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W tym numerze:  

 

• Nadchodzące wydarzenia  

• Dbajmy o zdrowie  

• Pomysły na wolny czas  

• Czytajmy dzieciom 

• Coś dla małych i dużych :-) 

 

Drodzy Rodzice 

Przedszkole to pierwsze ogniwo w systemie edukacyjnym, pierwsze  

i najważniejsze. To tu oddajecie w nasze ręce Wasz największy skarb - Wasze 

dziecko. Trzeba ogromnego zaufania by powierzyć to, co dla Was najcenniejsze 

obcym osobom. Mamy pełną świadomość tego, że na etapie rozwoju dziecka - 

od 3 do 6 lat - stajemy się dla niego drugim domem, gdyż to w przedszkolu 

Wasz maluch spędza większą część dnia. Wspólnie z Wami chcemy wychować 

Wasze dziecko oraz odpowiednio przygotować je do kolejnego, ważnego etapu 

w jego życiu, jakim będzie przekroczenie progu zreformowanej szkoły. Nasze 

działania to ciągłe dążenie do tego, aby dobrej zabawy i nauki w poczuciu 

pełnego bezpieczeństwa z poszanowaniem własnej indywidualności nie 

zabrakło Waszemu dziecku w naszej placówce. 

Nasze przedszkole jest bardzo dobrze przygotowane do podjęcia tych wyzwań. 

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z naszą nową gazetka przedszkolną, 

która będzie wydawana co kwartał. Życzymy miłej lektury ;-) 

 

Gazetkę redagują nauczyciele Przedszkola Publicznego  

Nr 24 w Rzeszowie: mgr Agnieszka Kras, 

mgr Aneta Nowak,   

mgr Anna Ziarnik, 

mgr Bogumiła Górecka, 

mgr Arletta Worosz-Byczyńska 
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Najważniejsze informacje o przedszkolu: 
 

 
Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rzeszów. Nadzór pedagogiczny 

sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

 

Dzieci mają możliwość przebywania w przedszkolu od 6:30 do 17:00.  

Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 8:15 (jeśli zachodzi 

potrzeba przyprowadzenia dziecka później należy ten fakt zgłosić dzień 

wcześniej u nauczycielki w danej grupie) lub telefonicznie w pierwszym dniu 

nieobecności. 

Dzieci mogą być wybierane z przedszkola przez rodziców, prawnych 

opiekunów lub osoby upoważnione na stosownym oświadczeniu. 

 

Prosimy o nieprzyprowadzanie chorych dzieci do przedszkola. Katar, kaszel, 

wysypka jest chorobą! Chore dziecko zaraża inne dzieci. 

 

Należność za przedszkole prosimy wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca na 

konto Przedszkola Publicznego Nr 24 w PEKAO S.A. 

 

Numer konta: 34 1020 4391 0000 6502 0187 6531 
 

 

Zajęcia dodatkowe  

.  

Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach  z języka angielskiego oraz rytmiki – 

zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.  

- Język angielski  w poniedziałek i w środę,  

- Rytmika w poniedziałek i w czwartek,  

W grupach starszych zajęcia trwają 30 min a w młodszych grupach zajęcia będą 

trwały 15-20 minut.  
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Szanowni Rodzice! Nasze Przedszkole należy do programu edukacyjnego 

"Czyściochowe Przedszkole", organizowanego przez firmę Rossmann w ramach 

programu Rosnę! Junior. 

Od drugiego półrocza wszystkie grupy przedszkolne biorą udział w programie 

„Czyściochowe Przedszkole”. Realizacja programu pomoże w rozwijaniu samodzielności 

higienicznej dzieci. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, 

który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dlatego tak ważne jest  

kształtowanie nawyków higienicznych od najmłodszych lat.  

Realizacja programu polega na przeprowadzeniu z dziećmi zajęć, podczas których dowiedzą 

się jak dbać o higienę, z jakich produktów korzystać oraz dlaczego codzienne czynności 

higieniczne są ważne. 

Zwierzaki z Czyściochowa - bohaterowie opowiadań - przedstawiają, jak wykonywać 

podstawowe czynności higieniczne, z którymi na co dzień zmagają się dzieci. Pokazują, co 

i jak wykonać, ale również opowiadają o konsekwencjach braku higieny i zachęcają 

najmłodszych do codziennego dbania o czystość swojego ciała. 

 

Każdy blok tematyczny dotyczy innego aspektu higieny: higieny jamy ustnej, higieny nosa, 

korzystania z toalety, czystości rąk, kąpieli oraz ochrony skóry.  

Pracując z dziećmi zrealizujemy cele: 

• higiena jamy ustnej 

− zapoznanie z podstawowymi zasadami dbania o higienę jamy ustnej: jak często myć 

zęby?, jakie przybory są potrzebne?, jaka jest prawidłowa technika mycia zębów?, jak 

ważne jest korzystanie z opieki stomatologicznej?  

− zapoznanie z zasadami  żywienia wpływającymi na stan zębów  

− kształtowanie umiejętności  dbania o higienę jamy ustnej 

 

• higiena nosa 

− zapoznanie z techniką prawidłowego czyszczenia nosa 

− kształtowanie umiejętności dbania o higienę nosa  

− kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne 

i innych 

− zapoznanie z wiedzą na temat rozprzestrzeniania się wirusów  

− zapoznanie z podstawowymi zasadami profilaktyki  chorób zakaźnych 

 

• korzystanie z toalety 

− zapoznanie z zasadami  zachowania w toalecie 

− kształtowanie świadomości  ekologicznej 

− kształtowanie nawyków dbania o higienę w toalecie 

− kształtowanie nawyków  dbania o porządek w toalecie  

− kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne 

i innych 

 

• czystość rąk 

− zapoznanie z prawidłową  techniką mycia rąk 

− zapoznanie z zasadami  zachowania w łazience 
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− kształtowanie umiejętności  dbania o czystość rąk 

− kształtowanie świadomości  ekologicznej 

− zapoznanie z zasadami  dbania o czystość rąk zapoznanie z wiedzą  na temat 

konsekwencji  zdrowotnych związanych z brudnymi rękami 

 

• kąpiel 

− zapoznanie z zasadami dbania  o higienę osobistą podczas kąpieli (jakie przybory  

i produkty  są niezbędne, jak należy się myć) 

− kształtowanie umiejętności  dbania o higienę osobistą 

− kształtowanie umiejętności  dbania o porządek w łazience 

− zapoznanie z zasadami  mycia włosów 

 

• ochrona skóry 

− zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony skóry (jak chronić skórę przed  

promieniowaniem UV, jak chronić skórę przed  wiatrem i mrozem) 

− zapoznanie z produktami, chroniącymi skórę przed niekorzystnymi czynnikami 

atmosferycznymi 

− kształtowanie umiejętności  dbania o skórę przez cały rok 

 

 

Zapraszamy do głosowania w konkursie 

Czyściochowe Przedszkole! 

W ramach Czyściochowego Przedszkola odbywa się konkurs, w którym przedszkola 

z całej Polski realizują zajęcia na temat higieny i rywalizują o karty podarunkowe 

umożliwiające zakup produktów higienicznych na potrzeby placówki. Głosowanie będzie 

możliwe od marca do czerwca. W każdym miesiącu 100 przedszkoli z największą liczbą 

zdobytych głosów wygrywa kartę podarunkową do drogerii Rossmann o wartości 500 zł. 

Więcej o informacji o programie na: www.czysciochowo.pl. 

Zasady głosowania: 

• głosować w konkursie mogą uczestnicy programu Rossnę! Junior; 

• codziennie można oddać jeden głos; 

• głosowanie trwa od 2 marca do 30 czerwca i odbywa się w miesięcznych turach – 

każdy miesiąc to nowe głosowanie i nowi wygrani!; 

• w głosowaniu biorą udział przedszkola, które zarejestrowały się w programie 

Czyściochowe przedszkole na www.czysciochowo.pl, przeprowadziły zajęcia 

na temat higieny i zgłosiły pracę konkursową; 

• co miesiąc 100 przedszkoli z największą liczbą głosów wygrywa kartę podarunkową 

o wartości 500 zł na zakupy higieniczne w drogeriach Rossmann 

•  

http://czysciochowo.pl/
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MYCIE ZĘBÓW – WAŻNE INFORMACJE 
 

• Stomatolodzy zalecają pomoc dorosłego w myciu zębów co najmniej przez pierwszych 6 lat życia 

dziecka. Jest to spowodowane naturalnym rozwojem motoryki małej. Uważa się, że dziecko 

wymaga wsparcia w myciu zębów, dopóki nie nauczy się samodzielnie wiązać butów lub ładnie 

pisać.  
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• Na higienę jamy ustnej wpływa nie tylko pielęgnacja, ale też zdrowe żywienie – unikanie 

słodzonych potraw oraz produktów oblepiających zęby (np. chrupki), jedzenie większej ilości 

warzyw i urozmaiconych posiłków.  

 

• Ważnym elementem higieny jamy ustnej są regularne wizyty u stomatologa. Ważne jest 

zbudowanie pozytywnego nastawienia do wizyty u niego. Dzieci powinny uczęszczać  na wizyty 

kontrolne co 3–4 miesiące, czyli  częściej niż dorośli.  

 

• Uszkodzony ząb, także ten mleczny, można i trzeba wyleczyć. Istnieje ryzyko, że próchnica 

przeniesie się na inne zęby. Choroby zębów mlecznych mogą też wpływać negatywnie na zalążki 

rosnących pod nimi zębów stałych. 

 

• Jeśli nie zadbamy o zęby (mycie, wizyty u stomatologa), bakterie mogą zniszczyć ząb, 

a ich toksyny mogą dostać się do krwi i działać niekorzystnie na inne narządy (serce, 

stawy, zatoki).  

 

•  Technika mycia zębów jest ważna i uzależniona od wyboru szczoteczki: mycie zębów 

polega  na ich odpowiednim szczotkowaniu przez  2 minuty szczoteczką elektryczną lub 

3–4 minuty szczoteczką manualną, 2 razy dziennie, codziennie.  

 

• Zęby należy szczotkować co najmniej 15 minut po posiłku, by pH śliny wróciło do normy  

(obniżyło się) – w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia szkliwa. Rano myjemy 

zęby przed śniadaniem lub co najmniej 15 minut po posiłku.  

 

•  Szczoteczkę do zębów należy wymieniać co 2–3 miesiące (co jest zaleceniem 

producentów i stomatologów). Warto to zrobić znacznie wcześniej, jeśli szczoteczka 

wykazuje cechy zużycia, tzn. jej włosie jest powyginane lub przerzedzone. 

 

• Szczoteczkę do zębów należy wymieniać także po przebytej chorobie jamy ustnej 

i górnych dróg oddechowych.  

 

• Higiena jamy ustnej to nie tylko szczotkowanie zębów, ale także nitkowanie (dzieciom 

zęby  nitkują dorośli), mycie języka i stosowanie  płukanek (zalecane od 6. roku życia). 

 

Klepsydra – wykonanie, krok po kroku 

 
POTRZEBNE BĘDĄ:  
 dwa przezroczyste plastikowe kubki  

 dwa kawałki folii  

 klej, który sklei plastik  

 dwie gumki recepturki  

 piasek  

 szpikulec  

 

Instrukcja : Sklejamy kubki dnami do siebie.  

Przebijamy je tworząc otwór (to zadanie rodzica).  

Nakładamy folię na górny brzeg kubka i przymocowujemy ją gumką, by się nie zsunęła.  



8 

 

Odwracamy kubki na drugą stronę, wsypujemy trochę piasku i zamykamy drugi kubek folią, tak samo, jak 

pierwszy.  

Warto sprawdzić za pomocą stopera, ile czasu potrzebuje piasek, by przesypać się do drugiego kubka. Czy będą 

to 3 minuty potrzebne do umycia zębów?  

Powstaje klepsydra z przesypującym się piaskiem 
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Zwyczaje Wielkanocne Święcenie pokarmów i śniadanie 

wielkanocne 

 Zwyczaj ten w Polsce rozpowszechnił się w XIV wieku. 

Pokarmy święci się w kościołach w Wielką Sobotę.  

W koszyczkach ozdobionych gałązkami bukszpanu i 

haftowanymi serwetkami przynosi się pisanki 

(symbolizują narodzenie, nowe życie), baranka z lukru 

(jest symbolem Zmartwychwstałego Chrystusa), wędliny 

(które oznaczają koniec postu), masło, chleb, chrzan. 

Poświęcone pokarmy spożywa się następnego dnia 

podczas uroczystego śniadania wielkanocnego.  

Do śniadania zasiada się po porannej mszy rezurekcyjnej.  

Na początku domownicy dzielą się świeconym jajkiem i składają sobie życzenia. 

 
Szukanie wielkanocnego zajączka 

Zwyczaj przyszedł do nas z zachodu. Po zakończeniu wielkanocnego 

śniadania, domownicy szukają ukrytych wcześniej przez zajączka 

niespodzianek - drobnych upominków (najczęściej są to słodycze). 

Zwykle niespodzianki chowane są w ogrodzie pod krzakami, wśród 

zieleni. Jest to doskonała zabawa dla całej rodziny w świąteczne 

przedpołudnie. 

Śmigus dyngus - lany poniedziałek 
Oblewanie wodą przetrwało do dnia dzisiejszego. Innym zwyczajem było smaganie po 

nogach witkami gałązek. Dawniej oblana panna miała większe szanse na szybki ślub, a samo 

oblanie kogoś wodą miało symbolizować oczyszczenie z brudu, chorób albo grzechu.  

W zamian za pisankę, można było uniknąć zmoczenia. Dziś polewamy się wodą dla czystej 

zabawy i podtrzymania tradycji 



10 

 

 
„Kolorowe bazie”  Jerzy Ficowski 

  

W Wielkanocny dzień do domu przyszły białe bazie w gości, 

by pisankom po kryjomu kolorów zazdrościć. 
 

Bo ich nie pomalowano, nikt o baziach nie pamiętał, 

choć tez pragną na Wielkanoc przywdziać strój od święta. 
 

Nie chcą się już dłużej bielić, chcą w zieleni żyć, w purpurze! 

Czyż są gorsze aniżeli zwykłe jajko kurze? 

 

Aż z lusterka przyfrunęła malusieńka, śmieszna tęcza. 

Zaraz wzięła się do dzieła, by je poupiększać. 
 

Ubarwiła każdą baźkę mała tęcza uśmiechnięta! 

I dopiero wtedy właśnie zaczęły się Święta. 
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Zagadka 1 

Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały. 

I z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola goni. (zając) 

 

Zagadka 2 

Drugi zwierz, całkiem mały. Ma dwa rogi, cztery nogi, 

z wełny kożuch na mróz srogi. Trawę skubie cały ranek, 

ten biały...........(baranek) 

  

Zagadka 3 

Mały, żółty ptaszek z jajka się wykluwa, 

zamiast piór ma puszek, więc jeszcze nie fruwa. (kurczątko) 

 

Zagadka 4 

Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała. (jajko) 

 

Zagadka 5  

A jak nazywają się jajka: białe, żółte, ozdabiane, na Wielkanoc darowane? 

(pisanki) 

  

Zagadka 6 

W jaki to dzień, raz do roku wolno, a nawet wypada, 

bratu siostrę polać wodą, a sąsiadowi - sąsiada? (w lany poniedziałek) 

(dziecko jako odpowiedź zagadki może narysować wiaderko  z wodą) 

 

Zagadka 7 

Co to za gałązka, co kotków ma bez liku 

i chociaż nie zamruczy  – miła jest w dotyku? (bazie kotki) 
W kratkach poniżej narysuj odpowiedzi na zagadki 
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POKOLORUJ  OBRAZKI  -  SYMBOLE WIELKANOCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najdrożsi Rodzice !  
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Spokojnie, to tylko leworęczność... 
 
Twoje dziecko częściej sięga po zabawki lewą ręką? Chce jeść, czesać się, rysować tylko nią? Nie 

denerwuj się, prawdopodobnie jest leworęczne, podobnie jak około 15% populacji. 

Jeszcze nie tak dawno, leworęczności próbowano oduczyć. Nasi rodzice, dziadkowie znają przypadki 

przestawiania na siłę dzieci leworęcznych do pisania prawą ręką. Dziś wiadomo już, że wpływa to 

negatywnie na rozwój dziecka, które potem może mieć problemy  

z koncentracją, pamięcią, dysgrafią, dysleksją, dysortografią, czytaniem, pisaniem, a nawet 

mówieniem (jąkanie się). Zmiany powodują nadmierne i niepotrzebne przeciążenie półkuli mózgu, 

która nie jest dominująca. Dodatkowo jest to niepotrzebny stres dla dziecka, który  

z czasem może powodować obniżenie samooceny. 

Tymczasem lewa ręka nie jest zła, a leworęczność jest po prostu "innym pomysłem naszego 

organizmu” na funkcjonowanie. 

    Leworęczność – skąd się bierze? 

Leworęczność jest wynikiem dominowania w mózgu półkuli prawej, co sprawia, że lewa część ciała 

jest bardziej sprawna. Leworęczność zwana także lateralizacją lewostronną jest 

najczęściej dziedziczona genetycznie. Do rzadkości należą przypadki, kiedy jest ona wynikiem 

uszkodzenia lub słabszego rozwoju lewej półkuli mózgu. Prawo- i leworęczność jest tylko jednym z 

objawów dominacji jednej połowy ciała nad drugą. Aby dokładnie określić stronność, należałoby 

sprawdzić wszystkie narządy podwójne – oczy, uszy, nogi. Zdarza się, że dziecko jest leworęczne, ale 

prawo-nożne, czy prawo-oczne, nazywa się to lateralizacją skrzyżowaną i może nieść za sobą pewne 

trudności. 

  Kiedy się pojawia i jak rozpoznać? 

Już roczne dzieci wykazują tendencję do korzystania częściej z jednej rączki. Na tym etapie, jedyne co 

możesz robić, to obserwować. W późniejszym wieku stronność będzie coraz bardziej zauważalna. 

Około 2. roku życia ustala się praworęczność, leworęczność dopiero, gdy dziecko ma 4-5 lat. 

Czy nasze dziecko jest leworęczne możemy ustalić metodą domowej obserwacji: 

• Którą rączką dziecko je? 

• Którą rączką się czesze? 

• Którą rączką myje zęby? 

• Którą rączką sięga po przedmioty? 

• Którą rączką układa klocki? 

• Którą rączką rzuca i łapie przedmioty? 

 Twoje dziecko jest leworęczne? Nie denerwuj się i nie próbuj go przestawiać na prawą  rękę, 

przyniesie mu to więcej szkody niż pożytku. Jeśli nie ma problemów motorycznych,  nie potrzebna 

będzie żadna wizyta u specjalisty. Natomiast, jeśli ma trudności w nauce pisania,  rysowania 

prawdopodobnie trzeba będzie skonsultować się z poradnią pedagogiczną bądź  psychologiczną. W 
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trakcie badania przejdzie szereg rutynowych testów pozwalających określić  lateralizację ręki, nogi, 

oka, ucha. 

Jak pomóc dziecku leworęcznemu? 

Aby pomóc dziecku w nauce pisania, przygotuj dla niego miejsce pracy: 

• światło powinno padać na biurko z prawej strony 

• dziecko powinno siedzieć z lewej strony biurka 

• zakup odpowiednich dla dzieci leworęcznych przyborów szkolnych 

• początkowo dziecko powinno uczyć się pisać ołówkiem. 

W trakcie nauki trzeba zwrócić uwagę na: 

• odpowiedni chwyt pióra, ołówka - powinno się go trzymać w trzech palcach: między kciukiem i 

palcem środkowym, zaś palec wskazujący naciska ołówek od góry, drugi koniec ołówka powinien być 

skierowany ku lewemu ramieniu 

• ułożenie zeszytu i ręki - zeszyt powinien leżeć po lewej stronie osi ciała dziecka (ręka lewa podczas 

pisania zbliża się od strony lewej do osi ciała), ukośnie, jego górny lewy róg powinien być skierowany 

ku górze blatu) 

• odpowiednia pozycja ciała - obie stopy oparte o podłogę, plecy wyprostowane 

• podczas pisania palce powinny znajdować się poniżej liniatury. 

W nauce pisania i rysowania ważne jest, aby dziecko używało przyborów przeznaczonych dla 

leworęcznych. 
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Czytajmy dzieciom bajki 

  

Współczesna szkoła i nauczyciele w niej pracujący wprowadzają dziecko w świat lektur 

poszukując coraz to nowych sposobów zainteresowania książką i przygotowania świadomego 

odbiorcy dzieł literackich. Jeżeli dziecko nie zaspokoi podstawowych potrzeb wynikających  

z wrodzonej ciekawości świata dzięki książce - zwyciężą groźni konkurenci czytania – film 

 i telewizja. Ważnym jest aby przygotowanie dzieci do samodzielnego czytania i korzystania  

z literatury jako źródła wiedzy, przeżyć i emocji rozpoczęło się jak najwcześniej. Ogromną 

rolę odgrywają w tym procesie rodzice, jako osoby wspomagające wszechstronny rozwój 

dziecka. To czytanie właśnie staje się jednym ze sposobów na umiejętne wspomaganie tego 

rozwoju. Nie sposób przytoczyć tutaj wszystkich zalet jakie płyną z pięknej tradycji czytania 

dziecku bajek na dobranoc. Zaleta pierwsza - wzór pięknej mowy . Czytając teksty 

dostosowane do wieku i potrzeb dziecka dajemy mu przykład prawidłowego budowania zdań 

i wypowiedzi. Zaleta druga - koncentracja. Dziecko któremu czytano w dzieciństwie bajki 

potrafi lepiej skupić się w czasie zajęć w szkole, łatwiej się wypowiada , jego mowa jest 

płynna, buduje poprawniejsze składniowo zdania . Dzięki różnorodności tekstów mały 

"słuchacz" posiada bogaty słownik ( czynny i bierny ) ma również lepiej wykształconą 

pamięć słuchową i wzrokową . Wielu psychologów wskazuje również na rozwój dziecięcej 

wyobraźni dzięki słuchanym bajkom. Poza wymienionymi zaletami wypływającymi  

z czytania dzieciom książek należy zwrócić uwagę na jego rolę w kształceniu emocjonalnym. 

Czytając teksty nasycamy je emocjonalnie pomagając im poprzez naszą interpretację 

odczytywać i wyrażać emocje zawarte w tekście. Im młodsze dziecko tym łatwiej utożsamia 

się z bohaterami bajek wchodząc często w ich rolę . Uwidacznia się to w bezpośrednich 

reakcjach dziecka i w późniejszych zabawach oraz rysunkach. Czytając dobrze dobrane bajki 

stwarzamy sytuację w której kształtuje się wyobraźnia dziecka uwarunkowana emocjami 

pojawiającymi się podczas słuchania. Czytając bajki mamy nieograniczony wpływ na dobór 

tekstów, które pomogą dziecku w interpretowaniu różnych sytuacji życiowych. Przeznaczone 

dla dzieci pozycje książkowe przedstawiają ten sam rodzaj emocji jakie towarzyszą im  

w codziennym życiu. Dzieci słuchając czytanych przez rodziców tekstów rozpoznają siebie  

w sytuacjach tam opisanych. Zaleta trzecia - czytanie książek wzmacnia relację rodzica  

z dzieckiem. Zaleta czwarta - w życiu dziecka tworzy się obraz rodzica przewodnika 

 i opiekuna - który prowadzi go przez zakamarki życia - bezpiecznie i spokojnie. Jeżeli 

czytamy dziecku różne pozycje ( bajki, wiersze, opowiadania ) z łatwością odnajdujemy 
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postacie które pomogą w przeżywaniu i przezwyciężaniu trudności, interpretacji trudnych, 

życiowych sytuacji, rozwiązywanie ich. Odrzucając książkę - świadomie rezygnujemy  

z jedynej ( oprócz rozmowy ) możliwości porozumiewania się z dzieckiem i wejścia w jego 

świat. W sytuacji kiedy dziecko zostawione jest samemu sobie w trudnych czy kłopotliwych 

dla niego sytuacjach szuka pomocy gdzie indziej, często znajdując dla siebie azyl przed 

ekranem telewizora. Czytajmy więc dzieciom bajki. Dodam tutaj, że wcale nie musimy 

kupować książek i bajek. Ciekawość świata - rozbudźmy w naszych dzieciach wyobraźnię. 

Nie zostawiajmy ich na pastwę TV. Przecież to nasze dzieci. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Już nie długo będziemy obchodzić Wasze święto- Dzień Mamy i Taty, 

dlatego też z tej okazji pragniemy życzyć Wam stu lat życia w uśmiechu   

i radosnych oddechów, milion chwil bez złości i wszelkiej pomyślności! 

 
     Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne  

Pracownicy Przedszkola oraz Wasze kochane dzieci.  

 

 
„Bukiecik dla mamy” 

Dziś dla ciebie mamo 

Świeci słońce złote 

Dla ciebie na oknie 

Usiadł barwny motyl 

Dziś dla ciebie mamo 

Płyną białe chmurki 

A wiatr je układa 

W świąteczne laurki      

Dziś dla ciebie mamo 

Śpiewa ptak na klonie     

I dla ciebie kwiaty 

Pachną też w wazonie 

Dzisiaj droga mamo 

Masz twarz uśmiechniętą – 

Niechaj przez rok cały 

Trwa to twoje święto 

 
„Prezencik dla taty” 

Mój Tata jest duży jak wieża, 

a nogi ma długie jak struś. 

Przedwczoraj pokazał mi jeża 

i liczyć nauczył do stu. 

Usmaży jak nikt jajecznicę 

i guzik przyszyje raz dwa. 

Gdy razem idziemy ulicą, 

to powie gdzie mazda, gdzie fiat. 

Na mapie pokaże mi Paryż, 

a w parku wiewiórkę i psa. 

Opowie jak dawniej bywało, 

gdy Tata był mały jak ja. 

Mój Tata to wszystko potrafi 

i rower naprawi mi sam. 

On wie co jadają żyrafy 

i gdzie nosorożec chce spać. 

Czasami mój Tata jest smutny, 

zmęczony, lub boli go ząb. 

Ja staram się siedzieć cichutko 

i nie denerwować  
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RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU 

 

6.30 - 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne, rozwijające 

zainteresowania oraz postawy twórcze dzieci, zabawy badawcze, konstrukcyjne, 

tematyczne, dramowe. Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową 

 i słuchową; improwizacje muzyczne i pantomimiczne; praca indywidualna; 

zabawy i ćwiczenia ruchowe. 

 

8.30 - 9.00 Przygotowanie do śniadania, śniadanie. Kulturalne spożywanie 

posiłku, rozumienie konieczności spożywania różnorodnych potraw. 

 

9.00 - 10.00 Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę 

programową. Aktywizowanie mowy i myślenia, rozwijanie sprawności 

umysłowych, w tym logicznego i matematycznego myślenia oraz obserwowania 

i eksperymentowania. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, 

sztuką i literaturą; rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

10.00 - 10.20 Drugie śniadanie. Doskonalenie czynności samoobsługowych. 

 

10.20 – 11.30 Spacery, zabawy w ogrodzie. Gry i zabawy ruchowe, obserwacje 

przyrodnicze, badanie otoczenia. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do 

poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Spontaniczna aktywność ruchowa. 

Czynności samoobsługowe w szatni, przyzwyczajanie do dbania o rzeczy 

osobiste. 

 

11.30 – 12.15 Przygotowanie do obiadu, obiad. Kształtowanie nawyków 

higienicznych i prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, rozwijanie 

nawyków racjonalnego i zdrowego odżywiania się. 

 

12.15 – 14.00 Grupa I: Odpoczynek. Pozostałe grupy: Zabawy ruchowe na 

świeżym powietrzu. Gry i zabawy dydaktyczne, sytuacje edukacyjne  

i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane  

z inicjatywy dzieci.  

 

14.00 – 14.45 Przygotowanie do obiadu, obiad. Wdrażanie do świadomego 

stosowania zasad higieny osobistej, przyzwyczajanie do kulturalnego 

spożywania różnorodnych pokarmów. 

 

14.45 – 15.30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zabawy dowolne. 

 

15.30 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci. Praca indywidualna i w małych 

zespołach, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy dowolne dzieci przy niewielkim 

udziale nauczyciela. 


