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                  gazetka przedszkolna – LUTY 2018 
 

 „Gdy w lutym mróz mocno trzyma, będzie krótka zima.” 

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

BAL KARNAWAŁOWY  - piątek, 2 lutego 
 

 
 

Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wiele radości i przeżyć. Tak też było  

w naszym przedszkolu. W dniu 2 lutego można było spotkać wróżki, królewny, biedronki, motylki, smoki,  zwierzątka, 

piratów, policjantów, strażaków, którzy bawili się w rytm znanych sobie przebojów. Wszystkm udzeliła się  

ta karnawałowa atmosfera pełna śmiechu, radości muzyki i tańca. 

WALENTYNKI   – środa, 14 lutego 
 

 



 

Walentynki już na dobre zadomowiły się w naszym kalendarzu uroczystości przedszkolnych. Sale są pięknie 

przystrajane  w czerwone serduszka. Dzieci uczestniczą w specjalnie przygotowanych na tę okazję grach i zabawach 

oraz śpiewają walentynkowe piosenki. Kultową już piosenką naszego przedszkola jest angielskojęzyczna 

„Skidamarink. I love you” z ulubionym przez dzieci układem tanecznym. 

 

KONCERT DLA BABCI I DZIADKA  – sobota, 17 lutego 
 

 
 

Dzieci z dużym zaangażowaniem i radością przygotowywały się do tej szczególnej uroczystości - „Dnia Babci  

i Dziadka”.  Warto było, ponieważ w oku niejednej Babci i Dziadka pojawiła się łezka wzruszenia. Dzieci wykonały 

wspaniały koncert starych przebojów takich jak: „Autostop”, „Rudy rydz” czy „Nie bądź taki szybki bill”. Na dużym 

ekranie przewijały się zdjęcia naszych przedszkolaków z Babciami i Dziakami. Na koniec dzieci wręczyły obecnym 

gościom czerwone róże i własnoręcznie przygotowane upominki. Dzień ten z pewnością na długo zapadnie w pamięci 

zarówno gości jak i naszych małych artystów. 

 

OCZYSZCZACZE POWIETRZA 

 

Miło nam poinformować, że nasze Przedszkole zostało wyposażone w pierwsze oczyszczacze powietrza. 

Oczyszczacze będą kupowane sukcesywnie do każdej sali, w której przebywają dzieci. 
 

 
 



PRZEDSZKOLNY PUNKT WYMIANY KSIĄŻEK 
 

 
 

W ramach prowadzonej przez nasze Przedszkole Akcji Czytelniczej, uruchomiony został Przedszkolny Punkt Wymiany 

Książek. Jest to miejsce, w którym można zostawić swoją przeczytaną, niepotrzebną już (ale będącą w dobrym stanie) 

książkę i zabrać do przeczytania inną. Przedszkolaki mają możliwość dzielenia się książkami ze swoich domowych 

biblioteczek. Zapraszamy serdecznie do uwalniania książeczek i zasilania naszego kącika z książkami. 

 

GDZIE BYLIŚMY 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE  – wtorek, 27 lutego 

 

Podczas naszej wizyty w Muzeum Etnograficznym, dzieci z grup Nutki, Pingwinki i Kropelki wzięły udział w zajęciach 

muzycznych „Źródła dźwięków – dźwięki źródeł, muzyczne eksploracje". Zajęcia w Muzeum były dla Dzieci nauką  

połączoną z zabawą i możliwością  doświadczania poprzez stymulowanie wszystkich zmysłów. Dzieci wróciły 

zachwycone i deklarowały chęć ponownego odwiedzenia Muzeum Etnograficznego. 



 

KTO ZNAS ODWIEDZIŁ 

SPOTKANIE ZE ZWIERZĄTKIEM (ŻABKA)  – piątek, 9 lutego 

 
 

W ramach naszych cyklicznych spotkań ze zwierzątkiem, tym razem w naszym przedszkolu zagościła żabka. Spotkanie 

jak zawsze było interesujące i edukacyjne. Dzieci mogły z bliska i dokładnie przyjrzeć się małemu, zielonemu 

stworkowi. Po spotkaniu jak zawsze czekała największa atrakcja, malowanie buziek. W salach zamiast dzieci siedziały 

zielone żabki.  

 

OBJAZDOWE STUDIO NAGRAŃ   – piątek, 23 lutego 

 

W piątek, 23 lutego odwiedziło nasze przedszkole „Objazdowe studio nagrań – eksperymenty z dźwiękiem”. Dzieci 

miały okazję poznać urządzenia wykorzystywane w studio oraz zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą fal 

dźwiękowych. Zaprezentowane zostało zjawisko echa z pomocą specjalistycznego urządzenia. Finałem spotkania było 

zarejestrowanie hymnu Piotrusia Pana w wykonaniu naszych przedszkolaków. 



DOBRE SERDUSZKO -   

  

W tym miesiącu zachęcamy gorąco do przekazania 1% podatku dla Zuzi Białek z grupy Delfinki. Wysyłajmy Zuzi dobrą 

energie i trzymajmy kciuki za skuteczność leczenia. 

 

 
 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW   

 To moje. Naucz dziecko radości dzielenia się i czy zawsze to dobry pomysł? 

„To moje. I tamto też”- słyszymy często z ust malucha. Trudno się dziwić - dziecko nie przychodzi na świat  

z gotowością dzielenia się swoimi rzeczami z innymi. Wszystkiego musi się nauczyć. Początkowo nie rozumie,  

że przedmioty mają właścicieli - chce mieć wszystko dla siebie nie z egoizmu czy przekory - w jego odczuciu po prostu 

wszystko należy do niego. Biorąc łopatkę kolegi często samo nie chce podzielić się swoimi foremkami z innymi - 

występuje tu dodatkowe utrudnienie - jedyną formą czasu w główce dziecka jest teraźniejszość. Każde „za dwie 

minuty” czy „potem” oznacza dla niego to samo, co „nigdy”. 

W pierwszych etapach socjalizacji dziecko niewiele rozumie z reguł porządkujących świat.  Jest za małe,  

by wytłumaczyć mu, by bawiło się tylko swoimi rzeczami i trudno je przekonać, by nie poszanowało cudzą własność. 

Warto jak najwcześniej uczyć dzieci umiejętności współpracy, wspólnej zabawy oraz dzielenia się - to ułatwi mu 

funkcjonowanie w społeczeństwie. Wpajanie zasad współżycia często jest niewdzięcznym zajęciem, wymaga też 

pomysłowości i sprytu - tak naprawdę dopiero trzylatek wie, co znaczy, że coś jest „moje” i „twoje”. 



 

Jak nauczyć dziecko dzielenia się zabawkami i jak zachęcić do wspólnej zabawy? 

- Pokazuj dziecku, że warto się dzielić  - "Pożycz Oskarkowi łopatkę, a on da ci się pobawić swoim autkiem”.  „Jeśli nie 

będziesz chciała pożyczyć Marysi foremek, to ona pewnie nie pożyczy ci  konewki” (to argument chyba najszybciej 

trafiający do małej główki) 
 

- Pokaż dziecku, ze dzielenie się może być radością - „w tej chwili nie bawisz się wiaderkiem, a Zuzia bardzo chciałaby 

zrobić w nim babkę - możesz pożyczyć? Na pewno się bardzo ucieszy!” 
 

- Pokaż, jaka interesująca może być wspólna zabawa - „rzuć Kajtkowi swoją piłkę - poodbijacie ją razem” 
 

- Ucz dawać - karmcie razem gołębie - najlepiej tak, by każdy dostał choćby okruszek chleba 
 

- Podkreślaj, że coś jest twoje - krojąc jabłko połóż na talerzyku cząstkę dla siebie, na drugim - dla dziecka 
 

- Do piaskownicy bierz o jedną zabawkę więcej - jeśli masz dwie łopatki, łatwiej się podzielić 
 

- Rozmawiaj z dzieckiem, wyjaśniaj, co jest dobre, co złe - i tłumacz dlaczego 
 

- Negocjuj, zamiast nakazywać - dając wybór wspierasz kształtowanie indywidualności dziecka 
 

- Pokaż dziecku, jak być dyplomatą - maluch czasem nie wie, co zrobić, by dostać to, czego chce. Podpowiedz mu: 

"Jeśli chcesz pożyczyć lalkę Oli, najpierw ją o to poproś/zapytaj", „jeśli chcesz odebrać swoją łopatkę powiedz 

Karolowi, że chcesz ją otrzymać z powrotem”; potem pozwól dziecku być samodzielnym animatorem  zabaw 
 

-Pokaż dziecku, że ty też dzielisz się różnymi rzeczami i inni dzielą się z tobą: "Ciocia pożyczyła mi świetną książkę" czy 

„pożyczyłam dziś sąsiadce szklankę cukru” 
 

-Jeśli zauważysz, że dziecko robi postępy - chwal je: "Super, że pożyczyłaś Oliwii piłkę. Jestem z ciebie dumna".  
 

- Ucz dziecko, że nie wszystko jest dla niego. Nawet kiedy kupisz mu paczkę ulubionych gum poproś, by poczęstowało 

domowników. 

Proces socjalizacji to długa i kręta ścieżka, a nasi piechurzy różnie sobie na niej radzą. Wpajajmy dziecku reguły życia 

społecznego, uczmy je asertywności, współpracy, jednak zachowajmy umiar. Pamiętajmy, że są ważniejsze rzeczy niż 

podwórkowy savoir- vivre. Nie żądaj od dziecka, by było uległe i oddawało swoje zabawki wbrew sobie. Szanuj i jego, 

i jego własność. Nie zmuszaj go, by dzieliło się wszystkim ze wszystkimi i wbrew sobie - nie programuj go na 

bezwzględnie spełnianie oczekiwań innych. Dziecko ma prawo do swojego zdania czy nam się to podoba czy nie. 

Uznanie tegoż prawa zaprocentuje postawą malucha w przyszłości - poczuciem bezpieczeństwa i pewnością siebie. 

 

 


