
 NOWINKI PIOTRUSIA PANA  
                  gazetka przedszkolna – STYCZEŃ 2018 
 

 „Gdy styczeń jasny i biały, w lecie będą  upały.” 

CO U NAS SŁYCHAĆ ?  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA  - czwartek, 18 stycznia 
 

 
 

Tegoroczne obchody Dnia Kubusia Puchatka połączyliśmy z wyprawą do Anglii, kraju w którym Puchatek został 

wykreowany  przez pisarza A.A. Milne. Dzieci dowiedziały się z prezentacji, że pierwowzorem bohaterów książki był 

syn pisarza – Christopher oraz jego ulubione pluszaki. Poznały również angielskie imiona Kubusia Puchatka i jego 

przyjaciół.  W „Puchatkowych” zabawach, towarzyszyły Dzieciom ich własne pluszaki, przyniesione z domu. 

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚNIEGU  – piątek, 26 stycznia 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Dzień ten obfitował w ekscytujące doświadczenia i eksperymenty. Największą atrakcją dla Przedszkolaków było 

tworzenie sztucznego śniego z pianki do golenia i mąki ziemniaczanej. Dzięki pogadance i prezentacji multimedialnej 

Dzieci  dowiedziały się jak powstaje śnieg, poznały zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych 

i zabaw na śniegu. Czas umilała nam myzyka i śpiewanie piosenek o tematyce zimowej. 

 
 

KONKURS PLASTYCZNY „ZIMOWY PEJZAŻ”  – 02-31 stycznia 

 

 



  
 

W styczniu zaprosiliśmy Dzieci i Rodziców do udziału w konkursie plastycznym „Zimowy pejzaż”. Otrzymaliśmy wiele 

wspaniałych prac wykonanych ciekawymi, oryginalnymi technikami. Prace zostały wyeksponowane na tablicy w sali 

rekreacyjnej. Nagrody konkursowe przyznawane będą w lutym. 

 

 

KTO NAS ODWIEDZIŁ 

TEATR „O RETY” Z PRZEDSTAWIENIEM „KRÓL MACIUŚ”  – piątek, 12 stycznia 

 
 

Po raz kolejny gościliśmy w naszym Przedszkolu grupę teatralną „O rety”, tym razem ze spektaklem „Król Maciuś”. 

Bajka powstała na motywach książki pt. „Król Maciuś Pierwszy” J. Korczaka. Było to przedstawienie o przyjaźni, 

konsekwencjach własnych działań i o tym, dlaczego to dorośli czasem mają rację. Dzieci nie tylko z dużym skupieniem 

oglądały przedstawienie ale również od czasu do czasu (na prośbę aktorów) pojawiały się na scenie. Jak zawsze, 

występ grupy „O rety” był dużą frajdą dla naszych Przedszkolaków. 

 

CZYTADEŁKO DLA RODZICÓW   

 Inteligencje wielorakie u dzieci w wieku przedszkolnym 

Najnowsze koncepcje pedagogiczne  zwracają uwagę na to, że dziecko w wieku przedszkolnym i nie tylko, uczy się 

przez działanie, przeżywanie, odkrywanie i przyswajanie. Rodzic i nauczyciel powinien dostarczać dzieciom bodźców 



odpowiednio do ich wieku. Ponieważ umysł dziecka nie może skupić się na wszystkim, zatem nudne, mało 

interesujące zabawy i czynności nie zostaną zapamiętane. Organizując aktywność dziecka powinnyśmy 

wykorzystywać różne rodzaje inteligencji. 

 Howard Gardner w 1983r. zdefiniował inteligencję jako zdolność rozwiązywania problemów lub tworzenia 

produktów mających znaczenie w danym środowisku. Podstawą tej teorii jest przekonanie, że nie istnieje jedna, 

ogólna zdolność umysłowa. Każdy mózg ma specyficzną „mapę” talentów, na którą składa się aż osiem rodzajów 

inteligencji. 

Inteligencja językowa - Ten rodzaj zdolności rodzi się w lewej części mózgu, w jednym z najwcześniej odkrytych 

ośrodków tzw. ośrodku Broca. Inteligencję  językową mają, w różnym stopniu, wszyscy ludzie. Ten rodzaj inteligencji 

rozwijany jest od pierwszych dni życia poprzez słuchanie, mówienie, czytanie, opowiadanie bajek, kalambury  

i dowcipy słowne. 

Po ukończeniu sześciu lat dziecko przyswoi sobie tysiące słów. Ale różnorodność i bogactwo jego mowy zależeć 

będzie od wsparcia jakiego udzielili mu rodzice i nauczyciele. 

Inteligencja logiczno –matematyczna - W problemy matematyczno – logiczne zaangażowane są określone obszary 

mózgu umiejscowione blisko ucha. Zasadnicze cechy tego rodzaju uzdolnień to umiejętność i szybkość rozwiązywania 

problemów. Ludzie o logiczno – matematycznym sposobie myślenia potrafią tworzyć hipotezy a następnie sprawdzać 

je i weryfikować. Zmysł matematyczny jest wrodzony, każde dziecko może osiągnąć pewną biegłość w matematyce. 

Jednakże nie każde będzie mogło uzyskać doskonałość w tej dziedzinie.  

Dzieci potrzebują pomocy dorosłych, aby rozwinąć swoją inteligencję logiczno- matematyczną. 

 Inteligencja muzyczna -  Talenty muzyczne mieszczą się w prawej półkuli. Wszyscy zatem posiadamy „surowy” zmysł 

muzyczny. Każde dziecko interesuje się muzyką, choć w różnym stopniu, się z nią styka.  Inteligencja muzyczna jest 

bardzo cenna. Ułatwia bowiem ludziom  słuchanie i rozumienie świata. 

Inteligencja wizualno – przestrzenna - Informacje przestrzenne gromadzone są i analizowane w prawej półkuli. 

Dzięki niej potrafimy trafić do domu, czytać mapę, wyobrazić sobie określony przedmiot z drugiej strony,  

lub pod innym kątem. 

Inteligencja przestrzenna potrzebna jest malarzom, rzeźbiarzom, architektom, ale również chirurgom. Każde dziecko 

rodzi się z inteligencja przestrzenną. Niektóre dzieci są wzrokowcami, przechowują informacje w postaci obrazów. 

Inteligencja wizualno – przestrzenna rozwija się przez cały okres naszego życia – poprzez ćwiczenia, oglądanie 

malowanie, wycinanie itp. 

 Inteligencja przyrodnicza - Inteligencja przyrodnicza to umiejętność współżycia z roślinami i zwierzętami. Ten rodzaj 

uzdolnień rozwija się w pierwszych latach dziecka, w kontakcie ze światem przyrody ożywionej. Ogrodnicy, 

weterynarze, leśnicy, trenerzy to ludzie, których sukcesy zawodowe zależą od poziomu inteligencji przyrodniczej. 

Maluch powinien mieć wiele okazji do przebywania z ulubionym zwierzątkiem, do opiekowania się nim,  

do hodowania roślin. 

Inteligencja kinestetyczna (ruchowa) - Inteligencja ta zwana jest zamiennie cielesną, motoryczną, ruchową  

to umiejętność wykorzystania całego ciała. Ośrodek kontroli ruchów ciała znajduje się w obu półkulach mózgu,  

przy czym każda połowa kieruje przeciwną częścią ciała; lewa – prawą i odwrotnie. U dzieci rozwój ruchowy  

odbywa się według jednolitego schematu. Inteligencja motoryczna jest uniwersalna i wrodzona. Inteligencja ta jest 

zdolnością kontrolowania ruchów, manipulowania przedmiotami i tworzenia równowagi między naszym umysłem  

i ciałem. Nie wszystkie dzieci zostaną słynnymi sportowcami, ale każde z nich powinno rozwijać swoje, naturalne 

zdolności ruchowe.  

Inteligencja intrapersonalna - Inteligencja intrapersonalna zwana jest również osobistą to wiedza o sobie i swoich 

emocjach, dostęp do własnego życia uczuciowego, umiejętność analizowania każdego drgania duszy. Inteligencja 



osobista mieści się w płatach czołowych. Uszkodzenie płatów może prowadzić do zmiany osobowości. Przy czym 

zniszczenie dolnych części  wywołuje zwykle irytację lub euforię, a górnej – depresję i apatię. 

Rozwijanie umiejętności osobistych pomaga dziecku w byciu rozważnym i odpowiedzialnym. Ten rodzaj inteligencji 

pojawia się dopiero u dwulatków, które odkrywają , że są odrębnymi osobami mającymi swe zachcianki, humory  

i napady złości. 

W miarę dorastania zaczyna rozumieć zarówno swoje emocje jak i wpływ własnego zachowania na innych. Po kilku 

latach rozwija się u nich świadoma kontrola emocji i poczucie własnej tożsamości. Jedną z oznak dobrze rozwiniętej 

inteligencji intrapersonalnej jest zdolność do radzenia sobie z porażką. Budowanie u dzieci wiary we własne siły, 

szacunku do siebie i odpowiedzialności za podejmowane działania jest podstawowym zadaniem rodziców  

i wychowawców. 

 

 

 


