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MINI SŁOWO

OD REDAKCJI

Szanowni Rodzice, Kochane Przedszkolaki!

W lutym przeżyliśmy wiele ważnych wydarzeń w naszym przedszkolu. Najważniejszym był
Dzień Babci i Dziadka i niezykli goście naszych przedszkolakow. Drugim ważnym dniem były
walentynki i nasz walentynkowy bal karnawałowy. Miel iśmy tego dnia atmosferę pełną miłości,
radości i życzl iwości. Za zebrane pieniażki z dwóch numerów kupil iśmy duże piankowe klocki
geometryczne, które będa służyly dzieciom do zabawy i rożnych ćwiczeń rozwijających
motyrykę dużą. W tym numerze znajdą Państwo relację z wydarzeń, ktore miały miejsce.
Dziękujemy rodzicom za odwiedziny w naszych grupach - którzy opowiadali o swoich
zawodach, czytal i bajki. Zapraszamy kolejnych rodziców. Zachęcam do zapoznania się z
materiałami i relacjami z każdej grupy, przeczytania dziecku naszej bajki oraz przeczytania o
rol i dziadków w życiu dzieci. Nowością są nasze propozycje l iteratury oraz kącik urodzinki,
urodzinki.
Z okazji Walentynek życzę Państwu milości na każdy dzień tego roku!
Redaktor naczelna Ewelina Brzyszcz

MINI OGŁOSZENIA

GRUPA I GRUPA II GRUPA II I

03.02. DZIEŃ KOLORU
ŻÓŁTEGO

08.03. DZIEŃ KOBIET

1 0.03. NASZ WIOSENNY
OGRÓDEK - SIEJEMY
ROŚLINY

1 3.03. ROBIMY TOSTY

20.03. POCZĄTEK WIOSNY
- ROBIMY MARZANNĘ

27.03. DZIEŃ TEATRU

08.03 MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ KOBIET

1 7.03 DZIEŃ KOLORU
ZIELONEGO

21 .03 PIERWSZY DZIEŃ
WIOSNY

22.03 DZIEŃ WODY



MINI ODWIEDZINY W NASZYCH GRUPACH

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY RROODDZZIICCÓÓWW DDOO OODDWWIIEEDDZZII NN WW NNAASSZZYYCCHH
GGRRUUPPAACCHH .. MMOOŻŻNNAA PPRRZZEECCZZYYTTAAĆĆ DDZZII EECCIIOOMM BBAAJJKKĘĘ OORRAAZZ

OOPPOOWWIIEEDDZZII EEĆĆ OO SSWWOOIIMM ZZAAWWOODDZZII EE :: ))

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY WW DDOOWWOOLLNNYYMM TTEERRMMIINN II EE,, BBYY PPOOCCHHWWAALLIIĆĆ SSII ĘĘ
SSWWOOIIMM II UUMMII EEJJĘĘTTNNOOŚŚCCIIAAMMII ,, PPOODDZZII EELLIIĆĆ SSII ĘĘ WWIIEEDDZZĄĄ

II SSPPĘĘDDZZIIĆĆ MMII ŁŁEE II RRAADDOOSSNNEE CCHHWWII LLEE WW GGRROONN II EE NNAASSZZYYCCHH
PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAAKKÓÓWW :: ))



MINI CHWILE Z NASZYCH GRUP
GRUPA PIERWSZA

WYCHOWAWCA AGATA GAŁKA

Piosenka "Tak się zachmurzyło"

1 . Tak się zachmurzyło,
słonko się ukryło,
pada, pada śnieżek biały,
dawno go nie było.

2. Chodźcie na saneczki,
chłopcy i dzieweczki,
pojedziemy wszyscy razem
z wysokiej góreczki.

3. Pędzimy, pędzimy,
nic się nie boimy.
Aż tu nagle bęc na śnieżek,
wszyscy już leżymy.

BO MY SIĘ TU UCZYMY,
BAWIMY I LUBIMY :-)



GRUPA DRUGA
WYCHOWAWCA Katarzyna Józefowicz

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY Ewelina Brzyszcz

Piosenka zimowa- „Na sanki”

1 . Hej dzieciaki, hej maluchy, ubierajcie kurtki

Weźcie czapki, rękawiczki, no i ciepłe butki

Hej dzieciaki, hej maluchy, biały śnieżek pada,

Chodźcie z Nami na góreczek będzie tam
zabawa

Będzie tam zabawa, będzie tam zabawa!

Ref. Na sanki, na sanki, ulepimy bałwanki

Na sanki, na sanki, na sanki, Hej! x2

2. Hej dzieciaki, hej maluchy, wszystkich
zapraszamy,

Weźcie mamę, weźcie tatę i razem zjeżdżajmy

Hej dzieciaki, hej maluchu łapcie śnieżek biały

Róbcie kule, róbcie orły i lepcie bałwany

W NASZEJ GRUPIE SPĘDZAMY RAZEM
CZAS I ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA :-)



GRUPA TRZECIA

WYCHOWAWCA JAGODAWODECKA

W marcu

Raz śnieg pada,
a raz deszczyk.
Na jeziorze

lód już trzeszczy.

Błękit nieba
lśni w kałuży,

bałwan w słońcu
oczy mruży.

- Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.

- To nie dzwonek,
to skowronek!

RAZEM RYSUJEMY I SPIEWAMY,
UCZYMY SIĘ NOWYCH RZECZY!



Wspólne spędzanie czasu z dziadkami może dostarczyć naszym pociechom
wiele radości. Poniżej prezentujemy kilka pomysłów:

1 .Gotowanie
Każdy z nas pamięta pyszne, domowe obiady naszych babć. Wspólne gotowanie
pozwoli nie tylko twórczo zapełnić czas dziecka, ale także nauczy samodzielności.

Prostym zadaniem dla wnuków może być pomoc przy lepieniu pierogów np. wycinanie
kółek przy pomocy szklanki lub specjalnie przeznaczonej do tego foremki.

2.Drzewo genealogiczne
Kto lepiej będzie pamiętał członków rodziny jak nie babcia i dziadek?

Należy narysować drzewo na dużej kartce papieru. Jeśl i nie chcemy wycinać bliskich
osób ze zdjęć, można zaangażować dziecko do ich narysowania na podstawie opisu

przedstawionego przez babcie i dziadka. Ta zabawa będzie dobra okazją do
opowiedzenia histori i rodzinnych.

3. Wspólne czytanie
W zależności od wieku, dziadkowie mogą czytać wnukom, albo wnuki dziadkom.
Oprócz czytania można próbować wymyślić własne bajki, co sprzyja rozwijaniu

kreatywnego myślenia u dziecka i pobudza jego wyobraźnię.

4. Zabawy na świeżym powietrzu
Niezależnie od pory roku, ruch na
świeżym powietrzu to bardzo dobry pomysł.
Nawet krótkie spacery nie tylko korzystnie
wpływają na zdrowie, ale także są doskonałą
okazją do rozmów. Obecna pora roku
pozwala także na typowo zimowe zabawy
takie jak lepienie bałwana czy jazda
na sankach.

.

MINI ZABAWY Z BABCIĄ I DZIADKIEM



BAJKA TERAPEUTYCZNA
Jeżyk Robert

Był sobie pewien mały jeżyk, któremu było na imię Robert. Wraz z innymi zwierzątkami
z lasu, Robert każdego dnia chodził do przedszkola do klasy „zero”. W klasie było
zazwyczaj ki lkanaścioro dzieci. Były to przeróżne zwierzątka, jak choćby: l iski, borsuki,
młode dziki, wiewiórki, różne ptaki, król iczki, jeże i wiele, wiele innych.
Spośród zwierzątek, chodzących do grupy z Robertem, jeżyk upatrzył sobie dwóch
kolegów z którymi najbardziej lubił się bawić. Byli to Króliczek Maciek i Lisek Antek.
Cała trójka chętnie się razem bawiła, jednak najczęściej przychodziły im do głowy
różne psoty. A to, podczas zajęć urządzali konkurs na najgłupszą minę, a to podczas
obiadu siorbali , mlaskali i robil i bańki w zupie rozlewając zawartość talerzy na
stol ikach, a to budowali z drewnianych klocków pułapki, w które wpadały inne
zwierzątka, a najczęściej dziewczynki.
Wszystkie te psikusy, psoty i akty nieposłuszeństwa, były bacznie obserwowane przez
panią Wiewiórkę – Przedszkolankę. Pani Wiewiórka musiała się sporo natrudzić, aby
zorganizować zajęcia dla całej grupy, musiała zachować spokój i opanowanie. Jednak
psoty Jeżyka, Król iczka i Liska, powodowały, że często nie mogła prowadzić
zaplanowanych zajęć. W wyniku czego, Pani Wiewiórka była często smutna, a czasem
nawet zdenerwowana. Często zwracała uwagę całej trójce, upominała ich, prosiła, aby
się uspokoil i , a kiedy to nie działało, brała ich na „rozmowę”. W większości
przypadków taka rozmowa przynosiła pozytywne efekty i kończyła się poprawą w
zachowaniu.
Problem był tylko z Jeżykiem Robertem. On wzięty na rozmowę, zamiast okazać
skruchę, przyznać się do winy, przeprosić i wrócić do normalnych zajęć, robił się coraz
bardziej zły. Można nawet powiedzieć, że Robert robił się w takich chwilach wściekły, a
kiedy to następowało, Jeżyk nastroszał swoje wszystkie kolce w bojowej postawie.
Zdarzało się i tak, że Robert, tracił panowanie nad swoją złością. W takich momentach
napięte ze złości kolce Jeżyka wystrzel iwały samoczynnie w różnych kierunkach.
Kiedy takie przypadki zaczęły się powtarzać, Pani Przedszkolanka, zmartwiła się
bardzo. Bała się, że wystrzelone przez jeżyka kolce mogą trafić ją, lub inne zwierzątko,
a to mogłoby się źle skończyć. Dlatego też, postanowiła, poprosić na rozmowę
rodziców Roberta.
Kiedy rodzice dowiedziel i się o zaistniałym problemie, bardzo się zmartwil i . Bardzo
kochali swojego synka. Pamiętal i go jak był jeszcze malutki i można go było bujać na
rękach zwiniętego w kolczastą kuleczkę. Wiedziel i , że Robert jest mądrym
zwierzątkiem, że potrafi budować świetne szałasy z gałęzi znalezionych w lesie, i że
często pomaga rodzicom w pracach domowych oraz w robieniu zapasów na zimę. A tu
nagle okazało się, że ich „Malutka Kuleczka”, sprawia kłopoty w przedszkolu, że się
złości i stanowi zagrożenie dla innych dzieci.
Po powrocie do norki, rodzice długo ze sobą rozmawial i , długo zastanawial i się, aż w
końcu ustal i l i sposób postępowania:
Po pierwsze ustal i l i d la Roberta całą l istę „zasad”. Pierwszą zasadą było „Nikogo nie
bijemy”, drugą zasadą było „Zawsze słuchamy Pani Przedszkolanki”, jeszcze kolejną
było „Zawsze możemy mówić o tym co nam się nie podoba, oraz o tym co czujemy”, a
także wiele innych. Dzięki tym zasadom Robert zawsze wiedział, czy to co robi jest
dobre, czy też nie. A kiedy postępował niezgodnie z zasadami wiedział, że czeka go za
to odpowiednia kara.



WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH,
DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI . JEST NA TO SPOSÓB – CZYTAJMY

DZIECIOM !

Zalety głośnego czytania:
1 . Buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem.
2. Niezwykle stymuluje rozwój mózgu.
3. Wzbogaca słownictwo.
4. Rozbudza zainteresowania, rozwija wyobraźnię.
5. Stymuluje rozwój emocjonalny, rozwija wrażliwość i empatię.
6. Wpływa na zmianę negatywnych postaw na pozytywne.

POLECAMY LITERATURĘ!! !

Po drugie, rodzice postanowil i z Robertem często rozmawiać, tłumaczyć mu różne
sprawy, zwłaszcza związane z tym jakie mogą być konsekwencje jego złych uczynków.
W końcu spróbowali również pomóc Robertowi przezwyciężyć problem związany z jego
złością. Od tej pory, kiedy Robert poczuł, że zaczyna się złościć, to oprócz tego, że w
każdej chwil i mógł o tym powiedzieć rodzicom lub Pani Wiewiórce, to jeszcze nauczył
się ki lku sposobów, dzięki którym złość mijała.
Pierwszego sposobu nauczyła jeżyka babcia. Kiedy tylko poczuł, że zaczyna się w nim
zbierać złość, to zaczynał l iczyć do dziesięciu. Kiedy doliczył do końca, z reguły złość
zaczynała opadać i w końcu robił się spokojny.
Drugiego sposobu nauczył się od taty. Kiedy robił się wściekły, po prostu zamykał oczy
próbował przypomnieć sobie jakąś wesołą i radosną chwilę. Kiedy już sobie taką chwilę
przypomniał dotykał pazurkiem czubka swojego noska. Jeżyk zauważył, że po pewnym
czasie już samo dotkniecie noska pazurkiem sprawiało, iż cała złość rozmywała się.
Na trzeci sposób Robert wpadł samodzielnie. W okresie przed Świętami Bożego
Narodzenia, Pani Wiewiórka uczyła zwierzątka różnych kolęd. Jedna z nich tak bardzo
spodobała się Jeżykowi, że postanowił nucić ją sobie w chwilach gdy się złości. I od tej
pory ta metoda okazała się najlepiej zmniejszać zdenerwowanie Roberta. I lekroć
poczuł, że robi się na coś, lub na kogoś zły nucił sobie po cichutku „W śród nocnej ciszy
głos się rozchodzi, wstańcie pasterze Bóg się wam rodziB”.
Od tej pory Jeżyk Robert znacznie mniej się złościł, znacznie mniej się denerwował i
znacznie mniej psocił. A i jego dwaj koledzy, Król iczek Maciek i Lisek Antek, wkrótce
zaczęli brać z niego przykład i oni także zaczęli się grzeczniej zachowywać. Owszem
zdarzało się im trochę psot, jednak były to raczej śmieszne kawały niż prawdziwe złe
zachowanie.



MAMO, TATO MINI - MEGAWAŻNA SPRAWA!

Nasi Dziadkowie - rola nie do zastąpienia!

Dziadkowie kojarzą nam się z ciepłem, domowym obiadem, przypominaniem o
ciepłych ubraniach.

Dobre relacje z wnukami dają korzyści obu stronom- dzieci uczą szacunku dla starszych, a
dziadkowie mają poczucie bycia potrzebnym.

Babcia i dziadek odgrywają istotna rolę w wychowaniu. Zapracowani rodzice często
nie maja zbyt wiele czasu na poświecenie uwagi dzieciom, stąd też to właśnie dziadkowie
staja się powiernikami małych sekretów czy opiekunami w czasie choroby. Stwarzają

poczucie bezpieczeństwa. Rożnica pokoleń pozwala na pokazanie dzieciom różnych potrzeb
u innych ludzi. Przekazują swoje doświadczenie związane z wychowaniem. Dzielą się z

dziećmi refleksjami na temat czasów swojej epoki, histori i , wartości moralnych i kulturowych.
Bardzo często to także dziadkowie jako pierwsi wprowadzają dzieci w sprawy religi jne.

Oczywiście nawet bardzo dobra relacja z babcią i dziadkiem nie zastąpi więzi z
rodzicami, dlatego ważne jest, by nie zatracać proporcj i między podziałem czasu
poświęconemu dzieciom przez dziadków i przez rodziców. To rodzice są głównym

podmiotem wychowującym i oni ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci. Psycholog
Marta Zagdańska apeluje:

Pamiętajmy: kontakt z dziadkami jest bardzo ważny dla dziecka. Ich rolą jest kochać,
rozpieszczać, przekazywać wiedzę o korzeniach rodzinnych, oni dają maleństwu coś

wyjątkowego.
Oprócz wielu zalet, które wynikają z relacj i na płaszczyźnie dziadkowie- wnukowie,

zdarza się, że pojawiają się także pewne konfl ikty. Ma to miejsce wówczas gdy np. babcia
czy dziadek są całkowicie bezkrytyczni wobec wnuka. Może to wykształcić w dziecku

poczucie bezkarności, egoizmu i wyższości nad innymi dziećmi. Również kwestionowanie
przez dziadków metod wychowawczych jakie stosują rodzice, może spowodować, że

dziecko będzie zdezorientowane i może być bardziej niezdyscyplinowane, mając poparcie w
jednej ze stron.

Jeśl i nam jako rodzicom zależy na tym, aby nasze dzieci wzrastały w duchu akceptacji ,
tolerancji i szacunku dla ludzi starszych, warto w proces wychowawczy aktywnie
zaangażować dziadków. A aby osiągnąć zamierzone rezultaty, musimy dołożyć wszelkich
starań, aby w naszych domach wprowadzić dobrą, opartą na partnerstwie i przyjaźni relację
z dziadkami. Kiedy każdy z członków rodziny będzie dobrze wiedział jaką rolę ma do
odegrania w życiu malucha, czego się od niego oczekuje i jakimi zasadami powinien się
kierować w wychowywaniu szkraba – będzie czuł się potrzebny, kochany, odnajdzie swoje
miejsce w całej tej rodzinnej układance.



MINI ZADANIE



KOLOROWANKA



MINI ZAJĘCIA

JĘZYK ANGIELSKI

KARATE

DOGOTERAPIA

EDUKACJA MEDIALNA

RYTMIKA



ZAJĘCIA NAUKOWE

Jak gra się na trąbce?
Co to jest jazz?
Improwizacja - co to takiego?

FILHARMONIAW NASZYM PRZEDSZKOLU!



URODZINKI , URODZINKI CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI!

W grupie I dzieci piekły babeczki,
a w grupie I I i I I I obchodzil iśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy :)

Przygotowane pyszności następnie konsumowaliśmy. Było pyszne! ! !

PIECZEMY, GOTUJEMY, KONSUMUJEMY PYSZNOŚCI!

STO LAT, STO LAT!!

ŻYCZENIA :)
ZDRÓWKA, DUŻO ZABAWEK,

UŚMIECHU :)

PYSZNE TORCIKI ! ! : )



DDZZII EEŃŃ BBAABBCCII II DDZZIIAADDKKAA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

Puchatku, jak pisze sie
miłość? - pyta Prosiaczek

Miłość się nie pisze, milość
się czuje Prosiaczku!



WALENTYNKOWY BAL KARNAWAŁOWY

DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO, CZYLI
MIŁE SŁOWO, WALENTYNKA!

ZABAWA!

RADOŚĆ!

TANIEC!

KOLOROWE PRZEBRANIA!



MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLAW PIEKOSZOWIE

MINI WIEŚCI Z PRZEDSZKOLAW ŁOPUSZNIE

W naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Pojawiły się łzy

wzruszenia i gratulacje z udanego przedstawienia.
Całość zakończyła się pysznym poczęstunkiem
zorganizowanym przez rodziców dzieci. Babcie i
dziadkowie miel i okazję zobaczyć przedszkole

swoich wnuczków.
Na początku lutego odbył się bal karnawałowy.
Prezentacja strojów odbyła się na czerwonym
dywanie na tle pięknej dekoracji karnawałowej.
Dzieci miały ogromną frajdę i przyjemność z

uczestniczenia w tym balu. Na zakończenie dzieci
rozbiły piniatę karnawałową zawieszoną na
dekoracji , z której wysypały się cukierki dla

wszystkich uczestników balu.


