyszukują kolorowych kwiatów w trawie  

i nasłuchują śpiewu ptaków. Cała przyroda budzi się do życia.           

A w naszej „Chatce” życie kwitnie cały czas. Co się u nas ostatnio  

działo? Zobaczcie sami! 

Za nami wzruszające spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka.          

To bez wątpienia najmilsze święto w kalendarzu uroczystości 

przedszkolnych. Niektóre dzieci witały swoich dziadków piosenką  

i tańcem, inne przedstawiały jasełka i wspólnie kolędowały.  

Podsumowaliśmy również nasze dotychczasowe działania w ramach 

Wrocławskiego Programu „Od Inspiracji do Kreacji”, który daje 

naszym podopiecznym możliwość wszechstronnego rozwoju.                

Jednym z jego celów jest odkrywanie i pielęgnowanie swoich 

talentów, a jest to możliwe dzięki dobrej współpracy z Gimnazjum 

nr 13 im. Unii Europejskiej i Liceum Kreatywności nr 16. Dzieci  

i młodzież uczą się wspólnego działania, odpowiedzialności za 

siebie, empatii i zrozumienia. Poprzez wspólne działanie odkrywają 

swoje mocne strony, stawiają czoła swoim słabościom,  

a także odkrywają drzemiące talenty. Każda ze stron odnosi swój 

sukces.  

Przedszkole to miejsce zabawy i nabywania nowych doświadczeń. 

Dlatego staramy się, aby w naszej Chatce dzieci mogły się włączyć    

w akcje społeczne i charytatywne. Przedszkolaki uczestniczą 

również w różnych wycieczkach i wyjazdach edukacyjnych. 

Odwiedziły do tej pory m.in. Humanitarium, Centrum Poznawcze 

Hali Stulecia, Dworzec Główny PKP. Wiele wycieczek jeszcze przed 

naszymi Skrzatami. Ale o tym będziemy pisać następnym razem... 

Zapraszamy także do Akademii Świadomego Rodzica. 

Mamy nadzieję, że lektura naszej gazetki stanie się inspiracją                

do jeszcze lepszej współpracy z przedszkolem! 

Życzymy miłej lektury. 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
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KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO  

W CHATCE MAŁEGO SKRZATKA 

 

12 stycznia w naszym przedszkolu 
nie zabrakło radości i uśmiechu!  
A wszystko za sprawą zabawy 
karnawałowej!  
Tego dnia każdy przedszkolak 
mógł spełnić swoje marzenie            
i wcielić się w postać z ulubionej 
ba jk i .  Nasze  p rzedszko le 
odwiedziło mnóstwo księżniczek, 
c z a r o w n i c ,  p o l i c j a n t ó w , 
aniołków… Każde dziecko było 
dumne ze swojego stroju, a co 
najważniejsze miało okazję 
z ap re ze n tować  go  swo im 
koleżankom i kolegom. 

Tego dnia odwiedził nas również 
Klaun-wodzirej wraz ze swoim 
niesamowitym przyjacielem. 
Nasz Klaun, niczym czarodziej,  
z kapelusza ciągle wyciągał        
nowe pomysły na wspaniałą     
zabawę!  
Oczywiście cudownie było 
tańczyć, wcielać się w różne 
role…, ale najlepsze widowisko 
miało miejsce na końcu! Otóż 
pupil naszego Klauna potrafił 
zrobić niesamowite sztuczki!  
Przeskakiwał płot, zjeżdżał             
ze zjeżdżalni, wskakiwał w 
obręcze… Robił wiele innych 
ciekawych rzeczy, których nie 
mamy   możliwości na co dzień 
oglądać. To był naprawdę 
wyjątkowy bal…  
 

Aleksandra Bilicz-Obuchowska, nauczyciel gr. IV 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA  

W „CHATCE MAŁEGO SKRZATKA” 

 

Za nami uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka, wszystkie  

dzieci ciężko pracowały, aby sprawić swoim dziadkom jak najwięcej 

przyjemności. Każda grupa przedstawiła swoje umiejętności artystyczne. 

Dzieci recytowały wiersze, tańczyły, grały na instrumentach, śpiewały nie tylko 

w języku polskim, ale także w angielskim i niemieckim.  

 

 

 

 

Podczas występów dzieci pokazały bogactwo swoich talentów. Jedne grały  

na trójkątach i flażoletach, inne natomiast na zwykłych papierowych 

gazetach. Były tradycyjne tańce oraz współczesne aranżacje z 

wykorzystaniem rolek po ręcznikach papierowych.  

Grupa „Marzyciele” 

Grupa „Śmieszki” 

Grupa „Wędrowniczki” w tańcu             

do muzyki  filmowej  „Piraci                    

z Karaibów - Klątwa Czarnej Perły”. 
„Smerfy” w skocznym krakowiaku 

prezentowały się bardzo dostojnie. 
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Były też występy przedstawiające inscenizacje 

bożonarodzeniowe z długim i pięknym 

kolędowaniem, a także etiudy teatralne oraz 

zabawne skecze.  

„Uśmiechnęła się noc od zachodu…” – tymi słowami rozpoczął się występ „Zgrywusów” z grupy 

VI, które w prezencie swoim Babciom i Dziadkom przedstawiły inscenizację „Noc nad Betlejem”. 

Wędrujący do ubogiej szopy pastuszkowie, towarzyszące im wiernie zwierzątka, przygrywające             

na instrumentach Anioły, utrudzeni długą drogą Józef i Maryja, przybywający z odległych stron       

Trzej Królowie z darami… A wszystko to na tle pięknej scenografii i przy dźwiękach najpiękniejszych 

polskich kolęd. 

„Życzliwki” pięknie w kole stały                 

i gości swych radośnie witały.  

Po występach wnuczęta wręczyły gościom 

własnoręcznie wykonane upominki,  po czym 

wszyscy udali się na słodki poczęstunek.  

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci dzieci  

i ich drogich Dziadków.   
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Grupa V „Mądrale” jest grupą bilingwalną, dlatego ich występ  

odbył się częściowo  w języku niemieckim.  

Nasze kochane Mądrale zabrały swoich Dziadków do świata aniołów, dzięki czemu wszyscy 

mogli poczuć zupełnie jak w niebie!  

Artykuł opracowany przez zespół redakcyjny   

w oparciu o relacje nauczycielek grup 

Alicja Uske, nauczyciel gr. V 

WYSTĘP W ORATORIUM MARIANUM 

 

W styczniu chór złożony z dzieci z Przedszkola nr 71 "Chatka Małego Skrzatka",                      

uczniów LO nr XVI oraz Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu  

wystąpił w Koncercie Kolęd w Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim.  

Chór wykonał następujące kolędy w języku niemieckim:  

"Alle Jahre wieder", " Mitten in der Nacht" oraz "Jesus ist geboren". 
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Jak co roku, Skrzaty zaprosiły do 
przedszkola swoje kochane babcie i swoich 
kochanych dziadków na ostatnią już 
przedszkolną        uroczystość z okazji ich 
święta.  

Trudno było je rozpoznać, bo czarno było  
co nie miara. Kotek tu, kotek tam, kotek tu       
i tam oraz jedna zwinna myszka szara. 

 

 

Iwona Widźgowska, nauczyciel gr. X 
 

KOCIE OPOWIEŚCI DLA BABCI I DZIADKA 

Następnie Skrzaty-koty obdarowały swoich gości upominkami - własnoręcznie 
wykonanymi obrazkami oprawionymi w ramki i zapakowanymi w torebki             
również własnoręcznie zrobione. Były również całusy, przytulańce, a w oczach 
gości łzy, na pewno łzy szczęścia i wzruszenia. 

Po krótkiej przerwie, podczas której dzieci przebrały się i były już do poznania, 
Dziadkowie i Babcie zostali zaproszeni do wspólnego kolędowania. Wszyscy        
zaśpiewali 3 kolędy przy akompaniamencie p. Eli - rytmiczki, a na zakończenie       
same już Skrzaty zaśpiewały piosenkę ,,Och Babciu, och Dziadku”                          
w języku angielskim. Po występach był czas na wspólny poczęstunek,                     
w przygotowanie którego bardzo zaangażowały się dwie mamy z grupy.  

Dziękujemy, że mogliśmy ,,palce lizać”! 

Witając wszystkich, kocury i myszka zaprosili gości 
na przedstawienie pt. ,,Uciekaj myszko”,  
a potem był czas na recytację wiersza ,,Dla Babci” oraz prezentację 
piosenki ,,Dzisiaj naszej kochanej Babci święto jest” i wiersza ,,Dziadek” - o 
dziadku, który jest fajnym mężczyzną. Po nim Skrzaty zaśpiewały acapella 
piosenkę ,,Dzisiaj naszego kochanego Dziadka święto jest” oraz zatańczyły kocią              
poleczkę - z werwą, energią i błyskami w koci (i mysich) oczach oraz 

podskakującymi ogonkami to w lewo, to w prawo, to górę, to w dół.  
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               PROJEKT   

                       KOD  

                                BARWA 

 

Przedszkole nr 71 wraz z Liceum Ogólnokształcącym nr 16               

w ramach wrocławskiego programu „Od Inspiracji do Kreacji”        

realizuje projekt edukacyjny pod hasłem „Kod - Barwa”. Celem 

tego projektu jest odnalezienie barw w świecie nauki i sztuki.  

Od stycznia tego roku odbyły się 3 spotkania. 19 stycznia zajęcia 

muzyczne prowadziła p. Sylwia Zygmunt, nauczyciel muzyki.  

Podczas warsztatów dzieci i młodzież doświadczyły 

bezpośredniego kontaktu z instrumentami oraz muzyką i tańcem. 

Obcowały        nie tylko z melodią, rytmem i harmonią, ale szukały 

„kolorystyki dźwięków”, „barw poszczególnych instrumentów”, 

„kolorystyki brzmienia”. Dzieci starały się ukazać barwę różnymi 

dostępnymi środkami artystycznymi. 

 

 

„Mądrale” razem ze 

swoimi przyjaciółmi 

sprawdzają, czy wszystkie 

kolory Bum Bum Rurek 

wydają takie same 

dźwięki ... 

Dźwięki ukryte w kolorowych  dzwonkach diatonicznych. 
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  PROJEKT   

                       KOD  

                                BARWA 

2 MARCA ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE ZE  SZTUKĄ 

Dzieci i młodzież przeglądały albumy z malarstwem klasycznym oraz przygotowane przez 

młodzież zdjęcia murali wrocławskich. Uczestnicy warsztatów wspólnie wyszukiwali barwy 

podstawowe i pochodne, odkrywali barwy dopełniające - ciepłe i zimne oraz achromatyczne. 

 

 

 

Finałem warsztatów było wykonanie wspólnej  

wielkoformatowej pracy plastycznej. 
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  PROJEKT   

                       KOD  

                                BARWA 

19 MARCA ODBYŁY SIĘ ZAJĘCIA Z CHEMII 

Przedszkolaki odwiedziły Liceum nr 16 i w profesjonalnym laboratorium szkolnym 

przeprowadziły wraz ze starszymi kolegami doświadczenia chemiczne - jojo, naturalne wskaźniki 

pH, technika Ebru. 

 

. 

Alicja Uske, nauczyciel gr. V 
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KOLOROWY ŚWIAT 

 

 
Bardzo ważnym elementem projektu jest zwrócenie uwagi dzieci na różnice kulturowe            

oraz na potrzebę ich szanowania. Kluczowym hasłem spotkań jest tolerancja i akceptacja.  
Starsi uczniowie mogą w ciekawy sposób poszerzać  

wiedzę swoich młodszych kolegów i koleżanek. 

 

Od lutego tego roku odbyły się dwa spotkania.  

21 lutego gimnazjaliści prezentowali 

przedszkolakom Azję. Podczas zajęć dzieci 

przyporządkowały temu kontynentowi kolor 

ŻÓŁTY. Dowiedziały się, jakie państwa 

znajdują się na tym kontynencie. Uczniowie 

przedstawili dzieciom różnych mieszkańców Azji, 

dzięki czemu przedszkolaki dowiedziały się, jakie 

są  różnice pomiędzy przedstawicielami kultur 

tego regionu, poznały również charakterystyczne 

stroje ludowe, tamtejsze zwyczaje. 

Podczas zajęć gimnazjaliści zaskakiwali 

przedszkolaków ciekawostkami na temat zwierząt 

żyjących w Azji oraz wieloma zagadkami, które 

były nie lada frajdą dla „Pracusiów”. Udało nam 

się nawet wspólnie zatańczyć hinduski taniec!  

 

Przedszkole nr 71 wraz z Gimnazjum nr 13, w ramach 

programu „Od inspiracji do kreacji”, realizuje projekt 

edukacyjny pod hasłem „Kolorowy Świat”. Celem tych 

działań jest odnalezienie barw na różnych kontynentach. 
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KOLOROWY ŚWIAT 

 

 Program „OD INSPIRACJI DO KREACJI” powstał, aby stworzyć dzieciom i młodzieży 
środowisko edukacyjne sprzyjające intensywnemu, wszechstronnemu rozwojowi w oparciu          
o aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań.            
Program zakłada wspólne działanie i uczenie się dzieci i uczniów z różnych placówek 
oświatowych Wrocławia – od przedszkola do gimnazjum. 

Jednym z głównych nurtów wzajemnego uczenia się są realizacje autorskich projektów, łączących 
we wspólnym działaniu maluchy z przedszkoli i dzieci starsze ze szkół podstawowych oraz 
gimnazjów. Działania podejmowane w ramach programu „Od inspiracji do kreacji” mają na 
celu rozwijanie zdolności i zainteresowań, wzajemne poznawanie się, zdobywanie cennych 
doświadczeń. 

Wyjątkowy klimat wokół tego programu tworzą aktywni, zaangażowani nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych i gimnazjów przygotowani do pełnienia roli przewodników, którzy 

towarzyszą swoim wychowankom w drodze rozwoju, inspirując ich do działania, stwarzając 

przestrzeń            i szansę do stawania się człowiekiem twórczym, kreatorem zmiany. 

 

Kolejne spotkanie odbyło się 26 marca            

w naszym Przedszkolu. Podczas wizyty   

gimnazjalistów odkrywaliśmy Bieguny: 

Północny i Południowy. Tym razem 

kolorem przewodnim był  BIAŁY. 

Przedszkolaki odkryły, czym różnią się od 

siebie Biegun Północy i Południowy. 

Wymieniały zwierzęta, które zamieszkują te 

tereny,  mieszkańców, ich zwyczaje,  

dowiadując się wiele       na temat  tego, jak 

toczy się życie na tych krańcach Ziemi. 

http://wke.wcrs.wroclaw.pl/od-inspiracji-do-kreacji/ 

 
Finałem tego spotkania było wspólne              

wybudowanie igloo, a także zabawy plastyczne: 
moczyliśmy nasze stopy w białej farbie,  

a później z ich odbicia stworzyliśmy portrety 

niedźwiedzi polarnych.  

Aleksandra Bilicz-Obuchowska, nauczyciel gr. IV 
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KREATYWNYM BYĆ... UDZIAŁ  GRUPY VI  

W WARSZTATACH  

„PRZYRODA WYOBRAŹNIĄ MALOWANA” 

 

W celu podniesienia jakości edukacji 

przyrodniczej – w ramach realizacji  

podstawowych kierunków polityki 

oświatowej – „Zgrywusy” z gr. VI 

uczestniczą  w bieżącym roku szkolnym 

w  c y k l u  w a r s z t a t ó w  r o zw o ju 

kreatywności. Miejscem warsztatów jest 

Liceum         Kreatywności nr 16 przy 

ul. Reja,       gdzie przedszkolaki 

wspólnie ze starszymi kolegami 

podejmują różnorodne działania 

rozwijające ich twórczą ekspresję.  

Podczas warsztatów, które odbyły się        

w I semestrze, przedszkolaki rozmawiały   

o  kolorach jesieni oraz zastanawiały się, 

jakie nastroje towarzyszą zwykle ludziom     

w tej porze roku. Wykorzystując liście i 

folię malarską, dzieci zobrazowały 

„ l iściasty dzień”. Zabawa ta – 

wzbogacona dodatkowo zagadkami o 

tematyce jesiennej – stała się punktem 

wyjścia          do działań plastycznych. 

Aby rozweselić nagie jesienne gałązki, 

dzieci wykonały „ptaki - cudaki”. 

Rea l i zac ja  w łasnych  pomys łów 

w y m ag a ł a  o d  p r z e d s z k o l ak ó w 

n a w i ą z a n i a  b l i s k i c h  r e l a c j i  

z licealistami, gdyż to właśnie oni 

kierowal i  pracą poszczególnych 

zespołów.  

Efektem wspólnych działań było 

powstanie jednego dużego drzewa, na 

k tó re go  ga ł ę z i ac h  p r zy s i ad ły 

niespotykane, kolorowe skrzydlate stwory 

– każdy inny! Podczas rozmowy 

podsumowującej warsztaty każdy 

przedszkolak miał        okazję do 

wypowiedzenia się na temat         swojego 

skrzydlaka (np. jak się nazywa,          

skąd przyleciał, co lubi jeść itp.). 

Na drugi semestr zaplanowane są jeszcze 

dwa  spotkania, a ich treść nawiązywać 

będzie do kolejnych pór roku. 

Ela Tomczak, nauczyciel gr. VI 
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KOLORY WIOSNY,  

             czyli jak witaliśmy  

              PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY  

W tym roku w przedszkolu 

powitanie wiosny odbyło się w 

poetyckim nastroju. Z tej okazji na 

kilka dni przed rozpoczęciem nowej 

pory roku zaprosiliśmy naszych 

milusińskich (wraz z rodzicami) do 

stworzenia      wierszy o tematyce 

wiosennej. Pomysł okazał się strzałem 

w dziesiątkę,             a wiersze, które 

udało nam się zebrać, zostały 

zaprezentowane podczas pierwszego 

dnia wiosny. 
W tym dniu „Chatkę Małego    

Skrzatka” odwiedziła piękna Pani Wiosna         

wraz ze swoimi kolorowymi przyjaciółmi: 

żółciutkim Cytrynkiem,  zieloniutką 

Trawką oraz Bocianem o czerwonym 

dziobie. Dzieci z wielką radością i 

zainteresowaniem oglądały przygotowany 

program       artystyczny, podczas którego 

wysłuchały wszystkich wiosennych 

wierszy, których  autorami były 

przedszkolaki  (i ich rodzice). Po wspólnym spotkaniu każda       

z grup otrzymała do wykonania 

określone zadania.  W swoich salach 

dzieci wraz z zaprzyjaźnioną 

młodzieżą          z Gimnazjum nr 13 

stworzy ły  ko lorowe dekoracje 

w i o s e n n e ,  k t ó r e  n a s t ę p n i e 

przyozdobiły hol naszego przedszkola.  

I tak wiosna zawitała u nas          na 

stałe. 

Blanka Kubacka, nauczyciel gr. II 
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SKRZATY I WĘDROWNICZKI  W CENTRUM         

POZNAWCZYM W HALI STULECIA 

 

 

 

Dzieci z grupy X i grupy XI dwukrotnie 

wybrały się na wycieczkę do Centrum 
P o z n a w c z e g o  H a l i  S t u l e c i a . 

Zwiedzaliśmy interaktywną wystawę 
dotyczącą      architektonicznej historii 
Wrocławia,           a w szczególności 

zapoznaliśmy się              z obiektem z 
listy UNESCO, jakim jest  Hala Stulecia 
oraz przyległe do niej          Tereny 

Wystawowe. Dotykowe ekrany          i 
mapy, makiety budowli, a także 

różnorodne wizualizacje pozwoliły nam        
poznać jej genezę i przemiany, jakie    

Uczestniczyliśmy również w dwóch 

warsztatach konstrukcyjnych: „Zostań 
architektem – od projektu do konstrukcji” 
oraz „Dawno, dawno temu... ludzie 
mieszkali  inaczej”. Poprzez zabawę w 

projektantów uczyliśmy się, jak 
rozwiązywać problemy        i jak budować 
obiekty mieszkalne od podstaw. Nie było 

łatwo, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi 
udało się nam stworzyć wspaniałe 

budowle. 

HALA STULECIA  

Hala Stulecia to jedno z największych dzieł 
architektury XX wieku. Oryginalna           
konstrukcja Maxa Berga znajduje się na 
prestiżowej Liście Światowego Dziedzictwa        
UNESCO. Monumentalna Hala Stulecia   
została otwarta w 1913 r., w setną rocznicę 
zwycięstwa wojsk koalicji antyfrancuskiej 
nad armią Napoleona Bonapartego              

pod Lipskiem. We Wrocławiu z tej okazji 
zorganizowano Wystawę Stulecia. Max Berg, 
ówczesny architekt miejski, zaproponował 
budowę olbrzymiej hali wystawowej                   

w nieużywanej do tej pory na taka skalę 
technologii żelbetonowej. Kopuła Hali 
Stulecia ma rozpiętość 65 m, a bryła 
budynku jest wysoka na 42 m. Główną salę 
widowiskową otaczają kuluary. Na widowni 
i płycie może się zmieścić nawet 10 tys. 
osób. Magdalena Łęszczak, nauczyciel gr. XI 

POZNAJEMY  WROCŁAW 
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PRACUSIE W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ 
NA DWORCU GŁÓWNYM 

 

7 marca grupa IV „Pracusie” wybrała się 

na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki, 
ale nie była to zwykła biblioteka! Otóż  

ta znajduje się na Dworcu Głównym 
PKP i jest naprawdę magiczna!  
To na pewno potwierdzi każdy „Pracuś”. 

 

Niezwykły był dojazd, ponieważ 

jechaliśmy autobusem! Samo miejsce 
również było niezwykłe – bo kto by 

pomyślał,        że na dworcu może być 
b i b l i o t e k a ? ! 
Najpierw udaliśmy się na zajęcia, gdzie 

czekała na nas bardzo miła pani 
bibliotekarka. Każdy „Pracuś” miał 
szansę się przedstawić i wcielić w rolę 

ulubionego zwierzaka. Później, z racji 
miejsca,           w którym byliśmy, pani 

przeczytała nam historyjki związane z 
pociągami, a na koniec odbyły się 
warsztaty plastyczne, w których każdy 

mógł narysować scenki z wiersza J. 
Tuwima „Lokomotywa”.  

Oj, jak nasze przedszkolaki wspaniale 
nam je przedstawiły! Każdy mógł           
również skorzystać ze zbioru książek      

dla dzieci i spędzić chwilkę z wybraną 
lekturą. 

Nasza pani oprowadziła nas także          

po dworcu kolejowym. Zobaczyliśmy, 
gdzie kupuje się bilety, zwiedziliśmy 

p e r o n ,  o b s e r w o w a l i ś m y ,  j a k 
pasażerowie wsiadają do pociągów, 
przeszliśmy tunelem pod torami. 

Dowiedzieliśmy się również, że na 
dworcu można załatwić różne sprawy, 
bo są tu kawiarnie, apteki i sklepy – 

podróżni nie muszą się o nic martwić, 
gdy zapomną czegoś ze sobą zabrać. 

Przedszkolaki zauważyły również, że na 
dworcu nie ma się czego bać, gdyż 
znajduje się tam komisariat policji i 

każdy pasażer może czuć się 
bezpiecznie. 

Aleksandra Bilicz-Obuchowska, nauczyciel gr. IV 

POZNAJEMY  WROCŁAW 
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BIEDRONKI I KASZTANIAKI  

W MUZEUM PANA TADEUSZA 

 

 22 lutego 2018 r. przedszkolaki                

z grupy VIII oraz z grupy IX wybrały się 
na wycieczkę do Muzeum Pana 

Tadeusza. Była to nie lada wyprawa, 
gdyż przypadała na czas siarczystych 
mrozów    i epidemii grypy, która 

niektórym dzieciom nie pozwoliła na 
wyjazd. Jednak ci z nas, którzy oparli 
się chorobie, mieli okazję uczestniczyć w 

naprawdę ciekawych warsztatach. 

 Grupa VIII „Biedronki” wzięła udział 

w działaniu pt. „Papierowe czary. 
Czerpanie papieru”, podczas których 

znaleźliśmy odpowiedź na pytanie, jak 
powstaje papier i jaki jest proces jego 
wytwarzania. Na warsztatach nasze 

p r z e d s z k o l a k i  z a p o z n a ł y  s i ę 
ze starodawną metodą czerpania papieru 
na sicie. Dodatkowo każdy arkusz, który 

samodzielnie zrobiły, został ozdobiony 
różnymi drobnymi elementami.  

W czasie warsztatów mogliśmy także 
o b e j r z e ć  f r a g m e n t  e k s p o z y c j i 
muzealnej poświęconej rękopisowi „Pana           
Tadeusza”.  Grupa IX „Kasztaniaki”  wróciła 

zachwycona z warsztatów pt. „Kolorowy 
świat grafiki”. Dzieci zapoznały się             

z monotypią, czyli wyjątkową techniką 
graficzną, która łączy w sobie malarstwo 
i rysunek. Jej cechą charakterystyczną 

jest to, że pozwala na uzyskanie tylko 
jednej odbitki, a efekty zaskakują nawet 
n a j b a r d z i e j  d o ś w i a d c z o n y c h 

artystów. Zabawy było przy tym całe 
mnóstwo, a to, co udało się dzieciom 

s two rzy ć  podczas  muzea lnych 
warsztatów, wszyscy mogli zabrać do 
domu. 

Bardzo polecamy wizytę w naszym 
wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza! 

 
 

 
 

Muzeum Pana Tadeusza – 

działające od kwietnia 2016 r. 
wrocławskie muzeum się  
w kamienicy Pod Złotym 
Słońcem na Rynku, w jego 
zachodniej pierzei (tzw. „Pierzei 
Siedmiu Elektorów”). Muzeum 

P a n a  T a d e u s z a  j e s t 
częścią Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. Na 1500 
m 2  p o w i e r z c h n i 
wystawienniczej, w 18 salach,  
jest około 700 eksponatów, 

ponad 100 gier, interaktywnych 
ap l ikac j i  i  p re zen tac j i 
multimedialnych. 

 

      Iwona Mnich, nauczyciel gr. VII 

POZNAJEMY  WROCŁAW 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienica_Pod_Z%C5%82otym_S%C5%82o%C5%84cem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienica_Pod_Z%C5%82otym_S%C5%82o%C5%84cem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_we_Wroc%C5%82awiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierzeja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_Narodowy_im._Ossoli%C5%84skich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_Narodowy_im._Ossoli%C5%84skich
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HUMANITARIUM 

OGRODY DOŚWIADCZEŃ  

 

P r z e s z l i ś m y  r ó w n i e ż  l a b i r y n t 

doświadczeń, w którym na końcu 

znajdował się najbardziej szalony z całej 

wycieczki „krzywy pokój”. Oj, naprawdę 

s i ę  d z i a ł o ! 

Udało nam się również przejść przez 

prawdziwy laserowy tor przeszkód! 

(Czuliśmy się jak mali agenci!) 

Wycieczka naprawdę zaciekawiła             

naszych „małych ciekawskich” – 

pytaniom tego dnia nie było końca! 

HUMANITARIUM  

To park rozrywki edukacyjnej który znajduję się na terenie 
Kampusu Pracze. Innowacyjny sposób przekazywania                
wiedzy, poparty jest atrakcyjnym programem edukacyjnym, 
skierowanym do wszystkich grup wiekowych. 

POZNAJEMY  WROCŁAW 

W grudniu  grupa IV „Pracusie” i VII „Smerfy” 

wyruszyły w podróż do krainy doświadczeń        

we wrocławskim Humanitarium. 

Oprócz zwiedzania wystawy czasowej nasze 

przedszkolaki wzięły udział w zajęciach 

warsztatowych w profesjonalnym laboratorium. 

Udało nam się obejrzeć ciekawe 

eksponaty, mogliśmy przeprowadzać             

doświadczenia i prowadzić obserwacje. 

Dowiedzieliśmy się, jak w prosty           

sposób można przetworzyć różne           

rodzaje energii przechodzącej ze źródeł 

naturalnych w tę elektryczną, płynącą 

bezpośrednio do naszego gospodarstwa 

domowego. Oświetliliśmy energią          

słoneczną nasze miasto – Wrocław,       

wyprodukowaliśmy i użyliśmy energii 

sprężonego powietrza… do zestrzelenia 

kręgli. 

Ola Bilicz-Obuchowska, nauczyciel gr. IV 
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SPOTKANIE Z PANEM TABLETEM 

Od września dzieci z grup: V - XI mają 

okazję poznać możliwości, jakie dają       

nowe technologie. Przedszkolaki 

u c z e s t n i c z ą  w  w a r s z t a t a c h 

prowadzonych przez firmę EMPIRIA – 

nowoczesna  edukac ja ,  któ ra 

wykorzystuje horyzont możliwości 

dydaktycznych, zwiększa potencjał 

dziecka i uczy odpowiedzialnego, 

świadomego korzystania z multimediów.  

         Jak wyglądają zajęcia: 

 Zajęcia trwają 45 minut i są 

prowadzone przez doświadczonych 

animatorów edukacji.  

 Każde dziecko pracuje na 

własnym tablecie, dzięki temu 

angażuje się w 100%. 

 Każde zajęcia rozpoczynają się 

mult imed ia lną opowieśc ią 

dydaktyczną, w której zostaje 

nakreślony problem głównych 

bohaterów. Następnie dzieci 

według własnych pomysłów 

próbują go rozwiązać. 

 N a  k o n i e c  n a s t ę p u j e 

podsumowanie zajęć. Każda praca 

dziecka       zostaje przesłana na 

stronę  www.pan-tablet.pl, dzięki 

czemu dzieci mogą się nimi 

pochwalić się rodzicom. 

 Warsztaty prowadzone są w 

zakresie edukacji muzycznej, 

przyrodniczej ,  p lastycznej , 

artystyczne j ,   k tóre  są 

dopasowane do wieku dzieci. 

Warsztaty multimedialne              

z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii  

Uczniowie realizują treści 

podstawy programowej. Zajęcia są 

atrakcyjne, rozwijają kreatywność,          

pozwalają na indywidualną pracę, 

angażując do działania wszystkie 

d z i e c i  i  w y w o ł u j ą c  w i e l e 

pozytywnych emocji.  

   Justyna Brzozowska, nauczyciel gr. IX 

http://www.pan-tablet.pl
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            EkoSkrzacik 

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY  

 

Wydaje się, iż czas od grudnia do lutego to miesiące,          

które niewiele mają wspólnego z działaniami ekologicznymi 

i z dbaniem o rośliny i zwierzęta. Nic bardziej mylnego! 

Udowadniały to nasze przedszkolaki, realizując kolejne 

działania w ramach przedszkolnego programu 

ekologicznego „EkoSkrzacik”. 

 Grudzień upłynął nam oczywiście pod 

znakiem ozdób świątecznych. Wykonywaliśmy je 

z naturalnych materiałów, które wcześniej 

przygotowały panie – susząc rośliny i gromadząc 

różnego rodzaju nasiona i pestki. Dzięki temu z 

sali zbiorczej w budynku A część dzieci 

wychodziła  z ekologicznymi ozdobami 

własnoręcznie wykonanymi z naturalnych 

materiałów oraz z papierowych rolek i masy 

solnej.  

 Radości było przy tym co niemiara, a 

zdziwienie rodziców na widok tak nietypowych 

ozdób – bezcenne. 

  W lutym dzieciaki wzięły udział w 

zajęciach pt. „Wielkie tajemnice małych 
nasionek”. Dowiedziały się, jaka jest różnica 

między nasionkiem, cebulką i sadzonką. 
Sprawdzały także, czy każda pestka nadaje się 

do tego, aby zostać nasionem. Poznały cykl 

wzrostu wybranej rośliny, a wiedzę tę 

wykorzystały już  w kolejnym miesiącu podczas 

działań związanych z zakładaniem uprawy. 

Aktywność wykazały zwłaszcza grupy VIII, IX i 
XI, a w ich salach zobaczyć można było 

wzrastające roślinki, nad którymi pochylały się  

zatroskane miny dbających o nie 

przedszkolaków.  

 Kiedy w marcu przyszła Pani Wiosna 
przedszkolaki przywitały ją bardzo dumne z 

siebie, gdyż wiedziały, że na co dzień dbają o 

zwierzęta i rośliny, a także o szeroko rozumianą 

przyrodę wokół siebie. 

 

Styczeń był czasem realizacji zajęć pt. „Cenne 

towarzystwo zielonych przyjaciół, czyli jak dbać 

o rośliny doniczkowe”, podczas których dzieci 

najpierw dowiedziały się, dlaczego uprawiamy        

w domach i innych pomieszczeniach 

zamkniętych rośliny doniczkowe, a później 

poznały sposoby ich uprawy. Od tamtej pory 

wszystkie domowe i przedszkolne roślinki z całą 

pewnością zawsze są zadbane :) 

Iwona Mnich, nauczyciel gr. VII 



21  

„PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA  
DO SZKOŁY” … czyli nasze 
przygotowania do SZKOŁY 

 

7 lat mamy i do SZKOŁY się wybieramy! 

Dzieci z grupy VI, IX, X, XI uczestniczyły            

w Dniu Otwartych Drzwi w Szkole 

Podstawowej nr 98 im. Piastów Wrocławskich. 

Na samym początku zostaliśmy uroczyście 

powitani przez Panią Dyrektor. Następnie 

ruszyliśmy na wycieczkę po całym budynku, 

poznając szkolne zakamarki. Odwiedziliśmy   

pracownię przyrodniczą, w której 

obserwowaliśmy niesamowite eksperymenty. 

Fantastycznie bawiliśmy się podczas zajęć 

gimnastycznych i tanecznych. Podczas wizyty 

w gabinecie historycznym poznaliśmy, w jaki 

sposób dawniej prasowano ubrania. 

Układaliśmy kolorowe rytmy oraz poznaliśmy 

elementy sztuki programowania podczas 

zabawy z interaktywnymi robotami. 

Nasz pobyt w szkole zakończył się koncertem 

muzycznym pt. „Niech poruszy Was muzyka”, 

podczas którego każda z grup przedszkolnych 

zaprezentowała swoje umiejętności 

artystyczne. Dzieci z grupy VI grały na Buum 

Buum Rurkach, przedszkolaki z grupy 

„Skrzatów” - na dzwonkach diatonicznych, a 

starszaki z grupy IX i X zaśpiewały piosenkę. 

Wszystkich tych umiejętności nauczyliśmy się 

podczas udziału w warsztatach muzyczno - 
rytmicznych prowadzonych w szkole pod 

okiem pani Marleny. Uczestniczyliśmy w nich 

regularnie już od listopada!  

Było nam bardzo miło!  
Dziękujemy za zaproszenie!  

I kto wie… może niebawem się spotkamy, 

aby rozpocząć naszą szkolną przygodę. 

 

Magdalena Łęszczak, nauczyciel gr. XI 

http://przedszkole71.wroc.pl/7-lat-mamy-i-do-szkoly-sie-wybieramy/
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KULINARNE PODRÓŻE 

w Chatce Małego Skrzatka 

Przedszkolaki z naszej Chatki nie ustają w swoich kulinarnych wyprawach.  

Przez ostatnie miesiące Skrzaty i Skrzaciki poznały kolejne kraje na mapie 

Europy oraz ich kuchnie, charakterystyczne produkty i potrawy.  

KUCHNIA POLSKA  

W grudniu nasza kulinarna przygoda  

miała miejsce w Polsce. Podczas 

warsztatów kul inarnych dz iec i 

przygotowywały tradycyjną sałatkę 

jarzynową.  

Potrzebnych było wiele rąk do pracy.  Tego 

dnia nasi mali kucharze bardzo dzielnie 

przygotowywali wszystkie potrzebne 

składniki. Pokroić tyle - to nie lada          

wyzwanie. Przedszkolaki kroiły gotowane 

ziemniaki, marchewkę, pietruszkę, ogórki 

kiszone, jajka, które później trafiły do 

sałatki.  Po wymieszaniu wszystkich 

składników przyszedł czas na degustację. 

Tak samodzielnie przygotowana sałatka 

smakuje wyśmienicie. 

KUCHNIA SKANDYNAWSKA  

W styczniu wybraliśmy się na północ  

i przedszkolaki poznawały kuchnię Danii, 

Norwegii i Szwecji. Na naszych stołach            

nie mogło zabraknąć łososia - tak 

charakterystycznego dla kuchni krajów 

skandynawskich. To właśnie on stał się 

bohaterem naszych warsztatów kulinarnych. 

Łosoś  był  g łównym składnikiem 

przygotowywanej przez przedszkolaków 

sałatki. Oprócz ryby do sałatki trafiły jeszcze 

ziemniaki, zielony ogórek i koperek. 

Wszystkim bardzo smakował nasza sałatka.  
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KUCHNIA  CZESKA  

W lutym wybraliśmy się do Czech. W trakcie 

warsztatów kulinarnych na twarzach naszych 

przedszkolaków pojawiło się zdziwienie, gdy na 

przygotowanych stołach pojawiły się bułeczki i kiełbaski. Co może z 

nich powstać? Domowe hot dogi! Nasi czescy sąsiedzi mają na nie swój 

własny sposób. W trakcie warsztatów dzieci przygotowywały Párek v 

rohlíku. Czym się różni od znanych nam hot dogów? Bułka nie jest 

przekrojona, a wydrążona. 

KUCHNIA WIELKIEJ BRYTANII  

W marcu kierunkiem 

naszej podróży była 

Wielka Brytania. Podczas 

wars z t a t ów  d z i e c i 

przygotowywały pyszny 

deser – crumble, czyli 

owoce pod kruszonką. Skrzaty i Skrzaciki 

kroiły jabłka, mieszały z suszoną żurawiną. 

Kolejnym krokiem było przygotowanie 

kruszonki z płatków owsianych, orzechów i 

czekolady. Deser był pyszny, na talerzach 

naszych przedszkolaków nie zostały nawet 

okruszki.  
Ciekawe, jakie kulinarne przygody  

czekają nas w kolejnych miesiącach?  

Do zobaczenia niebawem! 

Patrycja Poprawska, nauczyciel gr. XI 
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DZIEŃ OTWARTY  

W CHATCE MAŁEGO SKRZATKA 

Dnia 22 marca w Chatce Małego Skrzatka 

odbył się Dzień Otwarty. Zaprosiliśmy 

kandydatów na przyszłych przedszkolaków 

wraz z rodzicami, aby mogli zobaczyć,        

jak pracujemy w naszym przedszkolu.           

O godzinie 10.00 zaczęli odwiedzać nas 

pierwsi goście, dla których w budynku B 

„Skrzaciki ”  przygotowano różne 

stanowiska zabaw.  

Na początek zaprosiliśmy maluszki do 

zabaw sportowych. W holu budynku B 

pani Kasia przygotowała wiele zabaw 

ruchowych, wykorzystując atrakcyjny 

sprzęt do ćwiczeń. Była zjeżdżalnia, 

trampolina i różne tory przeszkód. 

Następnie kandydaci na przedszkolaków 

udali się do grupy III, w której pani Alicja     

i pani Magdalena przygotowały zabawy 

teatralne.  Pomagały im w tym dzielnie 

dzieci z grupy III i V.  

Czarodziejskie chwile w świecie magii 

szybko minęły i dzieci przeszły do kolejnej 

sali, gdzie czekały na nie zabawy muzyczne 

przygotowane przez panią Beatę i panią 

Dorotę, nasze specjalistki od logopedii. Na 

dzieci  czekała czarodziejska chusta, wiele 

wesołych zabaw i grupa Pracusiów dzielnie 

wspierających panie. 

Kto zmęczył się zabawą, mógł odpocząć       

w sali grupy V, gdzie pani  Małgorzata, 

przy wsparciu naszych przedszkolaków, 

przygotowała plastyczne działania  

stolikowe w klimacie zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych. 

Nasze przyszłe przedszkolaki mogły 

wykonać cudowne ozdoby świąteczne.  

W ostatniej sali czekały najstarsze 

przedszkolaki z budynku B - „Zgrywusy”. 

Tutaj dzieci mogły po prostu pobawić się w 

kącikach tematycznych.  

Na pożegnanie dzieci otrzymały drobny 

upominek, który przygotowała dla nich 

grupa VIII „Biedronki” z panią Iwoną.  

Mamy nadzieję, że ten dzień pozwoli im        

na lepszy start pierwszego września, kiedy 

z woreczkiem staną u progu przedszkola  

i rozpoczną swoją wielką życiową przygodę. 

Agnieszka Ślusarz, nauczyciel języka niemieckiego  
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KĄCIK JĘZYKÓW OBCYCH  

W „CHATCE MAŁEGO SKRZATKA” 

 

Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy. 
Nastał czas rozstania z naszą ukochaną Sarą.       
Ze łzami w oczach przygotowywaliśmy się         
do pożegnania. Razem z Panią Małgosią 
postanowiliśmy zrobić małe upominki dla 
naszych kolegów z Rumunii, którzy mieli gościć 
Sarę       w następnej kolejności. Kiedy wszystko 
było już gotowe, zapakowaliśmy ją do 
wygodnego pudełka, aby mogła bezpiecznie 
ruszyć dalej            w świat. Wszystkie nasze 
wspólne przygody opisaliśmy w jej pamiętniku 
z podróży, a było ich niemało. Teraz śledzimy 
jej losy poprzez odwiedzanie specjalnej 
platformy internetowej TwinSpace pod adresem:  
https://twinspace.etwinning.net/44429/home . 
 
 

W marcu postanowiliśmy sprawić naszym 

przyjaciołom z Europy kolejną niespodziankę. 

Przygotowaliśmy dla nich piękne kartki 

wielkanocne i wysłaliśmy im życzenia 

radosnych świąt … Mamy nadzieję, że dotarły 

na czas.  

Happy Easter and see you soon! 

Dzieci z grupy V od początku roku szkolnego 

biorą udział w europejskim projekcie                  

pt. „Sarah’s European Trip”, współpracując ze 

szkołami i przedszkolami z sześciu krajów 

europejskich: Francji, Grecji, Portugalii, 

Hiszpanii, Chorwacji i Rumunii.  

Główną ideą projektu jest rozwijanie ciekawości 

świata i tworzenie świadomości kulturowej 

młodych Europejczyków. Ważnym aspektem 

projektu jest również wzmacnianie bliższej  

relacji między dziećmi oraz budowanie 

pozytywnego nastawienia do nauki języka 

obcego.  

HELLO SARAH! 

Głównym bohaterem projektu jest mała 

szmaciana lalka o pięknym imieniu Sarah. Ale 

to nie jest zwykła lalka. To jest lalka – 

podróżniczka, która w podróży jest już od 

września  i ma zamiar w ciągu całego roku 

szkolnego odwiedzić aż siedem europejskich 

krajów. Do nas przybyła z Francji, by później 

wyruszyć do Rumunii.  

W styczniu Sarah spędziła z nami cały 

tydzień. Wspólnie bawiliśmy się, 

dokarmialiśmy ptaki, zabraliśmy ją nawet na 

wycieczkę po naszym pięknym mieście. 

Razem bawiliśmy się naprawdę wspaniale!  

eTWEENING W GRUPIE „MARZYCIELE” 

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


26  

 

HELLO FRIENDS! 
 

 

W ramach projektu eTwinningowego „Postcards 

from Europe – let’s create a living map”            

przedszkolaki przygotowały i wysłały kolejne kartki 

dla swoich przyjaciół z Europy. Tym razem 

postanowiliśmy wspólnie obchodzić Pierwszy Dzień 

Wiosny tak, aby wiosenny nastrój zagościł w całej 

Europie.  

 

Podczas drugiej wysyłki składaliśmy 

sobie życzenia świąteczne i noworoczne. 

Dowiedzieliśmy się wiele ciekawych 

rzeczy na temat różnych tradycji 

obchodzenia świąt. Wiele z nich było 

bardzo podobnych do naszych, ale 

niektóre były dla nas dużym 

zaskoczeniem. W Grecji, nadmorskim 

kraju żeglarzy, oprócz strojenia choinki, 

co jest bardzo młodym zwyczajem, 

ozdabia się również łódki  w różnorodne 

ozdoby świąteczne i kolorowe lampki. 

Natomiast w Anglii, podczas rodzinnych 

spotkań bożonarodzeniowych tradycją 

jest zabawa z Christmas crackers, 

kartonową rolką zapakowaną w sposób 

przypominający duży cukierek. Otwiera 

się ją z trzaskiem      poprzez 

jednoczesne pociągnięcie za oba końce 

przez dwie osoby. 

Zawartość crackera stanowi najczęściej 

papierowa korona, karteczka z żartem 

oraz niewielki upominek. Dzięki 

wymianie kartek bożonarodzeniowych 

lepiej poznaliśmy świąteczne tradycje, 

które kultywuje się w innych krajach.     

Do tej pory w ramach projektu  dowiedzieliśmy się bardzo 

wiele o kulturach niektórych krajów europejskich, 

poznaliśmy ich symbole narodowe, a także tradycje 

bożonarodzeniowe. Za nami są już trzy wysyłki kartek. 

Pierwsza kartka  była kartką zapoznawczą. Opisywaliśmy 

w niej nasze symbole narodowe oraz najbardziej znane 

polskie potrawy.  

 

eTWEENING W GRUPIE „WĘDROWNICZKI” 

Magdalena Łęszczak, nauczyciel języka angielskiego  
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Grupy 3-latków swoją naukę języka angielskiego zaczęły od poznania naszego 

specjalnego gościa Małpki Cheeky, która towarzyszy dzieciom podczas zajęć, pomagając 

im w zabawach z językiem obcym.  

Na początku dzieci nauczyły się piosenki na powitanie „Hello”. Cheeky pokazała dzieciom swoje 

ulubione zabawki i podała ich angielską nazwę (car, ball, doll, train, blocks, teddy bear).  

Dzieci uczyły się nazw podstawowych kolorów, a także nazw warzyw i owoców. Przy zabawach  

z piosenkami utrwalały nazwy części ciała oraz z zainteresowaniem śledziły przygody Świnki 

Peppy na podstawie książek czytanych przez nauczycielkę.  

Przed nami jeszcze wiele wspólnych zabaw  podczas których dzieci będą oswajać się z językiem 

angielskim. A to nasze ulubione piosenki: 

 

Pierwsze spotkania SKRZACIKÓW  

z językiem angielskim  

Anita Pilipaka, nauczyciel języka angielskiego gr. I i gr. II 

 
Hello! Hello! 

Hello, how are you? 
I'm good! 
I'm great! 

I'm wonderful! 

 

Head. Shoulders. Knees. Toes. 
Head. Shoulders. Knees. Toes. 
Eyes. Ears. Mouth. Nose.  
Head. Shoulders. Knees. Toes. 

 

Walking walking. Walking walking. 
Hop hop hop. Hop hop hop. 
Running running running.  
Running running running. 
Now let’s stop. Now let’s stop. 

Walking walking. Walking walking. 
Hop hop hop. Hop hop hop. 
Running running running.  
Running running running. 
Now let’s stop. Now let’s stop. 

If you’re happy happy happy, clap your hands x2 
If you’re happy happy happy, clap your hands,  
clap your hands. 
If you’re happy happy happy, clap your hands. 

If you’re angry angry angry, stomp your feet. x2 
If you’re angry angry angry, stomp your feet,  
stomp your feet. 
If you’re angry angry angry, stomp your feet. 

If you’re scared scared scared, say, “Oh no!” x2 
If you’re scared scared scared, say, “Oh no!”  
Say, “Oh no!” 
If you’re scared scared scared, say, “Oh no!” 

If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap. x2 
If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap, take a nap. 
If you’re sleepy sleepy sleepy, take a nap. 
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WIELKANOCNE ZABAWY  

Z ZAJĄCEM HANSEM 

27 marca w Chatce Małego Skrzatka 

pojawił się Osterhase, czyli wielkanocny 

zajączek.  Jest to coroczne wydarzenie 

wpisane w kalendarz przedszkolnych 

uroczystości. Dzieci uczą się nie tylko 

języka niemieckiego, ale również poznają 

t r a d y c j e  ś w i ą t e c z n e  k r a j ó w 

niemieckojęzycznych. Już od kilku dni na 

zajęciach językowych dzieci śpiewały wesołe 

piosenki „Hoppelhase Hans” oraz „Ich bin 

ein Hase”, do których uczyły się układów 

tanecznych. Słuchały też bajek o tematyce 

wielkanocnej. Była to zapowiedź 

dzisiejszego dnia. 

Od rana przedszkolaki były bardzo 

podekscytowane, zwłaszcza, kiedy ujrzały 

ogromnego zająca kicającego po ogrodzie. 

Nasz gość ukrył na terenie ogrodu słodkie 

n i e s p o d z i an k i  d l a  w s z y s t k i c h 

przedszkolaków. Zanim dzieci wyruszyły 

na poszukiwanie łakoci, musiały przejść 

test sprawnościowy w holu budynku B.  

Po obiedzie dzielne przedszkolaki mogły 

zjeść czekoladowego zajączka i odpocząć 

po nadmiarze wrażeń. 

Osterhase, odwiedź nas znowu za rok! 
Zapraszamy!!! 

Jeśli dzieci odpowiednio dobrze skakały, 

kicały i kręciły się w kółeczko, dostały         

dyplom od zajączka oraz tajemniczą mapę, 

dzięki której mogły odnaleźć ukryte przez 

Hansa niespodzianki. Dodatkowo zajączek 

postarał się o dostarczenie przepysznej 

chrupiącej marchewki dla każdej grupy. 

 Agnieszka Ślusarz, nauczyciel języka niemieckiego 
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10 kwietnia w auli Zespołu Szkół Nr 14 we 

Wrocławiu odbył się - VII Przegląd Twórczości w 

Języku Niemieckim skierowany do placówek z 

całego województwa Dolnośląskiego . Ideą  i 

główną myślą przewodnią naszej uroczystości jest 

propagowanie nauki języka niemieckiego, 

stworzenie możliwości dzieciom zaprezentowania 

swoich umiejętności sceniczno-językowych  w 

języku niemieckim a nauczycielom do wymiany 

doświadczeń, wzajemnych inspiracji i doskonalenia 

warsztatu pracy. Forma prezentacji jest dowolna. 

Nie przewidujemy także formy konkursowej – 

wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe 

pomocne w nauczaniu języka niemieckiego, 

gadżety oraz pamiątkowe dyplomy firmowane 

przez instytucje patronujące przegląd z podpisem 

pani Konsul Generalnej RFN we Wrocławiu, oraz 

puchary.  

 

 

 

 

Po raz pierwszy zaprosiliśmy do udziału 

uczestników i gości na I Przegląd Twórczości  

17 kwietnia 2012 roku. Impreza miała 

kameralny charakter i odbyła się  w naszej 

placówce przy ulicy Kiełczowskiej 31-33. Dwa 

kolejne lata gościliśmy w Lotniczych 

Zakładach Naukowych i tam organizowaliśmy 

nasz przegląd. W  roku 2015 mogliśmy 

zaprosić gości i uczestników do IMPARTU, 

gdzie atmosfera była bardzo podniosła i cała 

uroczystość nabrała profesjonalnego wymiaru. 

Do udziału zaprosiliśmy dzieci przedszkolne, 

szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie 

z całego powiatu wrocławskiego. W 

prowadzeniu imprezy wspierali nas uczniowie 

z Gimnazjum nr 13. W tym roku po raz 

pierwszy gościliśmy w znakomitej placówce, 

jaką jest Zespół Szkół Nr 14. 
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 Patronat nad Przeglądem objął Konsulat Generalny 
RFN,  Goethe Institut, Niemieckie Towarzystwo 
Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu, Instytut 
Austriacki, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli 
Języka Niemieckiego, Starostwo Powiatu 
Wrocławskiego oraz Parlament Europejski. 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.:  

 Pani Konsul RFN ds. Kultury - Marion 

Ramackers, 

 Pani Joanna Mateusiak z Konsulatu RFN, 

 Pani Renate Zajączkowska - Przewodnicząca 

Zarządu NTKS,  

 Pani Bernadetta Szyszka - członek Zarządu 

NTKS,  

 Pani Katarzyna Chaszczewicz-  Kierownik 

Biura  Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno

-Społecznego, 

 Pan Jarosław Delewski- Dyrektor 

Departamentu Edukacji, 

 Pani Katarzyna Zawadzka z Wrocławskiego 

Centrum Rozwoju Społecznego  

 Pani Lilla Jaroń – wicedyrektor 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy,  

 Pani Halina Nawrotek z Dolnośląskiego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,  

 Pani Mariola Kolan Zastępca Dyrektora 

Wydziału Nadzoru Kształcenia 

Podstawowego i Specjalnego Kuratorium 

Oświaty we Wrocławiu,  

 Pani Małgorzata Kaziuk – wizytator z 

Kuratorium Oświaty oraz Marcus Czypionka  

z Goethe Institut Krakau,  

 Pan Wojciech Błoński – radny Miasta 

Wrocław,  

 Pan Adam Stocki –specjalista ds. szkoleń 

Wrocławskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli, 

 pani Aneta Włodarczyk, metodyk z 
Wrocławskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. 

 

 

 

 
Gośćmi szczególnymi byli Pan Marek Łaźniak 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 14 oraz Pani Anna 

Maćkowska, wicedyrektor ZS Nr 14, dzięki 

którym mogliśmy gościć na tak wspaniałej i 

nowoczesnej Auli. 

Jak co roku emocji było bardzo dużo. Na 

scenie pojawiały się grupy przedszkolne, 

szkolne, gimnazjalne oraz przedstawiciele 

liceów. Byli uczestnicy z Wrocławia, Lutyni. 

Niemczy, Wołowa, Orzeszkowa oraz 

odległych Gocławic. Wszędzie tam nauczanie 

języka niemieckiego jest pasją dla 

nauczycieli, przekazywaną swoim 

wychowankom, a nauka języka naszych 

sąsiadów to przyjemność dla dzieci i 

młodzieży.  

 



31  
 

 

 Przegląd rozpoczął tradycyjnie występ  chóru Przedszkola 71 – grupy 10 „Skrzaty”  

pod kierownictwem Pani Elżbiety Sokołowskiej, Iwony Widźgowskiej i Aleksandry Botorek.  

 

 

 

Nasze Przedszkole reprezentowały w etiudzie teatralnej dzieci z grupy 4 

„Pracusie” z Panią Aleksandrą Bilicz-Obuchowską przy wsparciu językowym 

Pani Agnieszki Ślusarz, nauczyciela języka niemieckiego.  

Agnieszka Ślusarz, nauczyciel języka niemieckiego 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom VII Przeglądu Twórczości.  

Zapraszamy za rok. Do zobaczenia! 
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 Jak rozpoczęła się przygoda z językiem niemieckim       

w „Chatce Małego Skrzatka”  

Przedszkole nr 71 jest placówką wspierającą 

dziecięce uzdolnienia. Bogaty wachlarz zajęć 

dodatkowych sprzyja rozwijaniu zainteresowań 

dzieci i sprawia, że mogą tu rozwijać swoje 

potencjały. 

Edukacja przedszkolna to dobry czas na naukę 

języka obcego. Obecnie obowiązkiem 

przedszkola jest nauczanie języka nowożytnego              

w najstarszych grupach, a w Chatce Małego 

Skrzatka już w roku 2005 zrodził się pomysł 

stworzenia programu nauczania języka 

niemieckiego, którym objęte byłyby 

nieodpłatnie wszystkie dzieci w przedszkolu.  

Program zatytułowano „Wesoła wyprawa 

pociągiem na spotkanie z językiem niemieckim”. 

Zajęcia z języka niemieckiego mają formę 

zabawy i zawsze zaczynają się od podróży 

pociągiem połączonej z odśpiewaniem 

niemieckiej piosenki „Auf der Eisenbahn”. Jest 

to rytuał, który wyznacza początek zajęć, 

wprowadza ład i daje dzieciom poczucie 

stałości. 

To już od ponad 11 lat dzień w dzień rusza 

niemiecki pociąg w naszej placówce. Kiedyś       

przypominał on starodawną lokomotywę z 

kolorowymi wagonikami.  

Dziś w przedszkolu mamy 11 grup i dwóch 

nauczycieli języka niemieckiego zatrudnionych 

w pełnym wymiarze godzin oraz 

niemieckojęzyczną grupę bilingwalną. 

Podczas swojej jedenastoletniej podróży 

minęliśmy wiele stacji. Było mnóstwo wydarzeń 

i sukcesów. Nie sposób wymienić je w krótkim 

artykule. 

Realizacja jednego z projektów - „Przedszkolaki 

na tęczowym pomoście, przedszkolaki bez 

barier językowych” zakończyła się przyznaniem 

naszej Chatce certyfikatu European Language 

Label (2008). Projekt miał na celu rozbudzanie 

zainteresowań dzieci językiem niemieckim         

poprzez edukację regionalną z wykorzystaniem 

metody teatralnej.  

 

Kolejnym projektem były „Baśniowe spotkania 

z językiem niemieckim”, w przygotowanie 

którego zaangażowane były nie tylko dzieci, ale 

także ich rodzice oraz, oczywiście, nauczyciele. 

Wielki finał odbył się z udziałem zaproszonych 

przedstawicieli instytucji wspierających nasze 

przedszkolne działania. 

Gazeta Wrocławska z 2005 roku– już było o nas głośno 

Występ dzieci z Przedszkola 71 podczas finału 

projektu „Z wizytą w Baśniowej Krainie…” 
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Od samego początku w naszej podróży 

towarzyszy nam Niemieckie Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne, z którym współpraca 

odbywa się na wielu płaszczyznach. 

NTKS docenia starania naszego przedszkola.       

Dostrzega trud i zaangażowanie włożone w 

realizację programu nauczania języka 

niemieckiego, co podkreśla w pismach 

kierowanych do placówki. Wiele dobrego pisze o 

nas w swoich czasopismach dla mniejszości 

niemieckiej. 

Podczas różnorodnych imprez i wielu 

uroczystości gościliśmy u siebie także 

przedstawicieli  Konsulatu Generalnego RFN. W 

listach gratulacyjnych pani Annette Bussman, 

konsul generalny RFN, w czasie uroczystości 

objęcia nas honorowym patronatem podkreśliła 

bardzo dobre przygotowanie językowe 

przedszkolaków, dostrzegła także zaangażowanie 

rodziców w realizację projektów językowych, 

gratulowała entuzjazmu nauczycielom i życzyła 

dalszych sukcesów  w promowaniu nauczania 

języka niemieckiego. 

W roku 2012 po raz pierwszy zorganizowaliśmy 

Przegląd Twórczości w Języku Niemieckim,          

do udziału w którym zaprosiliśmy przedszkola, 

szkoły podstawowe i gimnazja z Wrocławia. 

Możliwość wyboru formy występu (piosenka, 

etiuda, spektakl teatralny, recytacja) sprawił, 

że nasz pomysł spotkał się z ogromnym 

zainteresowaniem. 

Dzieci i młodzież ucząca się języka 

niemieckiego ma niewiele okazji, by 

zaprezentować swoje językowe umiejętności, a 

nauczyciele odczuwają potrzebę wymiany 

doświadczeń związanych  z nauczaniem języka 

obcego.  

Maj 2010 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 

objęcia przedszkola honorowym Patronatem przez Konsulat 

Generalny RFN. Na zdjęciu dyrektor Przedszkola 71 - pani 

Marzena Słowińska-Maćkiewicz, pani Lilla Jaroń – 

ówczesny podsekretarz stanu MEN oraz pani Annette 

Bussman ówczesny Konsul Generalny RFN 

Nasze działania przyniosły efekt w postaci objęcia 

w maju 2010 r. naszej Chatki honorowym 

patronatem Konsulatu Generalnego RFN, który 

swoją decyzję motywował doskonałą współpracą       

przedszkola ze środowiskiem lokalnym w zakresie 

nauczania języka niemieckiego, innowacyjnymi 

formami nauki i wymiernymi efektami nauczania. 

Częstym gościem i przyjacielem przedszkola była, 

i nadal jest, pani Lilla Jaroń.  

Jako podsekretarz stanu wielokrotnie            

zaszczycała nas swoimi odwiedzinami           

oraz przekazała na ręce pani dyrektor list 

gratulacyjny, w którym podkreślono zasługi 

krzewienia znajomości języków obcych w 

nauczaniu przedszkolnym. Pani Lilla Jaroń 

edukację językową postrzega jako klucz do 

sukcesu  naszych wychowanków we wspólnej 

Europie. Do dziś jest sprzymierzeńcem 

przedszkola i gości u nas podczas ważnych 

uroczystości.  Aby wzbogacić ofertę językową, 

do naszego pociągu zabieraliśmy młodych 

wolontariuszy  z Niemiec.  

Już od wielu lat współpracujemy ze 

Stowarzyszeniem Semper Avanti. Młodzi 

ludzie, poszukując swojej drogi życiowej, 

wspierają nauczycieli języka niemieckiego w 

codziennych działaniach. Dzieci mają okazję 

osłuchać się z żywym językiem obcym, a 

wolontariusze uczą się kreatywności i poznają 

metody  nauczania języka obcego w 

przedszkolu. 

 17 kwietnia 2012 r. - występ dzieci z Przedszkola 121 

w czasie I Przeglądu Twórczości w Języku Niemieckim 
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W latach 2013 i 2014 kolejne Przeglądy 

Twórczości w Języku Niemieckim 

zorganizowano we współpracy z sąsiednią 

placówką oświatową – Lotniczymi 

Zakładami Naukowymi. 

Od roku 2014 w Przeglądzie biorą udział 

także szkoły ponadgimnazjalne. Swoje    

językowe umiejętności prezentują 

uczniowie nie tylko wrocławskich szkół i 

przedszkoli – Przegląd Twórczości w 

Języku Niemieckim objął swym zasięgiem 

także placówki z powiatu wrocławskiego.  

Język niemiecki jest u nas na co dzień 

podczas zajęć przedszkolnych, pojawia się 

podczas uroczystości przedszkolnych, 

znajdujących się w kalendarzu uroczystości 

przedszkolnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień 

Mamy i Taty, Pasowanie na Przedszkolaka, 

Pożegnanie z Przedszkolem, Jasełka 

Bożonarodzeniowe, Dzień Świętego Marcina, 

Wielkanocne spotkania           z zajączkiem).  

Dzieci mają możliwość zaprezentowania 

swoich umiejętności lingwistycznych podczas 

imprez zewnętrznych (przeglądy teatralne oraz 

wokalne, prezentacje podczas Dnia Jedności 

Chrześcijan, występy w Domu Pogodnej 

Starości, prezentacje podczas majowego  Święta 

Europy, Europejskich Dni Językowych). Jedna         

z grup bierze udział w spotkaniach językowych 

w ramach Etweeningu,  współpracując z  

przedszkolem w Grecji.  

Nie sposób przedstawić wszystkich 

działań, ponieważ jest ich bardzo dużo. Jednym 

słowem dzieje się wiele i to widać. Nasz pociąg 

rozrasta się i pędzi. Zatrzymuje się tylko po to, 

by mogli do niego wsiąść nowi pasażerowie. 

Witryna przed wejściem do Impartu z plakatem             

reklamującym V Przegląd Twórczości w Języku             

Niemieckim 

W ramach projektu Młodzi Obywatele Kultury 

od 2015 roku mamy możliwość 

organizowania Przeglądu Twórczości w 

Języku Niemieckim w Centrum Sztuki 

IMPART  przy ul. Mazowieckiej we 

Wrocławiu. 
18 kwietnia 2013 r. – II Przegląd Twórczości w Języku 

Niemieckim w LZN – na scenie najmłodsi uczestnicy, 

grupa bilingwalna z Przedszkola 71 „Chatka Małego 

Skrzatka” 

W promowaniu nauczania języka 

niemieckiego, oprócz Konsulatu Generalnego 

RFN i Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-

Kulturalnego, wspierają nas również od lat: 

 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 

 Starostwo Powiatu Wrocławskiego, 

 Goethe Institut, 

 Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli 

Języka Niemieckiego, 

 Instytut Austriacki 

 Marszałek  Województwa Dolnośląskiego  Agnieszka Ślusarz,  

nauczyciel języka niemieckiego 
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CAŁY WROCŁAW CZYTA…  

czytamy i MY! 

W tym roku szkolnym odbyło się już kilka 

fantastycznych spotkań czytelniczych przy naszych 

Bajkowych Ławeczkach.   

We wrześniu spotkaliśmy się z okazji Ogólnopolskiego 

Dnia Głośnego Czytania, podczas którego czytaliśmy 

wybrane książki oraz zapoznaliśmy się z zasadami 

funkcjonowania naszych biblioteczek.  

W listopadzie nasze ławeczki przybrane były w biało- 

czerwone barwy, a na półkach gościły książki pełne 

wierszy naszych polskich poetów: Julina Tuwima, Jana 

Brzechwy, Czesława Janczarskiego i wielu innych.          

Odbył się również konkurs plastyczny dla naszych 

Skrzacików i ich rodziców pt. „Literaccy bohaterowie 

wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima”.  

Celem naszych działań było zachęcenie rodziców  

i dzieci do wspólnego czytania wierszy polskich           

poetów, a także sportretowania swojego ulubionego 

bohatera literackiego. Na konkurs zgłoszono aż 28 prac 

z ośmiu grup. Były urocze Kaczki Dziwaczki  

i Abecadło, co z pieca spadło. Nie zabrakło nawet 

roztańczonej Igły z Nitką. Wszystkie prace były  

wyjątkowe i widać w nich było ogromne 

zaangażowanie wszystkich członków rodzin. 

 

W ODWIEDZINACH U BAJKOWEJ ŁAWECZKI 

 
W styczniu spotkaliśmy się przy 

ławeczkach po raz kolejny. Tym razem 

świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień 

Kubusia Puchatka, który obchodzony jest 

w dniu urodzin  jego twórcy, angielskiego 

pisarza Alana Alexsandra Milne’a. Dzieci 

wspólnie z nauczycielkami grup czytały 

książki o przygodach Puchatka i jego 

przyjaciół: Prosiaczka, Królika, 

Kłapouchego, Maleństwa i Krzysia. Po 

powrocie do sal, dzieci z ogromną radością 

zabrały się do malowania swojego 

ulubionego bohatera z bajki.  

Filip K., lat 6, grupa XI 

Hania, lat 6, grupa IX 
Czytano nawet po  
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O tym, że nasz język polski           

nie należy do najłatwiejszych,        

wie już prawie każdy. 

  

W lutym, podczas obchodów  

DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO, 

kiedy czytaliśmy polskie łamańce  

językowe, przekonały się o tym nasze Skrzaciki.      

Mieliśmy przy tym zabawy, co niemiara!  

Chcecie spróbować?  

Oto nasze ulubione łamańce językowe: 

 

 

Król Karol kupił 

królowej Karolinie 

korale koloru 

koralowego. 

Czesał czyżyk czarny koczek, 

czyszcząc w koczku  

każdy loczek. 

Po czym przykrył  

koczek toczkiem, 

lecz część loczków  

Magdalena Łęszczak, Justyna Brzozowska, liderzy akcji „Cały Wrocław czyta”  

Na wyścigach wyścigowych 

wyścigówek wyścigowych 

wyścigówka wyścigowa wyścignęła 

wyścigówkę wyścigową             

numer sześć. 

„Skrzaty” przy bajkowej  

ławeczce w budynku A 

 

„Śmieszki” przy Bajkowej ławecze w budynku B 
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7 listopada 2017 r. wystartował Ogólnopolski         

Projekt Edukacyjny „Bajka w podróży”, którego 

pomysłodawcą i organizatorem jest wychowawca 

grupy VIII, - pani Iwona Mnich.  

Głównym celem projektu jest promowanie 

czytelnictwa i dziecięcej kreatywności. Od listopada 

sporo się wydarzyło! O głównej bohaterce 

niezwykłej historii, 5-letniej Zosi z Wrocławia, 

usłyszała już cała Polska.  

„Bajka w podróży” gościła w Radiu Wrocław  

i Radiu Luz. Repor taże na temat projektu można  

było zobaczyć w głównym wydaniu programu 

„Fakty” na antenie TVP3 Wrocław, a nawet                

w ogólnopolskim „Teleexpressie extra”. Informacje  

o  projekcie pojawiły się także w dziesiątkach 

publikacji lokalnych z całej Polski, jak również na 

stronach internetowych wielu miast i  przedszkoli.  

W „Bajce w podróży” biorą udział dwie grupy  

z naszego przedszkola, grupa I „Śmieszki” z panią 

Moniką Kalską oraz grupa VIII „Biedronki” z 

panią Aleksandrą Pobran-Róg. Ciekawe jak sobie 

poradzą… 

         

                       

BAJKA W PODRÓŻY - co nowego u Zosi? 

Iwona Mnich, 

 nauczyciel gr. VIII 

Finał projektu zbliża się 

wielkimi krokami i jest 

zaplanowany między 11 a 15 

czerwca 2018 r.  

 

Trzymajcie mocno kciuki            

za małą Zosię i za wszystkie 

dzielne przedszkolaki,               

które biorą udział                      

w tworzeniu przygód             

dziewczynki. 
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GRATULUJEMY TALENTU! 

 

23 marca 2018 r. w sali koncertowej  Ogólnokształcącej  

Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Karola 

Szymanowskiego we Wrocławiu odbył się I Konkurs 

Piosenki Przedszkolnej Mała Estrada Łowiecka.  

Nasze przedszkole w konkursie reprezentowały Marta 

Grzybowska z gr. VI ,,Zgrywusy”, Michalina 

Gradomska i Hanna Mzyk z gr. X ,, Skrzaty ”. 

Hanna Mzyk wyśpiewała 2. miejsce.  

Podczas Koncertu Laureatów, który odbył się                    

5 kwietnia 2018 r. Hania Mzyk odebrała srebrny medal, 

dyplom i upominek. Raz jeszcze miała możliwość 

zaprezentowania swojej piosenki ,,Klaśnij w ręce”. 

Emocje były ogromne, ale za radą swoich opiekunek 

muzycznych p. Elżbiety Sokołowskiej i p. Iwony          

Widźgowskiej Hanusia zaśpiewała radośnie, pogodnie  

i tak jak potrafi najlepiej, wszystkim dając dużo radości  

i dumy. W małym ciałku, wielki głos. 

Hania Mzyk,  

zdobywczyni 2. miejsca  

w I Konkursie Piosenki 

Przedszkolnej Mała Estrada 

Łowiecka 

GRATULUJEMY! 

Hania Mzyk  z p. Elżbietą Sokołowską  

i p. Iwoną Widźgowską 
Iwona Widźgowska, nauczyciel gr. X 



39  

ROZWIJANIE TALENTÓW 

JAK TO ROBIMY? 
 Jednym z priorytetów Przedszkola nr 71 

„Chatka Małego Skrzatka” jest wspieranie         

uzdolnień swoich wychowanków. Od 2004 roku 

w naszej placówce realizowany jest Program 

Wspierania Uzdolnień „Ziarno”. Opracowane 

zostały również narzędzia diagnostyczne, które 

umożliwiają nauczycielom dostrzeganie 

drzemiących w dzieciach potencjałów. 

Obserwacja naturalnych  talentów naszych 

wychowanków dokonywana jest na przestrzeni 

wszystkich czterech lat pobytu dziecka w 

przedszkolu. Obszarami, na które zwracamy 

szczególną uwagę są: obszar matematyczny, 

ligwistyczny, twórczo - artystyczny, muzyczny i 

sprawność ruchowa.  

Stwarzanie jak najlepszych warunków do 

odkrywania drzemiących w każdym dziecku 

potencjałów  jest jednym z głównych celów 

pracy nauczycieli. Nasi pedagodzy stale również 

doskonalą swój warsztat pracy, biorąc udział w 

licznych kursach, warsztatach oraz 

konferencjach, poszukując jak najlepszych 

metod i form wspierania swoich wychowanków. 

 Aktywnie uczestniczymy również w 

tworzącej się obecnie sieci twórczych 

nauczycieli działających w Akademii Talentów  

i Uzdolnień, w ramach programu Młodzi 

Obywatele Nauki. Do jej zadań należy przede 

wszystkim identyfikacja uzdolnień dzieci oraz 

podejmowanie działań edukacyjnych  

i psychospołecznych wspierających ich rozwój. 

Dzieciom pomaga się również w odkrywaniu 

ich pasji i talentów.  

.  

 

Magdalena Łęszczak, nauczyciel gr. XI 

 Kolejnym elementem naszych działań w 

ramach ATiU jest stałe podnoszenie jakości 

pracy poprzez udział w różnorodnych formach 

doskonalenia, w celu jak najlepszego wspierania 

naszych wychowanków w procesie 

wychowawczo-dydaktycznym.  

Istotnym elementem wzbogacenia naszego 

warsztatu pracy jest dzielnie się 

wykorzystywanymi metodami z innymi 

nauczycielami poprzez prowadzenie i obserwacje 

zajęć edukacyjnych. 

 W „Chatce Małego Skrzatka” już             

niebawem (23 maja 2018 r.) odbędą się zajęcia   

otwarte dla grupy nauczycieli wychowania 

przedszkolnego pt. Hello Numbers! – zabawy 

matematyczne z elementami języka angielskiego.  

Zajęcia te opierają się o realizowany w grupie 

dzieci sześcioletnich (grupa XI) program własny 

(Numbers – czyli wyprawa do Krainy Liczb) z 

zakresu edukacji matematycznej  

i językowej, którego podstawą jest koncepcja 

wczesnego    nauczania matematyki poprzez 

zabawę z wykorzystaniem metody W Krainie 

Liczb połączonej z elementami języka 

angielskiego.  

Będzie to kolejna okazja do podzielenia się  

swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, 

ukazania metod i form wspierania rozwoju oraz 

potencjału naszych wychowanków. Spotkanie 

będzie również doskonałą okazją do 

autorefleksji. 
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CZYM JEST AUTYZM?  
AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA 

 

2 kwietnia jest dniem, który rozpoczyna 
Światowy Miesiąc Wiedzy na temat Autyzmu.  
Został on ustanowiony  przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ. Szczególne obchody miesiąca  
mają zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy  
i potrzeby osób z autyzmem oraz ich rodzin.  

W Europie żyje 5 mln osób z autyzmem,                   
co oznacza, że 1 osoba na 150 dotknięta jest tym 
zaburzeniem. Według Centers for Desease 
Control and Prevention w Stanach 
Zjednoczonych autyzm wykrywany jest u 1 
dziecka na 88.  

W Wielkiej Brytanii, w której funkcjonuje jeden 
z najlepszych systemów pomocy osobom               
z autyzmem, na autyzm cierpi 1 osoba na 100.       
W Polsce mówi się o 1 przypadku na 300.        
Rozbieżność statystyk wynika z różnic w 
dostępie do diagnozy, jej jakości, a także 
świadomości społeczeństwa w zakresie autyzmu. 

Jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom    
2 kwietnia jest ogólnoświatowa akcja „Light It 
Up Blue". Jej  inicjatorem jest amerykańska       
organizacja Autism Speaks.  

W Polsce akcja pod hasłem „Na niebiesko                    
dla autyzmu" jest obchodzona od 2011 roku.                        

2 kwietnia w geście solidarności z osobami             
z autyzmem na niebieskie zmieniły swoje 
iluminacje tysiące budowli w ponad 600 
miastach          w 45 krajach, w tym Empire State 
Building, Opera w Sydney, Pomnik Chrystusa 
Zbawiciela            w Rio de Janeiro, Pałac 
Kultury i Nauki, Most Śląsko-Dąbrowski oraz 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 
Spodek w Katowicach, Stadion Olimpijski we 
Wrocławiu i  wiele, wiele innych miejsc.  

Co możemy zrobić tego dnia? Ubrać się                
na niebiesko w geście solidarności i zrozumienia, 
zaznaczyć ten dzień w mediach 
społecznościowych, wesprzeć datkiem fundacje 
wspierające osoby z autyzmem.  

To mało i dużo zarazem – każdy gest ofiarowany 
prosto z serca jest gestem ważnym i znaczącym. 
Każdego roku przybywa osób biorących udział       
w obchodach tego dnia, co sprawia, że wzrasta 
także świadomość społeczna dotycząca tematyki 
autyzmu.  

Czym więc jest Autyzm?  

Autyzm, a raczej spektrum autystyczne, 
obejmuje różne typy zaburzeń rozwoju u osób 
ze znacznymi zaburzeniami komunikacji             
i interakcji społecznych, a także 
powtarzalnym zachowaniem i ograniczonymi 
zainteresowaniami 

 Autyzm może występować u dzieci                    
i u dorosłych. Jest chorobą nieuleczalną,           
na którą zapada się w dzieciństwie, 
przeważnie w okresie noworodkowym i 
niemowlęcym.  

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to: 

autyzm wczesnodziecięcy - zespół 
złożonych zaburzeń rozwoju i działania 
ośrodkowego układu nerwowego. Z tym 
zaburzeniem utożsamia się autyzm i używa 
tych pojęć zamiennie; 

autyzm atypowy- odmiana autyzmu         
rozpoczynająca się nietypowo, bo powyżej       
3. roku życia dziecka; 

zespół Aspergera - brak umiejętności      
społecznych, elastyczności myślenia,            
problemy w akceptowaniu zmian i nowości 
bez oznak upośledzenia umysłowego; 

upośledzenie zdolności niewerbalnego 
uczenia się - objawia się wcześnie nabytymi       
zdolnościami oratorskimi (bogate słownictwo, 
płynność wypowiedzi itd.) przy 
jednoczesnym braku umiejętności 
posługiwania się językiem niewerbalnym. 
Inne objawy to:        słaba pamięć wzrokowa, 
słabo rozwinięte       wyobraźnia i 
umiejętności przestrzenne,       problemy z 
równowagą i pisaniem, trudności w 
rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu 

decyzji oraz nadwrażliwość zmysłów;  

całościowe zaburzenie rozwoju - 

zaburzenia komunikacji i kontaktów 

społecznych; 

autyzm wysokofunkcjonujący - gdy 

iloraz inteligencji osoby dotkniętej autyzmem 

przekracza 90, osoba taka może samodzielnie 

funkcjonować w społeczeństwie. 

https://zdrowie.tvn.pl/a/jak-objawia-sie-spektrum-autyzmu-jak-sprawdzic-czy-dziecko-moze-cierpiec-na-autyzm
https://zdrowie.tvn.pl/a/autyzm-wczesnodzieciecy-jakie-sa-przyczyny-i-objawy-choroby-czy-mozna-go-wyleczyc
https://zdrowie.tvn.pl/a/autyzm-atypowy-charakterystyka-pozne-objawy-i-trudna-diagnoza
https://zdrowie.tvn.pl/a/asperger-objawy-zaburzenia-ze-spectrum-autyzmu-przyczyny-leczenie
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Objawy  
 
Jak rozpoznać autyzm? Najczęściej spotykanym 
i najważniejszym symptomem autyzmu jest       
zaburzenie umiejętności społecznych. Pierwsze 
objawy autyzmu u niemowlaka w tym              
kontekście to: 

 brak reakcji na twarze rodziców  
i opiekunów, 

 bardzo rzadkie nawiązywanie kontaktu 
wzrokowego, 

 pusty wzrok – dziecko nie podążą wzrokiem 
za osobami ani przedmiotami, błądzi wzrokiem, 

 brak oczekiwania zaspokojenia potrzeb 
dziecka przez rodziców lub opiekunów, 

 nieumiejętność wskazywania palcem osób      
i obiektów, 

 nerwowość i płacz w obecności osób dobrze 
znanych. 
Wczesne objawy autyzmu to również brak       
reakcji na dźwięki i brak gaworzenia. Dziecko     
z autyzmem nie lubi kontaktu fizycznego,          
nie umie też rozpoznawać emocji i mowy ciała 
innych osób, przeważnie nie zwraca uwagi          
na to, co się mówi do niego lub w jego 
towarzystwie. 
Objawy autyzmu u dzieci w wieku szkolnym 

mają podobny charakter.  

Dziecko autystyczne: 

 niechętnie uczestniczy w grupowych 

aktywnościach, 

 nie nawiązuje przyjaźni, 

 nie umie podtrzymywać rozmowy – około 

połowa dzieci z autyzmem w ogóle nie mówi         

i ma to związek z niskim ilorazem inteligencji, 

 ma ubogą mimikę i gestykulację, 

 nie potrafi rozpoznawać mowy ciała ani 

mimiki twarzy innych osób, 

 nie rozpoznaje ironii, sarkazmu, nie rozumie 

metafor. 

 

Autyzm dziecięcy objawia się również 
zaburzonym działaniem zmysłów, w 
szczególności odczuwania bodźców (zwykle 
słuchowych             i bólowych).  
Agresja, która może występować u dzieci           
z autyzmem jest przeważnie wyrazem 
frustracji w związku ze zmianami 
zaplanowanych działań czy podejmowaniem 
czynności wbrew choremu. Dziecko chore na 
autyzm może           nie panować nad agresją 
ani nad emocjami.        To, czego potrzebuje, 
to stałości tego, co się dzieje, systematyki i 
poukładania w jego świecie.  
Objawem autyzmu jest też niski iloraz 
inteligencji. Tylko u około 10% chorych iloraz 
inteligencji przekracza 80, u połowy jest 
niższy niż 30. 
Przyczyny autyzmu: 
Dotychczas nie potwierdzono przyczyn         
autyzmu. Przypuszcza się, że za wystąpienie 
choroby odpowiedzialne są mutacje 
genetyczne, czynniki rozwojowe, infekcyjne, a 
także       te związane z ciążą i porodem. 
Leczenie autyzmu opiera się na terapii        
behawioralnej i rehabilitacji. W niektórych 
przypadkach terapia dopuszcza stosowanie 
leków łagodzących objawy, takie jak lęki, 
agresję, bezsenność, wahania nastroju                 
i zaburzenia ruchowe. Leczenie autyzmu         
odbywa się przeważnie w specjalnych         
ośrodkach, w których terapeuci prowadzą        
zabawy dla dzieci z autyzmem, uczą chorych 
komunikacji i umiejętności społecznych. 
 
Dzieci w naszym przedszkolu – te większe 

skrzaty i małe skrzaciki wzięły czynny udział               

w obchodach Międzynarodowego Dnia 

Autyzmu, za co wielki ukłon kierujemy w 

stronę rodziców i nauczycielek grup.  

„Biedronki” solidarne z ludźmi chorymi na autyzm 

Aleksandra Pobran - Róg,  

nauczyciel gr. VIII  

oraz studentka psychologii 
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W październiku 2017 r. nasze najstarsze przedszkolaki 

wzięły udział w niezwykłym projekcie pod równie 

niezwykłym hasłem „BohaterON – włącz historię” . 

 

 

 

 

 

Dzieci bardzo się zaangażowały w rysowanie           

pocztówek dla żyjących jeszcze powstańców.  

Zadanie to było nie tylko ciekawe, ale i trudne          – 

poprzedziliśmy je odpowiednio przygotowanymi 

zajęciami związanymi z czasami II wojny światowej               

i Powstania Warszawskiego.  

 

         PAMIĘTAMY 

Dla Powstańców dzieci narysowały 208 kartek. Minęło 

kilka miesięcy, a do naszego przedszkola zaczęły 

docierać niespodzianki od… - nie uwierzycie -              

obdarowanych przez dzieci powstańców.  

To dopiero było przeżycie, kiedy listonosz zaczął 

przynosić podziękowania napisane powstańczymi 

dłońmi. Niektóre listy do dzieci zawierały nawet 

drobne niespodzianki. Byliśmy wzruszeni… 

Niebawem pokażemy naszej 
przedszkolnej społeczności 

wszystko to, co otrzymaliśmy 
od powstańców. Jest się czym 
pochwalić… 

Iwona Mnich, nauczyciel gr. VIII 



43  

 

                  POMAGAMY 

  Przedszkolaki z naszej Chatki oraz ich rodzice mają wielkie 

serca i bardzo chętnie angażują się w pomoc innym.  

Nie jest obojętny nam również los zwierząt. Szczególnie tych, 

które cały czas czekają na nowy dom i kochających właścicieli.  

Dlatego też postanowiliśmy, już po raz drugi w tym roku,        

wspomóc Wrocławskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.  

Pod koniec lutego grupa IX „Kasztaniaki” i grupa XI „Wędrowniczki” wspólnie 

zorganizowały zbiórkę karmy dla zwierzaków. Przez kilka dni do naszych sal trafiały puszki,             

puszeczki, saszetki oraz wielkie i małe torby pełne karmy dla psów i kotów. Pojawiły się także 

zwierzęce smakołyki. Podczas zbiórki udało nam się zebrać całkiem niemałą ilość karmy 

zarówno suchej jaki i mokrej. 

Patrycja Poprawska, nauczyciel gr. XI 

Pola Nadziei to akcja ekologiczno-charytatywna.  

W Pola Nadziei zaangażowali się dzieci i rodzice z 

Przedszkola  nr  71 Chatka Małego Skrzatka. 

Wolontariusze „Mądrale” (grupa  V) sadzili jesienią 

żonkile, dając wyraz jedności z chorymi dziećmi. 

Wiosna to czas finałowych działań. Jednym ze 

stałych elementów akcji jest Żółty Marsz Życia - pokojowa, optymistyczna demonstracja, 

która chce pokazać, że osoby nieuleczalnie chore są tuż obok nas, że żyją i mają podobne, 

jak zdrowi ludzie, marzenia i pragnienia.  Poprzez udział dzieci w charytatywnej akcji 

uwrażliwiamy je na potrzeby słabszych                i chorych dzieci . Uczymy 

przedszkolaków, że w nich rozkwita dobro.  

 

Małgorzata Marciniak, nauczyciel gr. V 
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                  POMAGAMY 

SKRZACIKI POMAGAJĄ JEŻYKOM 

Od września 2017 r. prężnie realizujemy w naszym przedszkolu          

program edukacji ekologicznej „EkoSkrzacik”. W jego ramach                 

w listopadzie obchodziliśmy Dzień Jeża.  

Święto to w naszym  kraju zainicjował i na stałe wprowadził do 

kalendarza pan Jerzy Gara, który obecnie z powodzeniem prowadzi 

Ośrodek Rehabilitacji dla Jeży w Kłodzku „Jerzy dla jeży”.  

 W Dniu Jeża nasze przedszkolaki        

poznały zwyczaje tych przesympatycznych 

zwierzątek, dowiedziały się, co tak naprawdę 

jedzą jeżyki, a czego nigdy by nie zjadły.  

Poznaliśmy charakterystyczną budowę ich ciała, 

a także powody, dla których jeże          w Polsce 

są chronione.  

 Przy okazji Dnia Jeża postanowiliśmy 

wesprzeć działalność Pana Jerzego  z Kłodzka i 

wszyscy, przez dwa tygodnie, zbieraliśmy 

papierowe ręczniki, które chore jeżyki 

wykorzystują  do wyścielenia swoich domków, 

przebywając na leczeniu w szpitaliku.  

 

 Bardzo dziękujemy wszystkim        

przedszkolakom oraz ich rodzicom za tak 

liczny udział w zbiórce.  Iwona Mnich, nauczyciel gr. VII 

 

 
Jeżyki można podglądać na profilu portalu 

facebook pod adresem: 
 https://www.facebook.com/JerzyDlaJezy/ 

oraz na stronie internetowej                            
kłodzkiego ośrodka: 

 http://jerzydlajezy.com/ 

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  
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