
 NOWINKI PIOTRUSIA PANA  
                  gazetka przedszkolna – WRZESIEŃ 2018 
 

 „Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie ”  

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

DZIEŃ  KROPKI –  piątek, 14 września  
 

 
 

Podobnie jak w wielu krajach świata, 14-go września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Kropki. Jest to 

święto kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. Dzieci zapoznały się z genezą tego święta  

oraz wysłuchały opowiadania o kropce, która zmieniła świat  małej dziewczynki o imieniu Vashti.  Historia Vashti  

pokazuje, że każde działanie ma wielką wartość i może być początkiem wyjątkowej przygody. Kropka była nie tylko 

obecna na ubraniach dzieci ale stanowiła motyw przewodni gier i zabaw przygotowanych specjalnie na tę okazję. 

 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA – czwartek, 20 września 
 

 



Obchody tegorocznego Dnia  Przedszkolaka zapoczątkował koncert, który odbył się w środę 19-go września.  

Natomiast w czwartek , po odśpiewania hymnu naszego przedszkola, dzieci prawie cały dzień spędziły na tańcach  

i wspólnych zabawach. Celem naszym było to, aby w tym szczególnym dniu, dzieci czuły się wyróżnione, docenione  

i szczęśliwe. 
 

SPRZĄTANIE ŚWIATA – piątek, 21 września 
 

 

 

Wrzesień jest tym miesiącem, w którym odbywa się ogólnopolska akcja sprzątania świata. Jak co roku, nasze 
przedszkolaki zaopatrzone w rękawice i worki wyruszyły do sprzątania Parku Szczęśliwickiego. Głównym celem tej 
akcji było uświadomienie przedszkolakom skutków zaśmiecania 'świata', wyjaśnienie konieczności ochrony 
środowiska i recyklingu. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdobyte doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi 
ekologicznymi nawykami. 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA  – piątek, 28 września 
 

 
 



 

28-go września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Chłopaka. Jak co roku, ciocie razem z dziewczynkami 

przygotowały dla  chłopców miłą niespodziankę. W tym roku były śliczne przywieszki i medale. Nie obyło się również 

bez tańców i mnóstwa ciepłych życzeń, by nasi chłopcy rośli duzi, zdrowi i szczęśliwi. Był to dzień pełen wrażeń, 

radości i dobrej zabawy a wykonane zdjęcia będą miłym wspomniniem  tych chwil. 

 

JESIENNE KOMPOZYCJE – wystawa prac dziec  – 21-28 września 

 

Jesień jest piękną porą roku, inspirującą poetów, pisarzy i malarzy. Paleta barw tej pory roku zachwyca wszystkich 

podczas spacerów i wycieczek. Przedszkolaki także dostrzegają kolory jesieni i uwieczniają je w swoich pracach, które 

można oglądać w holu przedszkola.  

 

 
 

 

KTO ZNAS ODWIEDZIŁ 

Grupa muzyczna z koncertem WRACAMY Z WAKACJI  – środa, 12 września 

 



Kojącymi dźwiękami fortepianu Rafała Rokickiego oraz wesołymi piosenkami w wykonaniu Kasi Rokickiej 

pożegnaliśmy lato i rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w naszym przedszkolu. Razem z dziećmi zbudowaliśmy powrotny 

pociąg, przywitaliśmy się z koleżankami i kolegami oraz wspólnie przeżyliśmy Dzień Przedszkolaka.   W tym dniu 

przeżyliśmy prawdziwa muzyczna przygodę z piosenka. 

 

DOBRE SERDUSZKO -   
 

 

 

Rysujemy dla Marysi  

We wrześniu przyłączyliśmy się do akcji „Rysujemy dla Marysi” zorganizowanej przez Polskie Radio Dzieciom. 

Efektem akcji będzie album z rysunkami dzieci, który zostanie przekazany pięcioletniej Marysi, u której 

zdiagnozowany został guz mózgu – glejak wielopostaciowy o IV stopniu złośliwości. Bardzo chcemy aby Marysia się 

uśmiechnęła, żeby wiedziała, że wiele osób o niej pamięta i życzy zdrowia. 

 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW 

 

Wielka moc bajek - www.superkid.pl 
 

Bywa, że dziecko czegoś się boi lub czymś martwi, a Ty nie wiesz, jak mu pomóc. Prawdziwym ratunkiem okazuje się 

specjalnie skonstruowana bajka. Przedstawię kilka wskazówek, które ułatwią tworzenie bajek pomagających 

rozwiązać problemy Twojego dziecka. Siła tkwiąca w terapeutycznych bajkach bazuje na następujących przesłankach: 
 

1. Moc wyobraźni 
 

Od wieków wyobraźnia i wyobrażenia były istotnymi źródłami mądrości, uzdrawiającej siły dla kogoś, kto miał 

problemy. Należy pamiętać, że umiejętności wizualizacyjne i wyobrażeniowe człowieka są ogromne. Jest to jedna  

z cech, która różni gatunek ludzki od innych istot żywych. Wyobraźnia wpływa na naszą fizjologię (np. wyobrażając 

sobie cytrynę powodujemy, że następuje wydzielanie śliny i jej napływanie do ust) oraz reakcje emocjonalne  

(np. wyobrażenie sobie, że ktoś, kogo kochamy choruje, powoduje autentyczne pogrążenie się smutku z tego 

powodu). Moc wyobraźni jest ogromna, nie sposób jej przecenić.  

http://www.superkid.pl/


2. Odwrażliwianie 
 

Odwrażliwianie jest jedną z technik behawioralnych, polegającą na uczeniu się reagowania na lękotwórczy obiekt 

(np. pająka) odprężeniem, a nie paniką. Odwrażliwianie może odbywać się dzięki wyobrażeniom.  

Warto przypomnieć, że strach wywołany określonym obiektem jest naturalną reakcją u dzieci z danej grupy 

wiekowej - noworodki boją się utraty fizycznego wsparcia, nagłych i głośnych dźwięków; 8-miesięczne dzieci 

najbardziej boją się rozstania z mamą; w 2-letnich dzieciach strach może wywoływać spłukiwanie sedesu, 

wypuszczanie wody z wanny; 3-letnie dzieci boją się postaci z wyobraźni; 4-letnie dzieci strachem napełnia 

ciemność.  
 

3.Modelowanie 
 

Kolejna z technik behawioralnych, która polega na uczeniu przez demonstrowanie. Model prezentuje sposób 

radzenia sobie z problemem, aktualnie przeżywanym przez dziecko. Modelowanie może polegać na rzeczywistym 

pokazie lub na wyobrażeniu sobie konkretnej sytuacji. Kiedy dziecko wyobraża sobie osobę, która z powodzeniem 

wychodzi z trudnej dla siebie sytuacji, samo nabiera wiary, że jemu także się uda, ponadto uczy się, jak sobie 

poradzić z danym problemem.  
 

4. Identyfikacja 
 

Utożsamianie z bohaterem bajki pozwala na przejęcie jego zachowania, które doprowadziło do rozwiązania danego 

problemu w określony sposób.  
 

Tworzenie bajki i korzyści z niej płynące:  
 

Dziecku trudno mówić o swoich problemach. Nie potrafi zwrebalizowac swojego strachu, a czasem nawet go 

rozpoznać. Może też obawiać się, że jeśli wyrazi strach słowami, wówczas on się nasili (dziecko stosuje w tym 

wypadku "magiczne myślenie"). Spójrz na świat oczami swojego dziecka. 
 

Bohater bajki musi być bardzo podobny do Twojego dziecka, ale nie może być nim. Przede wszystkim należy zmienić 

imię głównej postaci opowiadania, zabieg ten da dziecku poczucie bezpieczeństwa. Inne szczegóły z życia dziecka 

powinny być bardzo bliskie oryginału (np. opis pokoju, zabawek, itp.) lub zgodne z nim całkowicie (np. wiek). 

Bohaterem bajki może też być zwierzątko, które dzielnie radzi sobie z określonymi trudnościami (najlepiej bliskie 

dziecku lub podobne do niego). W każdym z przypadków dziecko powinno identyfikować się z bohaterem bajki. 
 

Poczucie bezpieczeństwa wywołane przeświadczeniem, że jakaś sytuacja nie zdarzyła się mi (dziecku), tylko komuś 

innemu, sprawia, że można ją przemyśleć, zbliżyć się do niej, lepiej zrozumieć samą sytuację oraz uczucia  

jej towarzyszące. 
 

Słuchanie o przeżyciach kogoś, kto doświadcza czegoś podobnego jest pocieszeniem. Dziecko zyskuje przekonanie,  

że nie jest samo, nie tylko ono przeżywa dany problem. 
 

Działanie terapeutyczne ma już samo spędzanie czasu z rodzicami. Niezależnie od treści historii, dziecko doznaje 

uczucia przyjemnej, uspokajającej bliskości z jednym z rodziców. Treść opowiadania pomaga dziecku w pokonywaniu 

kłopotów, a jednocześnie wzmacnia więź pomiędzy dzieckiem i rodzicami.  
 

Opowiadanie powinno być bliskie temu, co dzieje się w życiu dziecka, jego zakończenie zależne jest od wyobraźni 

rodzica. Istotne jest, aby zakończenie bajki było pozytywne (należy dać dziecku nadzieję, że zdoła znaleźć wyjście  

ze swoich kłopotów). Dziecko, które nie wierzy, że uda mu się rozwiązać dany problem, nie znajdzie motywacji  

do wysiłku, żeby coś zmienić, podda się.  
 

Droga do pozytywnego zakończenia bajki będzie z pewnością inna w każdej historii. Musi to być coś, co Wasze 

dziecko będzie mogło przyjąć i wykorzystać (może wynikać z praktycznej techniki - np. odwrażliwiania, może też 

wynikać z wiedzy, np. że nawet ogromny smutek z czasem osłabnie i stanie się możliwy do zniesienia). 



Dziecko może wykorzystać to, czego się nauczyło na podstawie jednej z bajek i posłużyć się tą wiedzą w wypadku 

innych trudności. 
 

Pamiętaj, że odpowiednio skonstruowana bajka jest bardzo skuteczna, pozwala dziecku dowiedzieć się czegoś  

o sobie i swoich problemach. Dzięki bajce dziecko czuje się silniejsze, przekonuje się, że ma wsparcie i jest rozumiane 

przez najbliższą sobie osobę - przez rodzica. 

 

Literatura: 

D. Brett, "Bajki, które leczą", GWP, Gdańsk 2007 

M.Molicka, "Bajki terapeutyczne", Media Rodzina, Poznań 1999 

 
 

 

 


