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Od Redakcji
Serdecznie wszystkich witamy w nowym roku przedszkolnym
2021/2022, w szczególności zaś
nasze maluszki rozpoczynające swoją przygodę z przedszkolem
oraz ich zatroskanych rodziców, którzy martwią się jak poradzą sobie
ich pociechy bez mamy i taty.
Mamy nadzieję, że oddając w nasze ręce swoje dzieci obdarzają
nas Państwo sympatią i zaufaniem. Z naszej strony mogą Państwo
oczekiwać tego samego, a ponadto pełnego profesjonalizmu w pracy
dydaktyczno - wychowawczej z Waszymi dziećmi.
Wszystkim naszym przedszkolakom życzymy,
dużo uśmiechu na twarzy, wielu przyjemnych chwil spędzonych w
swoich grupach
oraz wiary we własne siły i możliwości.
Rodzicom zaś życzymy satysfakcji i radości z małych
i dużych sukcesów dzieci oraz owocnej współpracy
z całą społecznością naszego przedszkola
życzy
Dyrekcja i pracownicy przedszkola "Słoneczko"

Humor Przedszkolaka
Do 3-letniego Adasia przyszli dziadkowie w odwiedziny. Babcia mówi do Adasia:
- Adasiu, tu masz pieniążki do kieszonki i sobie coś kup.
Na to Adaś:
- Babciu, ale ja mam dwie kieszonki!
Pani w przedszkolu omawia temat wiosny. Zadaje dzieciom pytanie:
- Jakie są oznaki wiosny?
Na to Kuba odpowiada bez zastanowienia:
- Kaloryfery przestają grzać!!!
Pani nauczycielka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią,
ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku
wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach...
-Kaziu, dlaczego wnosisz to wiadro z wodą do sypialni?
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić...
-Ten obrazek jest bardzo ładny - mówi nauczycielka do ucznia.
- Przyznaj się kto ci go narysował - tata czy mama?
- Nie wiem, ja już spałem
Antoś wraca do domu z przedszkola cały podrapany na twarzy. Mama przestraszona pyta:
- Antoś! Co się stało?!
- Dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu.
- Dobrze, ale co to ma wspólnego z twoimi zadrapaniami?!
- Pani kazała nam ustawić się w kółko, złapać za rączki i tanczyć dookoła choinki.
Mama woła dziecko na podwórku:
- Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu!
- A co?! Spać mi się chce?
- Nie! Głodny jesteś!

POCZYTAJ MI MAMO, POCZYTAJ MI TATO
„Jak Gabrysia polubiła przedszkolną zjeżdżalnię”
Na początku mama była wystraszona. Miała zmieniony głos i mocniej niż zazwyczaj trzymała
Gabrysię za rękę. Szybko, trochę za szybko, pomagała jej zdjąć buty. Potem pocałowała
dziewczynkę, westchnęła, niepewnie uśmiechnęła się i powiedziała:
– Baw się dobrze, kociaczku!
– Bo „kociaczku” mama mówiła do Gabrysi zawsze w chwilach wzruszeń. Potem puściła rękę
Gabrysi i delikatnym ruchem pokierowała dziewczynkę w stronę sali. Tam młoda pani z
włosami podobnymi do włosów Arielki zawołała wesoło:
– Dzień dobry, Gabrysiu!
– Dzień dobry... – odpowiedziała po cichu Gabrysia, zastanawiając się, czy nie powinna
dodać do tego „Arielko”... Doszła jednak do wniosku, że nie, bo pani nie jest syrenką. Bo
przecież nie są w wodzie, dokoła nie ma rybek... Wygląda raczej na to, że, jak mówiła mama,
Gabrysia jest w przedszkolu, z panią nauczycielką, a zamiast kolorowych rybek widzi tu
gromadkę dzieci.Niektóre bawią się, inne biegają, a znowu inne – płaczą. Tych jest najwięcej,
więc pewnie właśnie one mają rację: Kiedy się jest w przedszkolu, najlepiej głośno płakać.
Gabrysia skrzywiła buzię do płaczu i poczuła, że naprawdę jest jej bardzo smutno. Nie ma
mamy. Dokoła wszystko nowe, obca sala. Kocyk w misie, latarka i różowy delfin są w domu.
Nie można się przytulić, poświecić latarką albo schować się w ulubionym kąciku za łóżkiem...
Nie pozostaje nic innego, jak zapłakać „Aaaa!”, a potem jeszcze bardziej; „Aaaa! Ja chcę do
mamy!” – i Gabrysia już prawie głośno za płakała, ale nagle zjawiła się pani podobna do
Arielki.
– Biegnij szybko, Gabrysiu, do kącika zabaw! – zaproponowała rezolutnie.
– Może chciałabyś się pobawić wielkimi klockami? Oj, widzę, że Karolek pędzi do zjeżdżalni!
Chyba będzie tam pierwszy. A może ty będziesz pierwsza?... Gabrysia oczywiście była
pierwsza. Ale drugi, zaraz za nią, był Karolek. A potem znowu Gabrysia. A kiedy przyszła i
Zosia, to byli po kolei: Gabrysia, Karolek i Zosia. Żal było przestać zjeżdżać i iść na śniadanie.
Ale i po śniadaniu wolno było wesoło spędzać czas w kąciku zabaw. Lalki, auta i klocki, piłki
do skakania, domek, no i zjeżdżalnia, która przyciągała jak magnes... Po obiedzie Gabrysia,
zmęczona od wrażeń, rzuciła się w objęcia zdziwionej mamy.
– Widzę, kociaczku, że nareszcie wybawiłaś się za wszystkie czasy!
– Uśmiechnęła się mama, która, jak zawsze to robią dorośli, przyszła odebrać swoje dziecko
po południu. Nie ona jedna zjawiła się po przedszkolaka z pierwszej grupy. W szatni była już
starsza pani i pomagał zapinać guziki Jackowi, a wysoki pan z brodą wypytywał Zosię.

- No i jak tam, malutka, w pierwszym dniu w przedszkolu?
– Fajnie – odpowiedziała Zosia krótko i na temat.
– I mam nową koleżankę.
– Tak? A jak ma na imię twoja koleżanka? – zapytał tata Zosi.
– Za pomniałam. Ale to ta dziewczynka, co wychodzi z mamą. Pa!
– Pomachała wesoło Zosia do Gabrysi.
– Pobawimy się jutro znowu na zjeżdżalni?
– Tak! – Zadowolona Gabrysia na chwilę przystanęła w drzwiach, puściła rękę mamy i także
pomachała nowej koleżance. Postanowiła, że tej obietnicy na pewno dotrzyma. Bo lubiła
zjeżdżalnię. Lubiła też Zosię. I do tego wszystkiego – lubiła przedszkole.
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grafika: https://ciuciubabka.przeworsk.pl/2021/06/02/dzien-dziecka/

CO DZIECKO POWINNO SŁYSZEĆ OD DOROSŁYCH?
Odporność psychiczna dzieci to bardzo szeroki temat, przy którym warto się zatrzymać, ponieważ poczucie, że jest się
akceptowanym i kochanym stanowi jedna z ważniejszych potrzeb dzieci. Bez niego maluchy zachowują się w sposób,
który dorośli określają często jako "niegrzeczny".
Żeby wzmocnić w dziecku spokój i wiarę w to, że jest wystarczające, warto codziennie (lub bardzo często) powtarzać
pewne zdania. Chodzi o pozytywne komunikaty, które dorosłemu mogą się wydawać oczywiste, czasem nawet zbędne. I
pewnie w większości przypadków można powiedzieć, że dziecko, wie, czuje, że jest kochane i akceptowane. Jednak maluch
potrzebuje je też słyszeć, mieć podane na tacy. Bez żadnych dodatkowych obostrzeń związanych np. z "transakcją", którą
rodzice czy opiekunowie dodają do takich komunikatów, czyli: Jesteś super, ale... Od razu też należy wyjaśnić, dlaczego
warto te wspierające zdania wypowiadać bez oporów, bo jeszcze wśród niektórych dorosłych pokutuje przekonanie, że
jak dziecko będzie słyszeć je za często, to nie będzie znało granic lub nie będzie widziało swoich słabych stron. Kompletnie
się z tym nie zgadzam, ponieważ zakładam, że nie wychowujemy księżniczek i królewiczów, tylko dzieci, które z
zabezpieczonym zapleczem (poczucie wartości i bezpieczeństwa) bez problemu przyjmą też słowa krytyki i będą potrafiły
wyczuć zdenerwowanie lub rozżalenie dorosłego, który przecież nie jest cyborgiem i okazuje emocje, również negatywne.
Komunikacja z dziećmi nie polega bowiem jedynie na ich chwaleniu.
PRZEPIS NA ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ
Idealna proporcja podawana w badaniach i poradnikach dla rodziców mówi o sytuacji pięć do dwóch, co oznacza pięć
pozytywnych komunikatów na dwa negatywne/ krytyczne. Jeśli więc zdarzy się nam sytuacja trudna, a co za tym idzie,
nieprzyjemne zachowania, warto pośród krytyki pamiętać o tych pozytywnych. Oczywiście, wszystko z umiarem i
rozsądkiem, nie powinno to wyglądać tak, że najpierw dziecko słyszy te "złe" wieści, po czym w ciągu kolejnego kwadransa
pięć dobrych i sprawa załatwiona. Te informacje, czy też bardziej interakcje, powinny być rozciągnięte w czasie. To do nas,
dorosłych, należy pamiętanie i pilnowanie, żeby ostatecznie (rozciągnięte w czasie) proporcje zostały zachowane. W
przeciwnym razie dziecko (tak samo zresztą jak dorosły) może mieć poczucie, że jest tylko krytykowane i zwyczajnie nie
odnajdzie się w takiej sytuacji. Na dłuższą metę jest to prosta droga do zaburzenia odporności psychicznej, bo nasz mózg
z wielka skrupulatnością koduje wszystkie negatywne komunikaty i wręcz wychwytuje je z otoczenia. Trudniej przyjąć do
wiadomości i zapamiętać dobre rzeczy, dlatego te proporcje pięć do dwóch są tak istotne.
WSPIERAM BEZWARUNKOWO
Jeśli do wspierającej informacji związanej z miłością lub innym pozytywnym komunikatem, a takie zdania dzieci powinny
słyszeć od rodziców codziennie, dodajemy "ale", od razu wpadamy w schemat miłości (sympatii, akceptacji) warunkowej,
który dla dziecka nie jest w żadnej mierze budowaniem odporności psychicznej. Wręcz przeciwnie. Jeśli dziecko często
będzie słyszeć zadanie, w którym "kocham" i "ale" są nierozłączne, szybko dojdzie do wniosku, że musi być "jakieś":
grzeczne, miłe, dobrze się uczyć, nie robić nic niezgodnego z wyobrażeniami rodzica, chodzić z uśmiechem na dodatkowe
zajęcia, których nie lubi itd., czyli spełniać warunki podyktowane przez dorosłego (lub wielu dorosłych).
To samo dotyczy informacji zwrotnych z ust opiekunów czy nauczycieli. Oczywiście, nauczyciel nie musi wyznawać
dzieciom miłości, nie ma żadnego obowiązku ich kochać, ani nawet lubić, bo tu chodzi jedynie o profesjonalizm.
Odseparowanie sensownej, konstruktywnej krytyki, która jest stałym i zupełnie naturalnym elementem komunikacji, od
informacji ukierunkowanych na wspieranie odporności, powinno być bardzo wyraźne. Czytelne z punktu widzenia dziecka,
czyli absolutnie nie powinno brzmieć: Lubię cię, ale nie przerywaj mi, kiedy czytam książkę na głos. Te dwa komunikaty
powinny być rozdzielone. Każdy z osobna ma więcej sensu i mocy z punktu wiedzenia wychowania. Jak to powinno
brzmieć? Mniej więcej tak:
- Podoba mi się, że pozbierałaś/-eś klocki od razu, jak o to poprosiłam/-em, nie musiałam/-em prosić po raz drugi.
- Twój obrazek jest bardzo pomysłowy, od razu wiem, że te ptaki to wróble. Widać, że się postarałaś/-eś.
- To ćwiczenie z kolorowaniem bez wychodzenia za linię jest trochę nudne, ale pomaga rękom, bo stają się silniejsze i
dokładne. Pokaż, w którym miejscu wyjechałaś/ -eś za linię. Można to jakoś poprawić? Jaki masz na to pomysł?
JESTEŚ DLA MNIE WAŻNA/-Y
Dość istotne jest podkreślenie, że właśnie "dla mnie". Ogólnik "jesteś ważny" w uszach dziecka nie brzmi już tak...
precyzyjnie. Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo potrzebują dorosłego, z którym mogą czuć się związane (tzw. ważny
dorosły). Najczęściej są to rodzice, ale przecież nie jest to jakaś reguła, może to być opiekun lub nauczyciel, co też dla

rodziców, nie oznacza automatycznie fiaska wychowawczego. Wybór należy do dziecka. Czasami po prostu jakaś inna
dorosła osoba wydaje się maluchowi bardziej atrakcyjna, np. dlatego, że poświęca mu więcej czasu lub swoją aktywność
kieruje głownie na zabawę (bo nie rozproszona obowiązkami domowymi czy inną pracą). Każdy potrzebuje czasem
usłyszeć, że jest dla kogoś ważny. Zwłaszcza gdy ewidentnie ma gorszy dzień. Wtedy w człowieku rodzi się poczucie, że jest
niewiele wart i właśnie te słowa mogą sprawić, że sytuacja wydaje się jaśniejsza niż na początku. Jest ktoś, dla kogo
(niezależnie do wszystkiego) jestem ważna/-y.
DZIĘKUJE ZA POMOC
Banalne, a jednak bardzo ważne słowa. Niedoceniane w codziennych sytuacjach, np. przy wykonywaniu domowych
obowiązków. To bardzo miłe, kiedy słyszymy ze strony bliskich czy domowników, że nasze działania są widoczne i
doceniane. Jasne, że są sprawy, które po prostu trzeba zrobić, bez względu na to, czy ktoś nam za nie dziękuje, czy nie.
Jednak o ile milej wyciągnąć naczynia ze zmywarki, składać pranie czy zbierać zabawki, kiedy wiemy, że ktoś to docenia. I
znowu, to ważne, żeby na głos wypowiedzieć "dziękuje", a nie zakładać, że nawzajem się doceniamy i nie trzeba tego
komunikować. Czasem dorośli mają poczucie, że jak zaczną dziękować dzieciom za posprzątanie pokoju stracą w ich
oczach nieco autorytetu. Nic z tych rzeczy, wręcz przeciwnie. Spontaniczne dziękowanie za proste rzeczy, za codzienność
to przemiły nawyk, który bardzo wspiera odporność psychiczną, bo jednym słowem pokazujemy, że doceniamy, szanujemy
i jesteśmy wdzięczni.
Dobrym pomysłem jest powiedzenie od czasu do czasu: Bez ciebie bym sobie nie poradził/-a, ponieważ to daje dziecku
poczucie, że jego praca lub pomoc jest ważna, wnosi wkład w budowanie codzienności w domu czy w przedszkolu. Pomoc
czy zaangażowanie daje innym ulgę, wytchnienie, odpoczynek, a dziecku poczucie, że jest potrzebne, wartościowe.
MOŻESZ BYĆ Z SIEBIE DUMNA/-Y
Dopiero od kilku lat ta forma brzmi właśnie tak, że duma ukierunkowana jest na osobę, która czynność wykonała. Kiedyś
dzieci częściej słyszały: Jestem z ciebie dumna/-y, co brzmi podobnie, choć nie do końca jest tym samym komunikatem.
Kiedy dziecko włoży jakiś wysiłek w wykonaną pracę, zadanie, czynność, faktycznie lepiej, żeby usłyszało: Możesz być z
siebie dumna/-y. To informacja podkreślająca, że jest w tym zasługa konkretnej osoby. To też bardzo podbudowuje
sposób myślenia o sobie i poczucie wartości - postarałam się, coś osiągnęłam swoją pracą. Kiedy mówimy: Jestem z ciebie
dumna/-y, w zasadzie nie ma w tym niczego złego. Super, jeśli "od czasu do czasu", bo zależy nam na tym, żeby się czegoś
uczyło, starało się dla siebie, a nie po to, żeby rodzic czy inni dorośli mogli być dumni. Co nie znaczy, że nauczyciel czy
opiekun nie może być dumny z postępów dziecka. Warto pamiętać, że dzieci doceniane przez dorosłych chętniej
podejmują nowe wyzwania, nie boją się porażek.
UDA CI SIĘ! WIERZĘ W CIEBIE
Czasami zdarza się, że dzieci mają trudności z wykonaniem jakiegoś zadania, zwłaszcza gdy mówimy o sytuacjach nowych.
Dla dorosłego dość oczywiste jest, że aby osiągnąć wynik, trzeba sporo ćwiczyć, w kółko, czasem do znudzenia powtarzać
jakieś czynności. Dla dzieci nie jest to od początku do końca jasne, nie maja też zbyt wielu pokładów cierpliwości, dlatego
szybko się poddają. Tym szybciej, im trudniejsze zadanie. Dlatego tak ważne jest słyszenie, że rodzic stoi obok i wierzy, ż
kiedyś się uda. Ta wiara nie musi iść w parze z natychmiastowymi wynikami, nawet byłoby dziwne, gdyby tak było za
każdym razem. Czasami jesteśmy z dzieckiem w sytuacji, kiedy ewidentnie ma problemy z wykonaniem jakiejś czynności.
Mizerne efekty są widoczne, dlatego też nie ma sensu wmawiać, że wszystko jest super. Jednak właśnie w takich
przypadkach warto głośno i wyraźnie podkreślać: Następnym razem ci się uda. Takie zdania są cenne zwłaszcza w
przypadku różnych emocjonalnych sytuacji, kiedy dziecko stara się np. zapanować nad gniewem, złością, ale różne
okoliczności sprawiają, że ponosi fiasko. Albo kiedy obiecuje pamiętać o czymś i po prostu zapomina. Wtedy właśnie ważny
jest komunikat: Wierzę, że następnym razem ci się uda. Bez tego maluch szybko może dojść do wniosku, że skoro to była
porażka, nie ma co się starać w przyszłości, a przecież kolejny dzień to kolejne otwarcie i szansa na to, że dzisiaj się uda.
PAMIĘTAJ, ŻE MOŻESZ LICZYĆ NA MOJĄ POMOC
Przy tym zdaniu może się wydawać, że to trochę robienie czegoś za dziecko lub usuwanie kłód spod nóg. Nie do końca
jednak chodzi o pomoc polegającą na wyręczaniu, bardziej o pokazanie, jak sobie poradzić w konkretnych sytuacjach.
Dzieci powinny wiedzieć, że nie są zostawione same sobie, stąd ten komunikat. Wiek przedszkolny to moment kiedy
maluch musi się odnaleźć w grupie rówieśniczej, wychodzi z domu i świat nie zawsze wygląda tak, jak w rodzinnych
czterech ścianach. Pomoc nie polega na zrobieniu czegoś za dziecko, ale na pokazaniu narzędzi, dzięki którym poradzi

sobie ono w najróżniejszych okolicznościach (rozwiąże problem).
Kiedy dziecko kłóci się z kolegą, nie pomagamy nakazując temu drugiemu bawić się z naszą pociechą, choć wydawałoby
się to idealnym rozwiązaniem. Pomagamy przez uświadomienie, że nie każdy musi chcieć się z naszym dzieckiem bawić,
dzielić zabawkami. Pomagamy przez nieocenianie, a wspólne przejście przez trudny czas. Byłoby świetnie, gdyby nasze
dziecko właśnie tak odczytywało deklarację niesienia pomocy.
Dorośli powinni zapamiętać, że słowa mają moc. Niby to oczywiste, ale na co dzień często o tym zapominamy. To, co
dzieci usłyszą od dorosłych, będzie im towarzyszyć przez kolejne lata. Pozytywne komunikaty pomogą im wzrastać i
budować poczucie własnej wartości. Warto pamiętać, że taka postawa dorosłych nie wyklucza mądrego wychowania,
stawiania granic i wymagań w miarę możliwości wychowanków, a jedynie pomaga w utrzymaniu pozytywnej dyscypliny.
I nie zapomnijmy o tym, że język, którym zwracamy się do dzieci, w pewnym momencie stanie się ich własnym językiem w
porozumiewaniu się z innymi (w tym również z nami). Dbajmy więc o to, by był to język miłości, życzliwości i zrozumienia,
niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy i mieszkamy.
25 WAŻNYCH ZDAŃ
Poniżej zostawię listę zdań, które dzieci powinny codzienne (lub często) słyszeć z ust dorosłych:
1. KOCHAM CIĘ.
2. DZIĘKUJĘ ZA POMOC.
3. PRZEPRASZAM, POMYLIŁAM/-EM SIĘ.
4. JESTEŚ WAŻNA/-Y.
5. LUBIĘ SPĘDZAĆ Z TOBĄ CZAS.
6. WIERZĘ W CIEBIE.
7. PAMIĘTAJ, ŻE JESTEM OBOK.
8. UFAM CI.
9. POMOGĘ CI W POTRZEBIE.
10. MOŻESZ BYĆ Z SIEBIE DUMNA/-Y.
11. WIDZĘ, ŻE SIĘ POSTARAŁAŚ/-EŚ.
12. CO O TYM MYŚLISZ?
13. MOŻESZ POWIEDZIEĆ "NIE".
14. TYM RAZEM SIĘ NIE UDAŁO. SPRAWDŹMY, DLACZEGO...
15. ZŁOŚĆ, GNIEW, SMUTEK SĄ W PORZĄDKU.
16. NIE MUSISZ SIĘ ZE MNĄ ZGADZAĆ.
17. WYBACZAM CI.
18. NIE OCENIAM CIĘ.
19. NIE KAŻDY BĘDZIE CIĘ LUBIŁ, TO NORMALNE.
20. CZEGO SIĘ DZISIAJ DOWIEDZIAŁAŚ/-EŚ.
21. SZANUJ SIEBIE I INNYCH.
22. CHĘTNIE RAZEM Z TOBĄ POMILCZĘ.
23. NAUCZYŁAM/-EM SIĘ TEGO OD CIEBIE.
24. POSTARAJ SIĘ. NIE PODDAWAJ SIĘ.
25. ROZUMIEM CIĘ.
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Czy Twoje dziecko tak siedzi?
Siad W, siad między piętami, „siad żaby” tak nazywana jest pozycja, w której dzieci lubią spędzać czas podczas zabawy na
podłodze. Coraz częściej widzę, że rodzice nie zwracają na to uwagi. Czy słusznie?
Dlaczego dzieci tak siadają?
Powodów siadu W jest kilka:
Często jest to kwestia wzorca jaki daje rodzic. Niejedna mama, do której przychodzę do domu w związku z problemem
ruchowym dziecka siada na podłodze obok niego właśnie w taki sposób. Dzieci w swoim rozwoju często szukają
rozwiązań ruchowych obserwując swoich opiekunów.
Najczęstszym jednak powodem jest słaba stabilizacja posturalna ciała dziecka (osłabione napięcie mięśni brzucha, a
podniesione napięcie w grzbiecie). Zazwyczaj jest to konsekwencja rozwoju dziecka w pierwszych miesiącach życia na
miękkim podłożu. Jeśli dziecko jest kładzione czy sadzane stale na kanapie, łóżku, leżaku, czy poduszkach to nie ma
możliwości wzbudzić odpowiedniego napięcia mięśni brzucha. Aby wykonywać takie ćwiczenia - charakterystyczne dla
prawidłowego rozwoju niemowlęcia - należy mieć pod sobą twarde podłoże. Jeśli maluszek uczy się przetaczania czy
siadania na miękkim podłożu to pracuje samymi mięśniami grzbietu - rodzice to obserwują i mówią, że dziecko się
chętnie odgina. Nierównomierna praca mięśni klatki piersiowej powoduje, że niemowlę ma trudność w utrzymaniu
pozycji leżenia na boku i nie rozwija się dostatecznie umiejętność rotacji w tułowiu. Powyższe zaburzenia są powodem
opóźnienia w rozwoju reakcji równoważnych.
Im lepsza równowaga w naszym ciele tym mniejszej potrzebujemy płaszczyzny podporu. Dzieci rozwijające powyższy
wzorzec - odgięciowy, mając słabą równowagę, szukają sposobów na poszerzenie tej płaszczyzny w czasie staniarozstawiając szeroko nogi i koślawiąc stopy, a w siadzie poprzez rozstawienie nóg na zewnątrz miednicy i tym samym
biernie ją stabilizując.
Powodem może być również obniżone napięcie mięśniowo - więzadłowe w całym ciele. Wtedy dzieci od początku w
rozwoju preferują szeroką podstawę i będąc na etapie czworaków szybko się męczą i sadzają pupę między nogi, a nie na
pięty lub z boku właśnie z powodu zbyt szerokiego rozstawienia nóg. U dzieci ze skrajnie niskim napięciem, np. u dzieci z
Zespołem Downa możliwy jest taki siad nawet prosto z leżenia na brzuchu przy mocno odwiedzionych kończynach
dolnych. (przez tzw. gimnastyczny „ sznurek”)
Kiedy zacząć się tym martwić (kiedy jest to normą a kiedy patologią?)
Normą jest wtedy gdy siad W jest jednym z kilu sposobów siadania przez dziecko. Niepokoić powinno rodzica każde
zachowanie, w którym pojawia się ograniczenie różnorodności. Jeśli dziecko siada również „po turecku”, w siadzie
bocznym na jedną i na drugą stronę oraz na piętach to nie ma czym się niepokoić.
Jeśli natomiast siad pomiędzy stopami jest dominującym sposobem utrzymywania sylwetki w zabawach
przypodłogowych wtedy warto pokazać dziecko fizjoterapeucie, który odnajdzie przyczynę i pomoże zapobiec kolejnym
konsekwencjom głównego problemu.
Jakie mogą być skutki takiego siadu?
Siad W należy rozpatrywać głównie jako objaw jakiegoś innego problemu, a nie jako czynnik szkodzący sam sobie. Jeśli
dziecko będzie odpowiednio stymulowane z uwzględnieniem powodu, dla którego preferuje taką pozycję preferuje to
nie powinno zaszkodzić.
Niestety jeśli dziecko często siada w ten sposób to stopy nie są odpowiednio stymulowane (dotykają podłoża krawędzie,
a nie podeszwa), często wręcz nasila rotację stopy do środka lub na zewnątrz- w zależności jak dziecko w siadzie układa
stopy.
Utrzymywanie miednicy pomiędzy stopami wpływa również na ograniczenie rotacji w tułowiu co warunkuje rozwój
obustronnej koordynacji i umiejętności przekraczania osi ciała podczas sięgania po zabawki. To z kolei ma przełożenie
na sprawne działanie gałek ocznych- co później się może objawić zaburzeniami ortoptycznymi.
No i wreszcie pozycja miednicy w tym siadzie narzuca ułożenie wyżej znajdujących się elementów- kręgosłupa, obręczy
barkowej i głowy. Kręgosłup przypłaci to słabymi mięśniami posturalnymi i dziecko będzie się garbić a przy nawet
niewielkiej asymetrii w okresie wzmożonego wzrostu dziecko narażone będzie na skoliozę.
Ustawienie głowy zaś warunkuje rozwój aparatu żucia i mowy. Aparat artykulacyjny ma znacznie utrudnione warunki
rozwoju gdy głowa nie jest ustawiona osiowo a w tym przypadku najczęściej jest „zawieszona” w barkach w
tyłopochyleniu.

Jak motywować do siadania w sposób prawidłowy?
Po pierwsze warto zadbać o dobre warunki do rozwoju dla dziecka od maleńkości, a więc nie (o ironio) miękkie łóżko
rodziców na czas aktywności niemowlęcia lecz mata piankowa, lub karimata na podłodze.
Pozwolić dziecku zdobywać kolejne umiejętności w swoim czasie. Nie wolno również sadzać na siłę dziecka, które samo
jeszcze nie siada z czworaków ani nie prowadzać za rączki tego, które samo nie chodzi.
Kiedy dziecko już samo siada, dobrze jest zachęcać je do siadania nie tylko takiego zwykłego- prostego ale równie często
do siadu bocznego z podporem na jednej ręce i z obiema nogami skierowanymi w stronę przeciwną niż ręka podporowa.
Oczywiście warto to robić na obie strony, zwłaszcza że do momentu aż dziecko nie rozwinie w pełni skoordynowanego
chodu (ok 18 m-ca) nie powinna się pojawiać ani prawo ani leworęczność. Jej obecność raczej przemawia za asymetrią w
ciele dziecka. Poza tym kiedy sadzamy dziecko sobie na kolanach to warto to robić tak by nie przejmować na siebie
całego ciężaru dziecka ( by się o nas nie opierało) lecz by musiało samo trzymać wyprostowaną sylwetkę . Najłatwiej to
osiągnąć sadzając dziecko bokiem do siebie- i wtedy może być blisko nas lub tyłem, ale na końcu swoich złączonych
kolan z jego nóżkami też wyprowadzonymi do przodu tak by nas nie obejmowało stopami.
Jak dziecko już jest chodzącym i biegającym maluchem to warto zaopatrzyć się w taki mały stołeczek łazienkowy i uczyć
siadania na nim. Im starsze dziecko tym wyższy taboret. Chodzi o to by w stawach biodrowych i kolanowych zachowane
były kąty proste, a stopy były oparte o podłoże. W tej pozycji dziecko odpychając się stopami od ziemi może budować
odpowiednie napięcie posturalne i przeciwdziałając sile grawitacji, ustawiając osiowo całe ciało. Taka pozycja jest pozycją
aktywną i umożliwia dziecku trwanie w gotowości do wykonania dowolnej czynności zarówno rękoma w każdym zakresie,
głową oraz uczy płynnego przenoszenia ciężaru ciała wzdłuż stopy (tzw. przetoczenie) w trakcie np. sięgania po coś przez
dziecko, nie mówiąc już o rozwoju reakcji równoważnych.
Jak powinno siedzieć dziecko na podłodze?
Przede wszystkim na różne sposoby. Może to być siad boczny, o którym mówiłam wcześniej, może być też siad płaski
(ważne by nóżki nie były mocno wyprostowane, a lekko ugięte w kolankach i stopach co będzie świadczyło o dobrej
równowadze).
W żłobkach i przedszkolach preferują siad skrzyżny, który nie jest najszczęśliwszym. Po pierwsze z tego powodu że
dominuje (zaburza różnorodność), po drugie ustawia miednicę w skrajnych pozycjach (przodo- lub tyłopochyleniu) co
wcale nie rozwija równowagi, której cechą jest umiejętność pozostawania nie w skrajnych pozycjach a w pozycji
pośredniej.
Generalnie podłoga nie jest najlepszym miejscem do siedzenia dla człowieka więc im szybciej nauczymy dzieci siadać na
stołeczkach tym lepiej.
Co robić jeżeli są już widoczne skutki takiego siadu?
Jak najszybciej go zmienić na bardziej aktywny i pracować nad problemem, który przyczynił się do wybrania właśnie
takiego a nie innego siadania.
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Wskazówki dla Rodziców:
Adaptacja przedszkolna dziecka
Adaptacja przedszkolna dziecka to trudny proces, który wiele wymaga od wszystkich zainteresowanych
stron: przedszkola, opiekunów dziecka, a także od samego nowego przedszkolaka. Dla nich początek
nowego roku szkolnego bywa czasem ciężkiej próby. Jak sprawić, by trwała ona jak najkrócej, a
„adaptacyjny wrzesień” nie przeciągał się aż do listopada?

Czas ciężkiej próby, czyli adaptacja dziecka
Zmiany zwykle wiążą się ze stresem. Wiedzą o tym wszyscy, którzy zmieniali miejsce pobytu, pracę,
otoczenie. Bezsenne noce w nowym miejscu, niepokój w nieznanym terenie, niezręczności popełniane
przy nowo poznanych osobach – to tylko część z katalogu niemiłych wydarzeń, które towarzyszą nowym
wyzwaniom. „Początki zawsze są trudne” – powtarzają sobie dorośli, świadomi, że życiowe rewolucje da się
przeżyć, a nawet czerpać z nich satysfakcję. Jak jednak wyjaśnić tę zasadę komuś, kto ma zaledwie kilka lat,
a jego świat, być może po raz pierwszy, drży w posadach – w związku z awansem na przedszkolaka?
1. Wczesna informacja i preadaptacja. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że adaptacja dziecka do
warunków przedszkolnych rozkłada się w czasie i nie należy czekać z nią do września. Pracę nad łagodnym
wejściem malucha w pierwszy etap edukacji należy zacząć najpóźniej przed wakacjami, a jeszcze wcześniej
dzieci powinny dowiedzieć się możliwie dużo o zmianie, która je czeka. Uprzedzanie dziecka o
nadchodzących wydarzeniach jest niezwykle ważne, bo buduje poczucie bezpieczeństwa, którego
elementem jest przewidywalność zdarzeń. Doskonałym dopełnieniem do zasłyszanego od rodziców hasła
„przedszkole” jest udział rodziny w dniach adaptacyjnych, które zwykle odbywają się kilka tygodni przed
wrześniowym debiutem. Dni te są ważne dla poprawnego przebiegu adaptacji, bo dzięki nim przedszkole
staje się dla malucha konkretem, którego nie ma sensu wyobrażać sobie w czarnych barwach.
Pozytywny obraz przedszkola. O przedszkolu trzeba mówić maluchowi chętnie, dużo oraz dobrze – niech
ma przekonanie, że czeka go tam mnóstwo radości i przygód, które doskonale da się pogodzić z
ulubionymi zabawami w domu, zaś przedszkolni przyjaciele i nauczyciele w niczym nie zagrożą jego więzi z
bliskimi. Pozytywne „zaprogramowanie” do przedszkola to połowa adaptacyjnego powodzenia. Ważne, by
dziecko wierzyło, że nowa sytuacja w jego życiu to nie strata domowego ciepła, lecz zysk w postaci
przedszkolnych wyzwań i sukcesów.
2. Ważne jest też, by dzieci zapisane do przedszkola jak najwcześniej poczuły się aktywnymi
współtwórcami sytuacji, a nie tylko biernymi wykonawcami odgórnych decyzji. Doskonale posłuży temu
odpowiednie formułowanie wypowiedzi, w których dziecko będzie stroną czynną. Lepiej więc mówić: „Od
września idziesz / wybierasz się do przedszkola” lub „zaczynasz przygodę z przedszkolem” niż „We
wrześniu zacznie się / czeka cię przedszkole” lub „poślemy cię do przedszkola”. Uczynienie dziecka
aktywnym podmiotem zdarzeń zachęci je do przyjęcia współodpowiedzialności za powodzenie całego
przedsięwzięcia. Wczesna informacja i preadaptacja. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że adaptacja
dziecka do warunków przedszkolnych rozkłada się w czasie i nie należy czekać z nią do września. Pracę
nad łagodnym wejściem malucha w pierwszy etap edukacji należy zacząć najpóźniej przed wakacjami, a
jeszcze wcześniej dzieci powinny dowiedzieć się możliwie dużo o zmianie, która je czeka. Uprzedzanie
dziecka o nadchodzących wydarzeniach jest niezwykle ważne, bo buduje poczucie bezpieczeństwa,
którego elementem jest przewidywalność zdarzeń. Doskonałym dopełnieniem do zasłyszanego od
rodziców hasła „przedszkole” jest udział rodziny w dniach adaptacyjnych, które zwykle odbywają się kilka
tygodni przed wrześniowym debiutem.

Dni te są ważne dla poprawnego przebiegu adaptacji, bo dzięki nim przedszkole staje się dla malucha
konkretem, którego nie ma sensu wyobrażać sobie w czarnych barwach.
3. Pozytywny obraz przedszkola. O przedszkolu trzeba mówić maluchowi chętnie, dużo oraz dobrze –
niech ma przekonanie, że czeka go tam mnóstwo radości i przygód, które doskonale da się pogodzić z
ulubionymi zabawami w domu, zaś przedszkolni przyjaciele i nauczyciele w niczym nie zagrożą jego więzi z
bliskimi. Pozytywne „zaprogramowanie” do przedszkola to połowa adaptacyjnego powodzenia. Ważne, by
dziecko wierzyło, że nowa sytuacja w jego życiu to nie strata domowego ciepła, lecz zysk w postaci
przedszkolnych wyzwań i sukcesów. Ważne jest też, by dzieci zapisane do przedszkola jak najwcześniej
poczuły się aktywnymi współtwórcami sytuacji, a nie tylko biernymi wykonawcami odgórnych decyzji.
Doskonale posłuży temu odpowiednie formułowanie wypowiedzi, w których dziecko będzie stroną czynną.
Lepiej więc mówić: „Od września idziesz / wybierasz się do przedszkola” lub „zaczynasz przygodę z
przedszkolem” niż "We wrześniu zacznie się / czeka cię przedszkole” lub „poślemy cię do przedszkola”.
Uczynienie dziecka aktywnym podmiotem zdarzeń zachęci je do przyjęcia współodpowiedzialności za
powodzenie całego przedsięwzięcia
4. Przedszkole i rodzina – jedna drużyna. Zagrożeniem dla adaptacji dziecka do środowiska
przedszkolnego często bywa konflikt lojalności na linii rodzina – przedszkole. Pojawia się on wtedy, gdy
niepewni siebie opiekunowie dziecka, w obawie przed detronizacją w roli najlepszych wychowawców,
dyskredytują w oczach dziecka placówkę przedszkolną i nauczycieli. Mówienie źle o przedszkolnej
„konkurencji” przynosi jak najgorsze skutki: dziecko, które chce być lojalne wobec najbliższych, wybiera ich
– i odtrąca przedszkole. W ten sposób opiekun, który zabiegał o status niezastąpionego, odnosi sukces, a
dziecko ponosi porażkę
socjalizacyjną. Warto więc zrobić wszystko, by przedszkole i rodzina stały po jednej stronie – co warto
uświadomić zarówno nadopiekuńczym rodzinom, ale też i nauczycielom, którzy zazwyczaj z nadmiaru
innych obowiązków nie poświęcają wystarczającej uwagi budowaniu sojuszu z trudnymi rodzicami.
5. „Sucha zaprawa”, czyli zabawa. Znakomitym sposobem na przećwiczenie z dzieckiem rozmaitych
przedszkolnych sytuacji jest domowa zabawa w przedszkole. To nic innego jak trening umiejętności
społecznych przydatnych w nowej roli. Kilkakrotne „przerobienie” w towarzystwie misiów, lal oraz mamynauczycielki wspólnego zjadania posiłków, rysowania, chodzenia na wycieczki, negocjowania w przypadku
spraw spornych doda dziecku pewności siebie i sprawi, że szybciej odnajdzie się ono w przedszkolnych
realiach. Zaradność i samodzielność wyniesiona z domowych ćwiczeń w formie zabawy to cenne
wyposażenie na najtrudniejsze, pierwsze przedszkolne dni. Warto polecać rodzicom taką formę
preadaptacyjnej pracy z dzieckiem.
6. „Przedszkolak – to brzmi dumnie!” Nie bez przyczyny wciąż wysoko cenioną formą pozyskiwania
wdzięcznego klienta jest tzw. marketing szeptany, czyli sytuacja, gdy jeden zadowolony klient informuje
potencjalnego klienta, że warto zdecydować się na zakup danego produktu. Takim „zadowolonym
klientem”, który byłby w stanie przekonać niezdecydowane-go nabywcę w przypadku kandydata na
przedszkolaka, jest doświadczony, bo co najmniej o rok starszy przedszkolak, który potrafi robić piękne
ptaszki origami, rysować bociana oraz wirować na karuzeli – i który z dumą opowiada, że umiejętności te
posiadł w przedszkolu, gdzie jest fajnie i gdzie bardzo lubi chodzić. Młodsze dzieci chętnie naśladują
starsze, które imponują im wiedzą, obyciem i pewnością siebie. Spotkania z przedstawicielami elitarnego
grona przedszkolaków to znakomity sposób na zachęcenie dziecka do dzielnego przetrwania dni
adaptacyjnych. Szczęśliwe, dumne przedszkolaki są w stanie przekonać malucha, że przedszkolakiem być
warto – mimo że na początku czasem bywa trudno.

A oto krótki przegląd typowych trudności, które zdarzają się przedszkolakom w dniach adaptacyjnych, a
którymi nie należy się niepokoić, gdyż zazwyczaj mają charakter przejściowy i mijają po pierwszych
tygodniach:
➢ Lęk separacyjny – na ogół przejawia się w formie powtarzających się pytań w rodzaju „Kiedy mama
wróci?”, ponawianych pomimo wyjaśnień. W rzeczywistości, o czym wiedzą doświadczeni nauczyciele,
dziecku nie chodzi tu o dowiedzenie się, o jakiej porze będzie odebrane, lecz o ukojenie obawy, że może
nie być odebrane wcale. Nieprzedłużanie rozstań przez rodziców i cierpliwe powtarzanie, że dziecko
zawsze będzie odebrane, powinno z czasem osłabić intensywność lęku separacyjnego.
➢ Zachowania regresywne – powrót, zdawałoby się, dawno zapomnianych, problemów z toaletą, wymóg
bycia karmionym, udawanie niesamodzielnego maluszka – to sposoby na wzbudzenie w dorosłych
opiekuńczości, która udowodni dziecku, że jest bezpieczne i akceptowane. To także rodzaj chwilowej
kapitulacji wobec piętrzących się wyzwań. Jeśli zachowania regresywne nie trwają zbyt długo, nie jest to
sytuacja alarmowa.
Utrata apetytu, zaburzenia snu, trudności z mową – typowe reakcje w sytuacji dużego stresu. Powinny
przeminąć wraz ze zmniejszaniem się poziomu niepokoju i napięcia.
➢ Zachowania agresywne – uwarunkowania temperamentalne niektórych dzieci sprawiają, że te
przetwarzają swoją frustrację w agresję. Niepewne w nowej sytuacji wyładowują napięcie, atakując inne
dzieci, niszcząc zabawki, wykazując zachowania destrukcyjne. I choć tu także najczęściej można powiedzieć
„To minie, gdy zakończy się trudny, adaptacyjny czas” – tym razem należy jak najszybciej reagować, nie
czekając na rozwój wydarzeń.
Wrzesień to bardzo pracowity miesiąc dla przedszkoli, co widać zwłaszcza w najmłodszych grupach. To
miesiąc wyzwań dla nauczycieli, rodziców i przedszkolnych psychologów. Ich zabieganie, próby sprostania
wciąż nowym potrzebom, bohaterskie walki o opanowanie chaosu bledną jednak w porównaniu z tym, co
przeżywa i czemu musi stawić czoła wrażliwy kilkulatek, który pierwszy raz na wiele godzin zostaje poza
domem, pod opieką obcych osób, w gronie równie jak on wystraszonych rówieśników. Okres adaptacyjny
dla wszystkich jest trudny i mało kto w przedszkolach spokojnie myśli o wrześniu. Czy istnieje sposób, by
odczarować te dla wszystkich niełatwe tygodnie? Wydaje się, że na stres związany ze zmianą nie ma
dobrego lekarstwa. Ale na zmniejszenie poziomu stresu już jest. W przypadku adaptacji przedszkolnej
doskonałym lekarstwem na wiele problemów byłoby myślenie o wrześniu już w czerwcu. Warto więc, by
nauczyciele i przedszkolni psychologowie przypominali o tym nie zawsze świadomym rodzicom.
Źródło: A.Pilichowska, BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 6.189/2017

Główny kierunek pracy
wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej
na rok szkolny 2021/2022

"KREATYWNY PRZEDSZKOLAK"
Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci
w różnych formach działalności: poznawczej, literackiej, teatralnej,
plastycznej i muzycznej

CELE PRIORYTETOWE:
1. Wspieranie twórczych działań dzieci w różnych dziedzinach ich
aktywności, stymulowanie, rozwijanie potencjalnych zdolności
twórczych
2. Rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia, umiejętności
dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.
3. Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni, rozwijanie własnych
zdolności i zainteresowań.
4. Rozwijanie
umiejętności
planowania
własnych
działań,
projektowania wytworów plastyczno – konstrukcyjnych.
5. Rozwijanie umiejętności tworzenia poprzez ruch, muzykę i żywe
słowo.
6. Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobytej wiedzy,
zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka.
7. Wszechstronny rozwój potencjału dziecka, umożliwienie mu
zdobycia umiejętności koniecznych do podjęcia nauki w szkole.
8. Zaangażowanie rodziców w realizację koncepcji pracy.
9. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

SYSTEM MOTYWACYJNY
z Programu Wychowawczo - Profilaktycznego "Ja, ty, my"
Program wychowawczy przyczynia się do kierowania zachowań dziecka ku dobru. Tak, aby
umiało kochać, szanować innych i nie krzywdzić ich. A jednocześnie tak, żeby umiało
zadbać o siebie. Oznacza to umiejętność pogodzenia własnego rozwoju, zdrowia
i szczęścia z rozwojem i szczęściem innych. Nauczyciele w naszym przedszkolu w ramach
programu wychowawczego stymulują dziecko
w poszczególnych sytuacjach do wyboru zachowań, stosując między innymi wzmocnienia
pozytywne oparte o ustalony system motywacji – nagradzania.

W systemie motywacyjnym:
1. nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka
2. łączyć nagrody rzeczowe ze społecznymi
3. przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego
4. unikać nadmiaru nagród
5. skonsultować nagrody z rodzicami
6. nagroda nie może być zbyt dostępna
7. nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt
8. nagroda powinna by różnorodna, weryfikowana
9. zachować konsekwencje w stosowaniu wzmocnień

Warunki dokonywania wyboru wzmocnień:
1. należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, rozpoznać jego zainteresowania
2. należy dokładnie określić zachowania, które chce się wzmocnić/ zmienić
W ramach systemu motywacyjnego stosujemy zarówno nagrody społeczne, jaki i rzeczowe.

Nagrody społeczne:
1. pochwała bezpośrednia (indywidualna
2. pochwała przed grupą
3. pochwała przed rodzicem
4. pochwała przed dyrektorem

Nagrody rzeczowe:
1. naklejki na ubrania (np. czerwone serduszko)\
2. zabawa ulubiona zabawką
3. obrazek, wycinanka, kolorowanka, lizak itp.

Sposoby wyrażania dezaprobaty za niestosowanie się do
ustalonych wspólnie zasad:
1. upomnienie słowne (przypomnienie obowiązujących zasad),
2. rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka
autorefleksji) – „krzesełko przemyśleń”,
3. wyrażenie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka,
4. czasowe odebranie przyznanego przywileju,
5. modelowanie zachowania – rozwijanie empatii,
6. zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
7. odsunięcie na krótki czas od zabawy,
8. poinformowanie rodziców o przewinieniu.

do

Wyrażanie dezaprobaty stosujemy za:
1. nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
2. stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
3. zachowania agresywne,
4. niszczenie wytworów pracy innych i ich własności,
5. celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

Przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2021/2022
1. „W kręgu zabawy” – program wychowania przedszkolnego Jadwigi Pytlarczyk
2. „Dziecięca matematyka” – program edukacji matematycznej Edyta Gruszczyk –
Kolczyńska
3. Program adaptacyjny „Lubię tu przychodzić” Barbara Bochat

Programy zajęć dodatkowych:
1. Program nauki religii rzymsko – katolickiej:
„W radości dzieci Bożych” dzieci 6 – cio letnie
2. Program zajęć logopedycznych Marta Góźdź
3. Gimnastyka korekcyjna Aleksandra Borkowska
4. Nauka tańca towarzyskiego w przedszkolu Beata i Tomasz Borkowscy
5.Program zajęć ogólnorozwojowych inspirowanych piłką nożną
Bakcylek” Grzegorz Kowalski

„Futbolowy

Projekty edukacyjne realizowane w naszym przedszkolu:
1. Program wychowawczo - profilaktyczny „Ja, ty, my” Joanna Jarząbek, Monika Kiszewska,
Małgorzata Marks
2. Program edukacji literackiej „Książka uczy, bawi, wychowuje” Katarzyna Klich, Ewelina
Janicka
3. Program edukacji zdrowotnej „Sprawny i zdrowy idę do szkoły” Katarzyna Żuralska

Kącik kucharski
CIASTECZKA - CZEKOLADOWE DOMINO

Składniki:
• 110 g masła
• 110 g cukru drobnego
• 2 jajka, ubite
• 50 g kakao w proszku
• 75 g mąki z domieszką proszku do pieczenia
• 225 g cukru pudru, przesianego

Przygotowanie:
1. Rozgrzać piekarnik do 200°C/180°C z termoobiegiem/piekarnik gazowy poziom 6. Natłuścić lekko prostokątną formę do pieczenia (32 x
20 cm).
2. Utrzeć masło z drobnym cukrem na białą, puszysta masę, dodać jajka, wymieszać. Przesiać mąkę i 25 g kakao w proszku i dokładnie
wymieszać.
3. Masę wlać do formy i piec w rozgrzanym piekarniku przez 20 minut. Po upieczeniu wyłożyć na kratkę kuchenną na ok. 30 minut, by
ostygło.
4. Przygotowanie lukru: pozostałe kakao przesiać do rondla, dodać 2 łyżki wody i zagotować, ciągle mieszając. Dodać 175 g cukru pudru i
dokładnie wymieszać. Jeśli lukier jest zbyt gęsty, dodać odrobinę przegotowanej wody. Posmarować ciasto lukrem i pociąć je w małe
prostokąty.
5. Do dekoracji użyć pozostałego cukru pudru zmieszanego z kilkoma kroplami wody. Wyciskać go na ciasteczka, tworząc wzory z kropek.
Wystarcza na ok. 12 ciasteczek
Źródło: http://miastodzieci.pl/zabawy/czekoladowe-domino/?mm=Krak%C3%B3w&mw=2-4lat%2C4-6lat

KANAPKA Z PASTĄ Z TUŃCZYKIEM PO AMERYKAŃSKU
Składniki:
tuńczyk w sosie własnym
seler naciowy – łodyga
majonez
sól, pieprz do smaku
pomidory
sałata
chleb pita lub zwykły, może też być toast

Jak zrobić:
Seler kroimy na małe kawałeczki, mieszamy z odcedzonym tuńczykiem, dodajemy
majonez, przyprawiamy.
Do przekrojonej na pół pity wkładamy plasterek sałaty, plasterki pomidorów i pastę z
tuńczyka.
Źródło: https://miastodzieci.pl/zabawy/przepis-na-kanapke-z-pasta-z-tunczykiem-po-amerykansku/
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Kącik dla dzieci
Drogie Przedszkolaki przygotowaliśmy dla Was krzyżówkę, wystarczy rozwiązać
treść zagadek, ich rozwiązania wpisać do krzyżówki ( z pomocą rodzica)
a w szarym polu odczytacie rozwiązanie.

1. Bez skrzydeł a jednak lecę, nie mam rąk a jabłka zrywam.
Nie mam ust a zgaszę świecę, powiedz, jak się nazywam.
2. Nie jest to królewna. Sukni nie ma wcale,
lecz jesienią się przystraja w czerwone korale.
3. Rosną sobie na dębie w brązowych czapeczkach.
Chętnie zjedzą je dziki oraz wiewióreczka.
4. Jakie obuwie do tego służy,
żeby nóg nie moczyć nawet w kałuży.
5. Choć kolczaste są jak jeże, każdy do rąk je bierze.
Odziera z odzienia i w koniki zamienia.
6. Późną jesienią do ciepłych krajów przed mroźną zimą hen uciekają.
Lecą za morza i oceany i tam nadejścia wiosny czekają.
7. Spadają z drzewa żółte i czerwone.
Wiatr je niesie w tę i tamtą stronę.
8. Kiedy na drzewach żółkną liście, w sadzie owoce dojrzewają
i ptaki opuszczają gniazda bo do odlotu się zbierają.
Kiedy przychodzą pierwsze mrozy, zając cieplejsze futro wkłada,
dni coraz krótsze i zimniejsze, a jeż w zimowy sen zapada. To znaczy, że jest już ...?

Odpowiedzi: 1. wiatr, 2. jarzębina, 3. żołędzie, 4. kalosze, 5. kasztany, 6. ptaki, 7. liście, 8. jesień

Jesienne kodowanie matematyczne - odczytaj matematyczne zadania. Wpisz w poniższe okienka pod odpowiednimi obrazkami, zgodnie z
kodem, odpowiednią liczbę i rozwiąż zadania na dodawanie i odejmowanie.

Jesienne kodowanie alfabet. Wpisz w poniższe okienka pod odpowiednim obrazkiem literkę zdonie z kodem. Odczytaj zaszyfrowane hasła.

