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- MINI WYWIAD
Z POLICJANTEM

- JESIEN W
PRZEDSZKOLU

- O SAMODZIELNOSCI
DZIECI

- NASZE PRACE



MINI SŁOWO

OD REDAKCJI

Szanowni Rodzice, Kochane Przedszkolaki!
Dziękujemy za zaufanie, zainteresowanie wrzesniowym numerem naszej gazetki i jego
kupno za kwoty od 1 zł do nawet 1 0 zł. Środki finansowe przeznaczone przez Panstwa na
ten cel w całosci zostana przeznczone na pomoce dydaktyczne, tj , głosniki do
przedszkolnego komputera, który pozwoli na lepszy odbior bajek i tresci edukacyjnych
oraz gry do grup. Cieszymy się, że przedszkolaki z dzieciecą ciekawoscia reaguja na
nasza gazetkę oraz chętnie ją wspołtworzą, np. poprzez mini wywiad.
Oddajemy do Panstwa rąk kolejny numer, pełen zabawy, waznych tematów
(O samodzielnosci dzieci). Znajdą tu Panstwo także relację z naszych grup, zajęć,
ogłoszenia, bajkę terapeutyczną, roztrzygnięcie i zapowiedź kolejengo rodzinnego
konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem, czyl i Drzewem rodzinnego
czytania. Zachęcamy do wspólnego czytania, kolorując jabłuszka z danym czasem
(20 minut).
Życzymy miłych wrażen i ciekawych, radosnych chwil w gronie rodzinnym z nasza
gazetka.
Redaktor naczelna Ewelina Brzyszcz

MINI OGŁOSZENIA
30.11 - W przedszkolu odbędzie się BAL KARNAWAŁOWY (prosimy o przebranie

dzieci)

GRUPA I GRUPA II GRUPA II I

4.1 1 - Dzien Postaci z Bajek
(dzieci w tym dniu się nie
przebierają, niespodzianka).

4.1 1 - Dzien Postaci z Bajek
(dzieci w tym dniu się nie
przebierają, niespodzianka)

4.1 1 - Dzien Postaci z Bajek
(dzieci w tym dniu się nie
przebierają, niespodzianka)

1 0.1 1 - PASOWANIE NA
PRZEDSZKOLAKA

0.11 - PASOWANIE NA
PRZEDSZKOLAKA

0.11 - PASOWANIE NA
PRZEDSZKOLAKA

1 8.11 - Dzien koloru
BRAZOWEGO (prosimy o
ubranie dzieci na brązowo)

1 8.1 1 - Dzien koloru
ZIELONEGO (prosimy o
ubranie dzieci na zielono)

1 8.1 1 - Dzien koloru
NIEBIESKIEGO (prosimy o
ubranie dzieci na niebiesko)

25.11 - Dzien Pluszowego
Misia (dzieci w tym dniu
przynosza swojego misia)

25.1 1 - Dzien Pluszowego
Misia (dzieci w tym dniu
przynosza swojego misia)

25.1 1 - Dzien Pluszowego
Misia (dzieci w tym dniu
przynosza swojego misia)



MINI WYWIAD Z PANIA POLICJANTKA

"Bezpieczne przedszkolaki"

O bezpieczenstwie nie tylko na drodze rozmawiała z
naszymi przedszkolakami sierżant szatabowa
Joanna Woźniak-Krzes. Pani Policjantka poruszyła
temat numeru alarmowego na policję oraz
prawidłowego złoszenia poblemu. Mówiął także o
bezpiecznej zabawie, przechodzeniu przez ulicę,
sygnalizacji swietlnej, odmowie osobie, której nie
znamy. Pani Joanna odpowiedziała również na
pytania dzieci. Dziękujemy za interesujące i radosne
spotkanie!

MW: Czy praca w policj i jest bezpieczna?
PJ: Nasza praca bywa niebezpieczna, np. gdy
zatrzymujemy złego przestępcę lub ochraniamy duże
wydarzenie np. mecz. W takich sytuacjach ważne,
aby policjant nie został sam i bl isko byli koledzy.
Robimy wszystko, aby żadnemu z nas nic się nie
stało.
MW: Kiedy policja używa syreny na radiowozie?
PJ: Używamy jej w tedy, gdy zostajemy wezwani i w
szsybkim tempie musimy dotrzeć na miejsce. Jest to
sygnał dla pozostałych pojazdów na drodze, aby
zjechały i ustąpiły nam miejsca.
MW: Czy strzelała Pani kiedys z pistoletu do
człowieka?
PJ: Mam to szczęscie, że nie byłam w sytuacji , kiedy
musiałabym strzelać do człowieka. Z pistoletu
strzelam jedynie na strzelnicy, gdzie policjanci ćwiczą
strzelanie do celu.
MW: Co to jest mandat i jak wygląda?
PJ: Na mandacie jest napisane co zrobiła
zatrzymana osoba, np. bardzo szybko jechała
samochodem. Mondat ma niebieski kolor i różowy
pasek.
MW: Czy możemy przechodzić nie po pasach?
PJ: Najlepiej przechodzić przez ulicę po
oznaczonych pasach. W wyjatkowych przypadkach,
gdy w pobliżu nie ma pasów, w odległosci 1 00 m,
może przejsc na drugą stronę. Jednak wy jestescie
za mali , aby to ocenić. Pamiętajcie zawsze
poruszajcie sie w ruchu drogom z osoba dorosłą.



MINI CHWILE Z NASZYCH GRUP
GRUPA PIERWSZA

WYCHOWAWCA: AGATA GAŁKA

"Jestem małym przedszkolakiem"

Ref. Jestem małym przedszkolakiem, ale dużo już
potrafię
Ja się uczę, gdy się bawię, bo w zabawie jest
ciekawiej.
1 . Umiem biegać na paluszkach, umiem stac na
jednej nodze.
Umiem siebie narysować, umiem jesć widelcem,
nożem.

Ref. Jestem małym przedszkolakiem, ale dużo już
potrafię
Ja się uczę, gdy się bawię, bo w zabawie jest
ciekawiej.

2. Umiem buty zasznurować, umiem zapiać już
guziki.
Umiem wiersz wyrecytować i zatanczyć w takt
muzyki.



GRUPA DRUGA
WYCHOWAWCA Katarzyna Tobera

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY Ewelina Brzyszcz

"Jestem sobie przedszkolaczek"
Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.



GRUPA TRZECIA

WYCHOWAWCA JAGODAWODECKA

"Powiedz Jasiu, powiedz Olu"

Powiedz Jasiu, powiedz Olu,
gdzie tak miło, gdzie tak miło,

jak w przedszkolu.
Bo przedszkole uczy, bawi nas,
bo w przedszkolu miło płynie czas.
Pani patrzy na nas z boczku,
jak stawiamy domki z klocków.
Bo przedszkole uczy, bawi nas,
bo w przedszkolu miło płynie czas.



MINI ZABAWY NA JESIENNE POPOŁUDNIA

Tworzenie zwierzątek z rolek po papierze toaletowym
Tworzenie zwierzątek z rolek po papierze. Wystarczy kilka kolorowych papierów,
patyków, drobinek albo nawet ziarenek, klej, nożyczki i świetna zabawa przed
wami.

Zabawa w „ciepło – zimno”
Sprawa jest prosta. Ty, drogi rodzicu, leżysz na kanapie i odpoczywasz.
Jednocześnie każesz dziecku szukać jakiejś rzeczy w pokoju, w którym
przebywacie. Aby ułatwić malcowi zadanie, mówisz: „ciepło – zimno”. Chcesz
wydłużyć grę? Wprowadź system nagród, np. chrupki kukurydziane.

„Zgaduj zgadula!”
Czyli zabawa dla nieco starszych dzieci. Wymyślacie sobie kategorię, np.
„zwierzęta”. Dziecko zadaje ci pytania np. „czy to ma rogi?”, które w końcu
naprowadzą je na dobrą drogę. Już sam fizyczny odpoczynek będzie dla ciebie
przyjemny.

Pomnik
Bardzo dobra zabawa dla energicznych dzieci. Zaczynacie od stanu naturalnego,
czyl i dzieci biegają i krzyczą, kiedy wy krzykniecie „Pomnik” dzieci zastygają bez
ruchu.

Ministerstwo dziwnych kroków
Każda osoba po kolei pokazuje jakiś śmieszny krok, reszta musi go naśladować.

Zabawa w skojarzenia
Zacznij zabawę dla dzieci, mówiąc dowolne słowo, np. „słońce”. Następnie dziecko
mówi słowo kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem ty szukasz
skojarzenia do „gorąco”, np. „lato”. I tak na zmianę.



ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU
"KASZTANOWE DZIEŁA"

Dziękujemy za wszsytkie zlożone, rodzinne prace z kasztanów i darów jesieni. Wszystkie
zachwyciły jury, w którego sklad wchodzil i wszsyscy pracowni naszego przedszkola na
czele z Pania Dyrektor.
Z wielką przyjemnoscia oglaszamy wyniki konkursu.
Pierwsze miejsce zajęl i :
Marika Ziach - grupa I
Igor Sodel - grupa I I
Fi l ip Rzadkowski - grupa I I I
Drugie miejsce zajęl i :
Tymon Oziembło - grupa I
Franek Klentak - grupa I

Wręcznie nagród nastapi podcas pasowania na przedszkolaka. Zapraszamy!

UWAGA RODZINNY KONKURS!

"Dyniowe arcydzieła"

jesien to nie tylko kasztatny, kolorowe liscie, ale rwonież dynie. Zbliża sie
Haloween. w zwiazku z tym zapraszamy do stworzenia razem z
dzieckiem, naszym przedszkolakiem dyniowego arcydzieła.

na prace czekamy do 25 listopada. Wszsytkie materialy dozwolone, ale
przeowdnim motywem jest DYNIA.

PRACE PROSIMY SKŁADAC U WYCHOWAWCOW GRUP!
ŻYCZYMY WSPANIAŁEJ RODZINNEJ ZABAWY!



BAJKA TERAPEUTYCZNA
ZŁE SNY KAROLINKI

To jest bajka terapeutyczna napisana by pomóc małemu dziecku w poradzeniu sobie
z powracającymi często koszmarami sennymi.

W pewnym miasteczku, w niedużym domku mieszkała sobie mała dziewczynka –
Karolinka. Miała 3 latka i była dość podobna do wszystkich małych dziewczynek.
Lubiła cukierki. Lubiła rysować i bawić się w chowanego. Lubiła słuchać bajek o
księżniczkach. Miała też swojego ulubionego misia, z którym nigdy się nie rozstawała.
Miś był pluszowy, brązowy i na szyi miał zawiązaną zieloną wstążkę.
W domku razem z nią mieszkali jej rodzice – Mama i Tata oraz rodzeństwo – brat i
siostra. Kochała ich wszystkich bardzo, ale jej naj lepszym przyjacielem był jej miś.
Jemu opowiadała bajeczki, jego przytulała i z nim spędzała najwięcej czasu.
Karol inka była przez całe dnie wesołą i roześmianą dziewczynką. Nie lubiła tylko
wieczorów i nocy. Nie lubiła ich, bo wiedziała, że trzeba się będzie wtedy położyć do
łóżeczka i zasnąć. A jak zasypiała – to często śniły jej się bardzo złe sny. Takie, w
których się bardzo bała, chciała uciekać i czuła, że zdarzy się coś strasznego. W
takich sytuacjach budziła się z krzykiem i długo nie mogła się uspokoić.
Te sny przychodziły do niej tak często, że już wieczorem, kładąc się zaczynała się bać
i nie mogła spokojnie zasnąć. Wszystko zaczęło się już dość dawno temu. Przeżyła
coś, co wystraszyło ją tak bardzo, że nawet teraz powracało to do niej w snach. Jej
rodzice przychodzil i i uspokajal i ją gdy się w nocy budziła, ale niewiele pomagało to
jednak na te sny. Cały czas często do niej wracały.
Tego wieczora siedziała już na łóżeczku po umyciu ząbków. Martwiła się bardzo co
będzie, gdy już zaśnie. Tak bardzo, że cicho pochlipywała i co chwila ocierała łzy.
Przytul i ła bardzo mocno do siebie misia. Tak mocno, że nagle usłyszała:
– Aj! Bo mnie udusisz!
Spojrzała na niego zdziwiona. Wyglądało to tak, jakby jej miś przemówił. Zaczęła się
mu przyglądać bardo uważnie. W końcu zapytała:
– To Ty mówisz???
I to był on rzeczywiście! Powiedział:
– Misie nie mogą odzywać się do ludzi. Mają to zabronione! Ludzie nie mogą wiedzieć,
że my potrafimy mówić. Ale od jakiegoś czasu widzę, że boisz się zasypiać i że śnią Ci
się złe sny. A Ty jesteś moją najlepszą przyjaciółką i kocham Cię bardzo. Tak bardzo,
że nie mogłem już wytrzymać, bo bardzo chciałbym Ci pomóc.
– Ale jak Ty możesz mi pomóc – spytała Karolinka
– Ludzie tego nie wiedzą, ale my misie też śpimy i też mamy sny – powiedział – Ja też
miałem kiedyś złe sny i dobrze wiem jakie to może być straszne. Śnił mi się potwór,
który mnie gonił, a mi się zdawało, że nie mogę mu uciec i nawet jak próbowałem się
chować to nic mi to nie pomagało.
– Poprosiłem więc o pomoc najmądrzejszego z misiów. On zajrzał do księgi zwanej
Internetem. Szukał tam bardzo długo i w końcu odnalazł tam sposób na złe sny.
Dostałem od niego tą zieloną wstążkę. Jest magiczna. Odkąd ją mam na szyi, złe sny
do mnie nie przychodzą. Co wieczór sprawdzam tylko, czy mam ją na sobie. Póki ją
mam, wszystko co mi się śni jest uśmiechnięte i kolorowe. Zasypiam spokojny i
zadowolony. Czy widziałaś kiedyś, żebym miał zły sen jak śpię przy Tobie w łóżeczku?
– dodał



– Rzeczywiście! Nie widziałam. Zawsze leżysz tak spokojnie. – potwierdziła Karolinka –
Tylko co ja mam zrobić? Mam nosić zieloną wstążkę na szyi? – spytała
– To by mogło nie wystarczyć. Dla takiej dziewczynki jak Ty i dla takich snów jak Twoje
musimy użyć czegoś jeszcze mocniejszego. Najmądrzejszy z misiów mówił mi, że w takich
wypadkach trzeba przygotować magiczny przedmiot, która te sny odpędzi. W swojej
księdze wyczytał, że pod poduszkę trzeba włożyć coś miękkiego, zielonego i spryskanego
magicznym zapachem. Musi to przygotować dla Ciebie ktoś, kto Cię bardzo kocha. Wtedy
na pewno zadziała.
Karol inka słuchała z przejęciem i z rosnącą radością. Wreszcie pozbędzie się snów, które
ją gnębiły! ! ! A miś mówił dalej:
– I właśnie zrobiłem to dla Ciebie. Poprzedniej nocy to wszystko przygotowałem. Zobacz!
I podał jej coś zielonego. Dziewczynka wzięła od niego ten magiczny przedmiot. Był miękki
i miły w dotyku i wspaniale pachniał. Gdy przytul i ło się go, to czuło się, że dobry sen już
czeka żeby przyjść i się wspaniale wyśnić.
– Codziennie zanim pójdziesz spać upewnij się, że jest to pod Twoją poduszką. Dotknij
tego i powąchaj. Sprawdź w ten sposób, czy magia się nie wyczerpała. Dzięki temu
będziesz pewna, że będą do Ciebie przychodziły dobre sny. I nawet jak w tych snach
pojawią się jakieś dziwne stwory – będziesz mogła z nimi porozmawiać, a nawet pobawić
się. Zobaczysz, że będą one łagodne, spokojne i przyjazne. Bo magiczny przedmiot
będzie Cię chronił.
Karol inka ucieszyła się tak bardzo, że zaczęła skakać z radości ściskając misia. Będzie już
teraz miała spokojne i dobre sny! Nie będzie już się bała kłaść do łóżka. To wspaniale!
Roześmiała się. Magiczny przedmiot to wspaniały pomysł. Pobiegła zaraz do pokoju
rodziców zabierając misia ze sobą.
– Mamo! Tato! – zawołała – już teraz będę spała spokojnie! Mój miśB –
Zaczęła i zaraz przerwała. Przypomniała sobie to co miś jej powiedział – że ludzie nie
mogą wiedzieć o tym, że on mówi. Na szczęście miś się zaraz sam odezwał :
– Dałem Karolince magiczny przedmiot, która uchroni ją przed złymi snami. Wiem jak
bardzo martwil iście się nimi, więc Wam to wszystko mówię. Tylko proszę Was – niech nikt
się nie dowie, że ja potrafię mówić.
A potem pokazali im tą magiczną rzecz, a miś wytłumaczył skąd wziąć magiczny zapach,
który co jakiś czas trzeba uzupełniać. Kiedy już wszystko było wyjaśnione cieszyl i się
razem, że teraz noce będą już spokojne.
Tego wieczora Karolinka po umyciu się przyszła do swojego pokoju spokojna. Najpierw
ułożyła misia po jednej stronie łóżeczka sprawdzając, czy zielona wstążeczka jest na
swoim miejscu. Potem podniosła poduszkę i wyjęła na chwilę magiczny przedmiot. Był
mięciutki w dotyku i cały zielony. Wtul i ła w niego buzię i wciągnęła powietrze. Poczuła
magiczny zapach, który obiecywał jej już wkrótce cudowny sen. Włożyła go z powrotem
pod poduszkę i położyła się na łóżeczku.
Tata wszedł do pokoju i przykrył ją ciepłą kołderką. Usiadł obok i zaczął czytać bajeczkę na
dobranoc. A ona słuchając czuła się wspaniale. CiepłoB SpokojnieB BezpiecznieB Z
przymkniętymi oczami leżała w łóżeczku oddychając miarowo. I wiedziała, że sen, który
przyjdzie do niej będzie kolorowy i wspaniały. I już się na niego cieszyła.



MAMO, TATO MINI - MEGAWAŻNA SPRAWA!

„O samodzielności dziecka”
„Zostaw, bo wylejesz”, „nie dotykaj, bo stłuczesz”, „daj, ja to zrobię lepiej/szybciej/dokładniej”

– stale słyszy przedszkolak. Czy ciągle pomagając dzieciom lub wyręczając je w różnych
sprawach, spowodujemy, że staną się samodzielne? Niestety nie! Kierując do dzieci wyżej
przytoczone albo podobne komunikaty, nie pozwalamy im się uczyć, a usłyszane przez nie
słowa blokują ich działanie i zaniżają wiarę w siebie. Jak zatem wspierać dziecko w drodze ku
samodzielności?
Samodzielność jest potrzebą rozwojową każdego dziecka. Poprzez podejmowanie prób i
gromadzenie doświadczeń, stopniowo opanowuje ono niezbędne w życiu umiejętności.

Dlaczego nie pozwalamy dzieciom na samodzielność?
Powodów, dla których rodzice hamują u dziecka naturalną potrzebę rozwoju jest wiele, np. :
• strach, że zrobi sobie krzywdę (lub coś zepsuje),
• pewność, że zrobimy coś szybciej i lepiej
• przekonanie, że jest jeszcze małe i nie musi nic robić („jeszcze się w życiu napracuje”),
• obawa, że jak mu się nie uda, to będzie mu smutno z tego powodu, będzie płakało

Takie zachowanie nie sprzyja rozwojowi dzieci i nie pozwala im dorosnąć. Nadmierne
chronienie przed trudnościami, ułatwianie działań i podawanie gotowych rozwiązań może
spowodować ukształtowanie się u pociechy postawy wyuczonej bierności, poczucia
bezradności. Wszystko, co przedszkolak wykona własnymi rękami, do czego dojdzie własną
myślą, co przeżyje – buduje jego umiejętności, wiedzę o sobie i innych. Z kolei dziecko
wyręczane w czynnościach samoobsługowych jest nadmiernie uzależnione od osób dorosłych i
w efekcie ma niskie poczucie własnej wartości oraz trudności z samodzielnym podejmowaniem
innych działań. Pozwólmy dziecku na samodzielne znajdowanie rozwiązania jego problemów.
Troska o bezpieczeństwo jest konieczna, ale w granicach zdrowego rozsądku. Nauczycielki
systematycznie, każdego dnia stwarzają sytuacje sprzyjające usamodzielnianiu się dzieci w
zakresie samoobsługi, jak i w obszarze samodzielnego myślenia i komunikowania się z
otoczeniem, rozwiązywania problemów Poziom i zakres samodzielności osiągnięty w
przedszkolu w dużym stopniu warunkuje funkcjonowanie dziecka w roli ucznia. Dzieci o dużej
samodzielności, wkraczając w progi szkoły, zyskują opinię uczniów niezależnych i zaradnych.
Postrzegane są jako dobrzy organizatorzy aktywności grupy rówieśniczej, potrafią nawiązywać
relacje z nauczycielem. Są też koleżeńskie i nastawione na pomoc innym. Prawdziwa pomoc
niesiona dziecku w procesie jego dorastania, powinna polegać na wzmacnianiu poczucia
własnej wartości, wynikającego z sukcesów w samodzielnym działaniu.
Naukę samodzielności można porównać do jazdy na rowerze – gdy nadejdzie stosowny czas,
należy puścić kijek.
Pamiętajmy: Z samodzielnego dziecka wyrośnie samodzielny dorosły!



MINI ZADANIE



KOLOROWANKA



MINI ZAJĘCIA



ZAJĘCIA NAUKOWE



NASZE PRACA



MINI WIESCI Z PREDSZKOLAW PIEKOSZOWIE

MINI WIESCI Z PRZEDSZKOLAW ŁOPUSZNIE

W miesiącu październiku dzieci w naszym
przedszkolu korzystając z pięknej jesiennej
pogody miały okazję wziąć udział w pieczeniu
kiełbasek przy wspólnym ognisku. Ze
zgromadzonych podczas spacerów darów jesieni,
przedszkolaki z „Mini College” w Łopusznie
wykonały piękne prace plastyczne i kąciki
przyrody. W nawiązaniu do tematyki jesieni dzieci
przyniosły owoce i warzywa, z których wspólnie
wykonaliśmy sałatkę warzywną oraz owocową.
Dzięki temu nasi milusińscy miel i okazję
poznawać nowe smaki.



DRZEWO RODZINNEGO CZYTANIA!

ZACHECAMY DO CODZIENNEGO RODZINNEGO CZYTANIA BAJEK!
TO PROSTE. PO PRZECZYTANIU OPOWIESCI RAZEM Z DZIECKIEM KOLORUJEMY

JABLKO Z CZASEM. CZYTAMY 20 MINUT DZIENNIE! PO ZAMALOWANIU
WSZYsTKICH JABŁEK STARAMY SIĘ CZYTAĆ DZIECKU 30 MINUT DZIENNIE.


