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Alleluja! biją dzwony, 
Głosząc w świata wszystkie strony, 
Że zmartwychwstał Pan.             
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 Trudno zaprzeczyć twierdzeniu, że cały świat jest pełen kodów. Bo czyż litery to nie kody językowe, 

cyfry – kody liczbowe, nuty – kody dźwięków. W naszym przedszkolu od wielu lat baza dydaktyczna 

wzbogacana jest o pomoce dydaktyczne i zabawki, które umożliwiają dzieciom rozwijać umiejętności 

powiązane z kodowaniem a z których dzieci chętnie korzystają. Pomagają one w łagodny i przyjazny sposób 

wprowadzać je w świat logicznego myślenia, znajomości podstawowych pojęć matematycznych, obserwacji 

i dedukcji. 

Idąc z duchem czasu nauczyciele z każdej grupy wiekowej ukończyli szkolenia dotyczące „Nauki 

kodowania w przedszkolu”. Rozpoczęliśmy zabawę w kodowanie podczas zajęć dydaktycznych i ciekawych 

popołudni oraz samodzielnie przygotowujemy scenariusze zajęć i opracowujemy karty pracy. Podczas 

organizowania aktywności dla dzieci z podstaw kodowania z łatwością możemy wpleść w zajęcia elementy 

każdej edukacji: językowej, przyrodniczej, muzycznej itd. Odpowiednio zaaranżowane działania 

pozytywnie wpływają na wczesne tworzenie się intuicyjnych pojęć z zakresu informatyki, rozwijają 

myślenie analityczne i logiczne, kształcą umiejętności podejmowania decyzji oraz pracy w zespole. Dzieci 

uwielbiają zadania do wykonania: układanie kolorów, liczb, liter, kształtów według podanego kodu, 

dobieranie pasujących do siebie par, kolorowanie zakodowanych obrazków, wykonywanie ruchów według 

kodu, odegranie na instrumentach zakodowanej melodii, odtańczenie zakodowanego tańca, odczytanie 

zakodowanego wyrazu, gry planszowe z zakodowanym warunkiem, odkodowywanie układanek 

geometrycznych. Stopniowo oswajamy i zapoznajemy przedszkolaki z nowymi podstawowymi pojęciami, 

które stają się dla nich bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone, bo programowanie, może być świetną 

zabawą. Dzieci poznały więc kratownicę, wiedzą co to pole, adres pola, punkt centralny, znają pojęcie ruchu 

na kratownicy prawo – lewo, góra – dół, pojęcie pola startu i mety, warunku, potrafią układać strzałki na 

kratownicy. Nauczyciele wprowadzili również zabawy dotyczące symetrii, odwzorowywania elementów 

identycznych i negatywnych. Bardzo ważną cechą zabaw z elementami kodowania jest fakt, że trudności, 

które pojawiają się w ich trakcie, są przez dzieci traktowane raczej jako wyzwania, a nie jako problemy, 

nabywają one zdolność koncentracji i cieszą się z osiągniętego celu przez co wzrasta ich poczucie własnej 

wartości. 

Zabawy z kodowaniem są pełne radości: otwierają umysły, rozwijają rozumowanie i wnioskowanie, 

kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają do działań grupowych, dzięki czemu już kilkulatkowie 

rozwijają się społecznie.   

 

Propozycje zabaw dla rodziców z dziećmi w domu: 

 

Narysuj, co czujesz? Zadanie polega na narysowaniu na kartce tego, co dziecko rysuje nam na plecach. Np. 

dom, słoneczko. Jest przy tym dużo zabawy i śmiechu. Podczas zabawy zmieniamy się rolami. To bardzo 

fajny sposób na wspólne spędzenie czasu. Warto wprowadzić pojęcie „startu”, gdy zaczynamy rysować i 

„stop” gdy kończymy. 

   

Kodowanie ruchów dłoni: Siadamy naprzeciwko siebie, układamy dłonie płasko na stole i zaczynamy 

zabawę. Pierwsza osoba wykonuje 2 – 3 sekwencje ruchów dłońmi lub palcami i ponownie kładzie je płasko 

na stole zastygając bez ruchu. Druga osoba stara się powtórzyć zaobserwowane ruchy. Zamieniamy się 

rolami. Dziecko uczy się obserwacji, pojęcia sekwencji, powtarzalności. 

 

                                                                                                                      Edyta Smejkal 

 
 

KODOWANIE W NASZYM PRZEDSZKOLU 



MATEMATYKA W DZIAŁANIU – RUCH I ZABAWA 
 

W okresie przedszkolnym obserwuje się ciekawość dziecka podczas kształtowania wiedzy 

matematycznej dotyczącej stosunków przestrzennych, ilościowych czy klasyfikacji przedmiotów. Stanowią 

one podstawę do nauki matematyki w klasie pierwszej. Jednak należy pamiętać, że kształtowanie pojęć 

matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym należy prowadzić, wykorzystując do tego zabawę i 

różnorodne zajęcia, z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy i tak dobranych pomocy dydaktycznych, 

aby dzieci nie odczuły znużenia. Wszystkie te działania powinny odbywać się przy każdej nadarzającej się 

okazji z wykorzystaniem najróżniejszych sytuacji dnia codziennego. Edukację matematyczną dzieci w 

wieku przedszkolnym należy dostrzegać w sposób szeroki. Musi być ona połączona z intensywnym 

rozwojem mowy, myślenia, z rozwojem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności 

matematycznych. Najważniejsze są w edukacji matematycznej osobiste doświadczenia dziecka, jego 

twórcza aktywność, możliwość dokonywania wyborów. Własna aktywność i bezpośrednie doświadczania 

rozwijają myślenie, hartują dziecięcą odporność, tworzą pojęcia i doskonalą umiejętności. 

Podczas szkolenia, którego celem było wykorzystanie w edukacji matematycznej metody 

czynnościowej poznałam wiele ciekawych zabaw i wyliczanek, które w aktywny i zabawowy sposób 

pozwalają przyswoić podstawy z tej dziedziny nauki. Wystarczy od najmłodszych lat uczyć dziecko 

myślenia, porównywania, klasyfikowania i orientacji przestrzennej, aby pokazać mu, że matematyka potrafi 

być przyjemną i ciekawą zabawą. Kolorowe klocki, patyczki, kamyki czy kasztany, wszystkie przedmioty 

wokół nas możemy wykorzystać do wprowadzenia dziecka w świat matematyki.  

Element, który warto wprowadzać od najmłodszych lat to kształtowanie umiejętności orientacji w 

przestrzeni. Położenie przedmiotów wokół siebie, w stosunku do własnego ciała. Zabawy uczące takich 

pojęć jak (lewo, prawo, góra dół, za, pod, obok, w). Prosta zabawa dla dzieci w różnym wieku podczas 

której dziecko uczy się orientacji i odtwarzania. Potrzebujemy dużą kartkę przedzieloną na pół i kilka takich 

samych przedmiotów (zabawek) lub figur. Dziecko, nauczyciel lub rodzic układa kolejne przedmioty na 

jednej stronie kartki papieru, a druga osoba obok układa te same przedmioty w odpowiednie miejsca. Na 

górze kartki, na dole, po środku z prawej lub lewej strony. W zależności od wieku dziecka stopniujemy 

trudność zabawy zamieniając się również rolami. Coś na zasadzie odbicia lustrzanego. Kolejny świetny 

sposób uczący przestrzeni, logicznego myślenia i planowania to samodzielne tworzenie labiryntów lub gier.  

Możemy do tego celu użyć pudełka i wylepić w nim z plasteliny trasę labiryntu. Idealnie nadają się też do 

tego kartony i przedmioty z recyklingu. Można też narysować labirynt kredą na boisku szkolnym. To 

zdecydowanie jedna z najlepszych zabaw dla dzieci.  

Klasyfikacja, zbiory, wykluczanie ze zbioru, to naprawdę łatwe zagadnienia jeśli wprowadzimy je w 

formie zabaw, następnie przenosząc na prawdziwe życie. Zdolność logicznego grupowania przedmiotów 

według ich cech i właściwości, dostrzeganie różnic i podobieństw można zaczynać już z dwulatkami. 

Segregowanie zabawek lub figur w zbiory to dla dziecka bardzo fajne wyzwanie. Układanie w szeregu 

takich samych zabawek plus jednej dodatkowej odbiegającej od nich sprawia, że dziecko wychwytując 

różnice czuje się bardziej pewne siebie i chętnie uczestniczy w takich aktywnościach. Podobnie jak w 

trakcie zabawy w segregowanie i grupowanie przedmiotów według podobieństw w zbiory. 

Nauka dodawania i odejmowania na konkretach, czy pojęcie większości, mniejszości i równości to 

kolejny etap, który warto przyswoić w formie zabawy. Mogą to być doświadczenia, eksperymenty, zabawy 

plastyczne, codzienne aktywności. Jeśli zależy nam na tym, aby dziecko nauczyło się abstrakcyjnego 

myślenia to zamiast tłumaczyć dziecku i kazać wkuwać na pamięć pewne zagadnienia, pozwólmy mu ich 

doświadczać i poszukiwać rozwiązań w codziennym życiu i zabawie. Cyferki możemy wylepiać z 

plasteliny, stemplować, odciskać palcami, odrysowywać, przeliczać, porównywać. Poprzez ruch i 

manipulacje dziecko uczy się myślenia i analizowania, a to jest najważniejsze na dalszych etapach nauki. 

Świetną pomocą są również klocki, najlepiej zróżnicowane kolorystycznie, aby łatwiej było dokonać 

podziałów. 

Dzieci uwielbiają matematykę, jeśli mogą działać, badać, odkrywać, rozwiązywać i układać ciekawe 

zadania. To ważne, by mogły stosować różne strategie dochodzenia do celu i mogły rozwiązywać zadanie na 

swój sposób, zgodnie z aktualnym poziomem rozwoju. Nauczmy dzieci myśleć, a poradzą sobie z każdym 

matematycznym wyzwaniem. 

 

Agata Bajbuła 



 

WYDARZENIA W GRUPIE „PSZCZÓŁKI” i "SOWY" 
 
     Żegnaj Marzanno, zimowa panno - witaj pani Wiosno... Powiało ciepłym wiaterkiem i ptaki zaczęły 

nieśmiało śpiewać. Po feriach zimowych wróciliśmy do pracy i z niecierpliwością czekamy wiosny. Do tej 

pory w naszych grupach zorganizowaliśmy "Dzień bez opakowań foliowych" - 23.01.2021r. podczas, 

którego zwróciliśmy szczególną uwagę na problem związany z utylizacją plastiku. W lutym, z powodu na 

panującą pandemię COVID-19 nie mógł się odbyć corocznym bal karnawałowy, na który dzieci bardzo 

czekały - rekompensując niejako tę stratę odprawiliśmy w naszych grupach huczne "Walentynki" - święto 

życzliwości, serdeczności i czas okazywania sobie uczuć. Na dzieci czekało bardzo wiele niespodzianek, w 

tym fotobudka i wykonanie kolorowanek - plakatów w rozmiarze XXL, a nawet zorganizowaliśmy pocztę 

walentynkową. Każde dziecko w tym dniu otrzymało kolorową książeczkę i słodkiego lizaka w kształcie 

serduszka.  

     Przedszkolaki ugruntowały swoją wiedzę na tematy ekologiczne podczas konkursu ekologicznego, który 

został zorganizowany 17.02.2021r. w ramach projektu edukacyjnego "Okna Ziemi" - jego celem było 

uwrażliwienie dzieci na problemy związane z dbałością o środowisko naturalne, kształtowanie świadomości 

ekologicznej, motywowanie ich do ciągłego poznawania przyrody i chęci jej ochrony. Na zakończenie 

konkursu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i kwiaty cebulowe. 

     22.02.2021r. świętowaliśmy "Dzień Pocieszania" - tym razem w ramach akcji "Cała Polska Czyta 

Dzieciom". W tym dniu przedszkolaki uświadomiły sobie, że możemy odczuwać różne emocje i to żaden 

wstyd być smutnym, bać się, czy się złościć, a także że nie należy przechodzić obok smutnego kolegi 

obojętnie, tylko należy go pocieszyć zapraszając np. do wspólnej zabawy, czy dotrzymując towarzystwa. 

Nie ma nic cenniejszego niż wzajemnie wsparcie, zrozumienie, które z pewnością przełoży się na lepsze 

samopoczucie. Bywają smutki małe i duże, ale najważniejsze jest to, żeby znaleźć przyczynę tego 

samopoczucia i sposób jak temu zaradzić.  

     09.03.2021r. - w tym dniu szczególną uwagę zwróciliśmy na naszych czworonożnych pupili - 

obchodziliśmy bowiem "Dzień Psa". Zajęcie miało na celu uświadomić dzieciom, że psy to stworzenia 

żywe, które czują, myślą i przywiązują się do człowieka. Nie należy wyrzucać lub oddawać jak niechcianej 

zabawki, która nam się znudziła. Przygarniając psa musimy pamiętać, że opieka nad zwierzęciem to też 

obowiązki takie jak: karmienie, wychodzenie na spacer, wizyty u weterynarza, szczepienia. Dobry właściciel 

pamięta, że pies zasługuje na właściwe traktowanie przez cały rok, a nie tylko od święta. 

    15.03.2021r. - wzięliśmy udział w akcji #lekcjawirusoochrony. Pod patronatem Katowickiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, poszerzaliśmy wiedzę na temat: podstawowych zasad higieny osobistej wśród 

dzieci w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym 

uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy, w tym: budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i 

nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk, zachęcenie i zwrócenie uwagi na 

rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób 

zakaźnych, oraz zachęcenie do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. 

    22.03.2021r. powitaliśmy długo oczekiwaną wiosnę. 

    Nauczyliśmy się kolejnych literek i poznaliśmy wartości kolejnych liczb.  

    Wzięliśmy udział w "Wielkanocnym konkursie plastyczny" organizowany przez Gminny Ośrodek 

Kultury.  

     Przez cały czas prowadzone są zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych: "The ABC Pirates", 

"Kolorowy świat sylabek" i "Grafomotoryka - zabawy dla smyka". W grupach realizowany jest projekt 

edukacyjny "Okna Ziemi", a w grupie "Pszczółki" dodatkowo projekt edukacyjny "Mały Miś w świecie 

wielkiej literatury". 

     Do tej pory uczestniczyliśmy w wielu interesujących wydarzeniach i konkursach. Na pewno te działania 

przyczynią się podniesienia wiedzy dzieci i rozwinięcia zainteresowań o otaczającym świecie. 

 

 

                           nauczyciel grup starszych: Małgorzata Władarz i Anna Szmajduch - grupa "Pszczółki" 

                                                                           Bożena Rak i Anna Czernecka-Mac - grupa "Sowy 

 

 



GRUPA ŚREDNIA "WIEWIÓRKI" 

      Kończy się zima – nadchodzi wiosna, pora podsumować przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej 

w miesiącach zimowych w grupie średniej. Początek grudnia to czas oczekiwania na niecodziennego gościa 

– Świętego Mikołaja. Nasi milusińscy spotkali się z nim 7 grudnia. Przygotowali z tej okazji dekorację i 

zaśpiewali dla niego wyuczoną piosenkę, każdy otrzymał upragniony prezent.  Grudzień to miesiąc, w 

którym rozpoczyna się nowa pora roku - zima, a wraz z nią zmienia się aura. Nauczycielki starały się 

kierować uwagę dzieci na obserwację pogody za oknem oraz uwrażliwiać na naturalne piękno zimy i 

zimowego krajobrazu. W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia rozwijano poczucie odpowiedzialności 

za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu.  Pogłębiano w dzieciach uczucia przywiązania do rodziny, 

potrzeby niesienia pomocy najbliższym na miarę swoich możliwości. Przybliżano podopiecznym tradycje 

świąteczne Bożego Narodzenia. Integrowano dzieci z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości 

grupowej – Wigilii. Podczas spotkania opłatkowego przedszkolaki przypomniały sobie historię narodzin 

Jezusa i utrwalały rodzime tradycje, nakrywały do stołu, na którym znalazły się tradycyjne potrawy, 

śpiewały kolędy, spożyły wigilijny obiad. Zostały również obdarowane prezentami. 

 Wraz z nastaniem Nowego Roku i miesiąca stycznia zwracano uwagę dzieci na dostrzeganie 

powtarzalności pór roku, miesięcy, spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych /godzin, dni, 

miesięcy/. Zapoznawano dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia. W styczniu przypada święto 

naszych Babć i Dziadków. W czasie zajęć rozwijano umiejętności mówienia o uczuciach, wspierano dzieci 

w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych. 21 stycznia wszystkie wnuczęta 

złożyły swoim kochanym Babciom i Dziadkom życzenia oraz wręczyły pamiątkową laurkę. 23 stycznia 

odbył się w grupie Dzień bez Opakowań Foliowych. Średniaki szukały odpowiedzi na pytanie „Co to są 

opakowania ekologiczne?”  Demonstrowano i omawiano wygląd zużytych opakowań po produktach 

spożywczych, zwracano uwagę na nadużywanie opakowań jednorazowych. „Wiewiórki” posegregowały 

zgromadzone śmieci. Zastanawiały się, czym można zastąpić torebki foliowe.  

 W lutym zapoznawano średniaki z miejscami użyteczności publicznej tj. sklep oraz ich znaczeniem 

w życiu. Kształtowano umiejętności właściwego zachowania w miejscach publicznych. Zachęcano do 

obserwacji pracy ludzi wykonujących różne zawody w bliskim otoczeniu przedszkola. Ponieważ trwała 

jeszcze zima, wzbogacano wiedzę przedszkolaków na temat sportów zimowych. Podkreślano znaczenie 

bezpiecznego zachowania się podczas zabaw na śniegu i lodzie. Poszerzano również wiedzę dzieci o teatrze, 

szczególnie o teatrze lalkowym. Bogacono przeżycia dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role. W grupie 

odbyły się również imprezy wewnętrzne. Dnia 12.02.2021r. dzieci obchodziły „Walentynki”. Poznały 

historię i tradycję obchodzenia „Dnia św. Walentego”, utrwalały wartości, jakimi należy kierować się w 

kontaktach z innymi, wesoło bawiły się w walentynkowe zabawy. Przygotowały również Walentynkę dla 

swoich rodziców. W środę, 17.02.2021r. wzięły udział w Konkursie Ekologicznym, podczas którego mogły 

wykazać się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z dziedziny ekologii. Na zakończenie konkursu 

dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i kwiaty cebulowe do hodowli w domu. 22 lutego obchodziliśmy 

„Dzień pocieszania się”. Przedszkolaki rozmawiały o różnych emocjach, które przeżywamy, zastanawiały 

się, co sprawia, że jesteśmy smutni, w jaki sposób można kogoś pocieszyć.   

  9 marca w ramach Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom odbył się w grupie Światowy Dzień Psa. 

„Wiewiórki” rozmawiały o książkowych psich bohaterach, poznawały różne rasy psów, wskazywały 

poszczególne części ciała. W czasie burzy mózgów zastanawiały się, dlaczego mówimy, że pies jest 

przyjacielem człowieka. Marzec to czas zbliżania się nowej pory roku – wiosny. Nauczycielki zachęcały 

dzieci do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną 

porą roku. Rozwijano podstawowe umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin, pogłębiano wiedzę 

dzieci z zakresu ornitologii.  22 marca średniaki uczestniczyły w imprezie grupowej „Powitanie wiosny”. 

Uczestnicy zajęć poznali zwyczaje związane z nadejściem wiosny - robienie Marzanny, chodzenie z 

gaikiem. Przypomniano i utrwalano wiadomości dotyczących zmian zachodzących wiosną w przyrodzie.  

 W czasie codziennego pobytu dzieci w przedszkolu, podczas wszelkiej aktywności, zabaw 

dowolnych i zajęć zorganizowanych szczególną uwagę zwracano na przypominanie i przestrzeganie przez 

przedszkolaki norm i zasad właściwego zachowania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych.  

 W grupie nadal realizowany jest projekt edukacyjny rozwijający umiejętności manualne „Uczę się 

rysować”. Dzieci wprowadzane są w świat ilustracji poprzez naukę prostych rysunków na bazie koła, 

kwadratu, trójkąta i prostokąta. 

nauczyciele grupy: Aleksandra Kołodziejczak, Edyta Smejkal 



 

WYDARZENIA W GRUPIE "MISIE" 
 

     Styczeń, luty i marzec obfitował w grupie maluszków w wiele ciekawych zajęć. Dużą uwagę podczas 

pobytu dzieci w przedszkolu, zwraca się na przejawy życzliwości, uczynności i uprzejmości wobec 

rówieśników i dorosłych, a także inicjowane są działania i zabawy wymagające współpracy i 

współdziałania. 

W grupie Misiów prowadzone były doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze rozbudzające ich ciekawość 

i dociekliwość badawczą. Przedszkolaki założyły w sali hodowlę roślin, siejąc w słoiczkach wielkanocny 

owies, a także hodują fasolkę i cebulę. Była to doskonała okazja do rozmów o tym czego potrzebują rośliny, 

aby rosnąć, a także do obserwacji i odpowiedzialności za roślinki w Sali.  

U dzieci kształtowane były umiejętności matematyczne poprzez przeliczanie elementów w zakresie 5, 

klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości, koloru, wykluczanie ze zbioru tego co nie pasuje, dobieranie w 

pary takich samych przedmiotów. Prowadzone były zabawy dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość 

przedszkolaków np. czego brakuje, co zmieniło miejsce itp. Podczas zajęć matematycznych 

wykorzystywane są różnego rodzaju klocki i inne pomoce codziennego użytku, aby poprzez zabawę lepiej 

przyswajały przekazywane im wiadomości.  

W przedszkolu dużą uwagę zwraca się na kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych. Przedszkolaki 

przygotowały laurki i piosenkę z okazji Dnia Babci i Dziadka, która została nagrana i umieszczona na Fb 

naszego przedszkola.  

Podczas pobytu w przedszkolu dzieci poznają zagadnienia związane z otaczającą je przyrodą, zagrożenia 

powodujące degradację środowiska naturalnego, a także sposoby zapobiegania im. W styczniu dzieci 

uczestniczyły w Dniu bez opakowań foliowych zwracając uwagę na wszechogarniający nas plastik, który 

szkodzi środowisku. W tym dniu rozmawialiśmy o konieczności segregowania odpadów, możliwości 

recyklingu, a także jak możemy dbać o środowisko w najbliższym otoczeniu. W lutym przedszkolaki wzięły 

udział w konkursie ekologicznym, podczas którego mogły wykazać się zdobytymi wiadomościami i 

umiejętnościami. W ramach recyklingu maluszki wykonały bałwanki i pingwinki wykorzystując do tego 

plastikowe butelki i watę, a także karmniki z pudełek po mleku, co mogli podziwiać rodzice na wystawie 

zorganizowanej w szatni. 

W lutym maluszki obchodziły Walentynki. Dzieci w specjalnie udekorowanej na tą okazję Sali dobierały w 

pary dwie połówki serca. Tak dobrane przedszkolaki tańczyły w parach taniec z balonami w kształcie 

serduszek. Wykonały również pracę plastyczną – walentynkowe drzewko. Misie uczestniczyły także w Dniu 

Pocieszania. Ten dzień uświadomił dzieciom, że każdy ma prawo do odczuwania różnych emocji i to żaden 

wstyd być smutnym, bać się, czy się złościć, a także że nie ma nic cenniejszego nią wzajemne wsparcie i 

zrozumienie. W marcu przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Psa. Tego dnia maluszki 

wzbogaciły swoją wiedzę na temat psów, opowiadając o swoich pupilach oraz utrwaliły wiadomości 

dotyczące pielęgnacji, żywienia zwierząt, a także o ciężkiej pracy jaką wykonują psy policyjne, ratownicy, 

terapeuci i przewodnicy osób niewidomych.  

Podczas zajęć dzieci rozwijały sprawności manualne wykonując różnorodne prace plastyczne z 

zastosowaniem ciekawych technik. Dzieci stemplowały, malowały, wyklejały. 

Maluszki bardzo lubią śpiewać i bawić się do muzyki. Towarzyszy nam ona od pierwszych dni pobytu 

dzieci w przedszkolu. Przedszkolaki poznały wiele piosenek, wierszy i zabaw przy muzyce. Największą 

radość sprawiają dzieciom zabawy rytmiczno – muzyczne z wykorzystaniem nietypowych przedmiotów tj. 

kartki, gazety, plastikowe kubki, worki itp. oraz gra na instrumentach.  

W trakcie dnia rozwijana jest także koncentracja oraz skupienie uwagi dzieci, poprzez czytanie maluszkom 

krótkich bajek z serii Franklin i przyjaciele.  

Praca w grupie Misiów przebiega w miłej i przyjaznej atmosferze. 

 

nauczyciel grupy: Agata Bajbuła 

 

 



Działania dzieci na rzecz poznawania  

i ochrony środowiska przyrodniczego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Czyste i brudne powietrze                        Kąciki przyrody  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Jak powstaje deszcz?                        Bazie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs ekologiczny 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ulotka ekologiczna - Nikoli P. z grupy "Sowy" 

 



 

Chcesz odpoczywać w zdrowym  

i przyjaznym środowisku,  

zatem dbaj o przyrodę!  

 

 

 Śmieci wyrzucaj do kosza. 

 

 Segreguj odpady, wrzucając je do odpowiednich 

pojemników. 

 

 Używaj toreb wielokrotnego użytku. 

 

 Oszczędzaj papier. 

 

 Nie niszcz naturalnych siedlisk zwierząt. 

 

 Nie zatruwaj wody i powietrza. 

 

 Nie zrywaj roślin, które są pod ochroną. 

 

 Sadź i szanuj drzewa i kwiaty.  
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Wywiad z przedszkolakiem 
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To coś głośnego,  

co nam szkodzi  

na uszy i zdrowie 

- Tymek S. 

To taki hałas, aż bolą 

uszy i głowa, głośne 

auta – ja się ich boję  

- Nikola 

Jak głośno pracują 

na drodze maszyny, 

młoty, jak jeżdżą 

auta wyścigowe  

- Robert  

Co to jest hałas? 

To wtedy, jak jest 

głośno. Można 

sobie zepsuć słuch  

- Małgosia 

Co to jest recykling? 

Jak w sali jest 

za głośno  

i dzieci krzyczą   

- Franek 

Trzeba segregować 

wszystkie odpady, 

żeby wykorzystać je 

potem na nowe  

- Helenka 

To takie rzeczy,  

które się wyrzuca  

do pojemników  

i potem z nich coś 

jeszcze robi  

- Felek 

To takie coś,  

kiedy segregujemy 

rzeczy i można je 

przetworzyć na coś 

innego - Marcin 

To butelki, papiery, 

folia i takie rzeczy, 

które możemy 

wykorzystać,  

a śmieci nie możemy  

- Natalka 

To przerabianie starych  

rzeczy na nowe, bo z pustych 

słoików można zrobić wazoniki  

albo skarbonki na pieniążki 

– Zosia  



WIELKANOCNE PRZEPISY 

 

 

„WIELKANOCNE BABECZKI” 

"Misie" polecają: 

 

 
Składniki: 

 8 jajek 

 15 łyżek mąki 

 12 łyżek cukru 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 szklanka oleju 

 

Sposób przygotowania: 

Oddzielamy białka od żółtek. Ubijamy białka z cukrem, a następnie dodajemy żółtka. Mieszamy mąkę z 

proszkiem do pieczenia i dodajemy do wcześniej przygotowanej masy na zmianę z olejem. Wlewamy 

gotowe ciasto do foremek i wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na ok. 10 minut. Po 

sprawdzeniu czy patyczek jest suchy babeczki są gotowe. SMACZNEGO ;-))) 

 

"WIELKANOCNE ZAJĄCZKI Z JAJEK" 

Zajączki z jajek to zabawny sposób na podanie wielkanocnych przysmaków. 

Co potrzebujesz żeby zrobić zajączki z jajek: 

 jajka na twardo 

 goździki na oczka 

 kawałek papryki na nosek 

 łodyżki pietruszki na wąsy 

 wykałaczki 

Jak zrobić zajączki z jajek: 

Ugotowanym i obranym jajkom na twardo musisz odkroić kawałek wzdłuż jajka tak by można je było 

położyć „na boku” i jajo nie turlało się. To będzie tułów zajączka. Drugie jajko pokrój na ćwiartki tak by z 

dwóch ćwiartek można było zrobić nabite na wykałaczki uszka zajączka. Wbijamy goździki – to będą oczka 

zajączka. Robimy niewielki otwór i mocujemy podłużny kawałek papryki jako nosek oraz wkładamy do tej 

dziurki cieniutkie kawałki łodyżek pietruszki jako wąsy. I zajączek gotowy!!! SMACZNEGO ;-))) 

  

 

 

 

 

 



M@Mo,Tato, 

PoB@w się ze mną 
 

 

 

ĆWICZENIA Z GŁOSKĄ [Ż/RZ] 

 
W tym numerze naszej gazetki zapraszam na spotkanie z głoską [Ż/RZ]. Należy ona do szeregu 

szumiącego wraz z [sz], [cz] oraz [dż]. Powstaje w następujący sposób: 

 

Jak powstaje głoska [ż/rz]? 

 

 
 

 Zwykle głoska [ż/rz] nie wymaga wywoływania przez logopedę, jeśli [sz] jest wywołane. Od razu  

możemy przejść do utrwalania jej w sylabach. Pamiętajmy o tym, by przed powtarzaniem poćwiczyć wargi 

i język (ćwiczenia w pierwszym numerze gazetki) oraz ustawić narządy artykulacyjne, tak jak na 

powyższym rysunku. Jeśli te punkty są odhaczone, to zaczynamy: 

 

I SYLABY 
ŻA ŻE ŻO ŻU ŻY  

AŻA AŻE AŻO AŻU AŻY 

EŻA EŻE EŻO EŻU EŻY 

OŻA OŻE OŻO OŻU OŻY 

UŻA UŻE UŻO UŻU UŻY 

YŻA YŻE YŻO YŻU YŻY 

 

II WYRAZY 
a)początek wyrazu np. żaba, żagiel, żaglówka, rzeka, żelatyna, żeton, żołędzie, żona, żuraw, żółty, żuk, 

żółw, żubr, żyrafa, żyto, żyrandol, 

 

 

 

 

 



b)środek wyrazu np.  plaża, jarzyny, jeżyny, orzechy, morze, wieża, kożuch, nożyk, burza, duży, 

koleżanka, talerzyk, dyżurny, warzywa, Bożenka, jarzębina, garaże, narzuta, korzenie,  
 

c)w różnych miejscach w wyrazie np. grzebień, grzyby, grzywa, wrzosy, żmija, żniwa, żwir, żbik, 

żniwiarka, żłobek, łyżwy, grzechotka, drzewo, mżawka,  
e)wyrażenia dwuwyrazowe np. Fioletowy grzebień, dobry grzyb, mała mżawka, kolorowa grzechotka, 

wielkie drzewo, Dobre warzywa, twarde orzechy, miękki leżak, ogromna burza, 

 

III ZDANIA 
f)  

Pani chowa leżak.  

Kupiłam dobre warzywa.  

Rodzina była na plaży. 

 Michał siedzi na drzewie.  

Tata ma grzyby. 

Pawełek bawi się grzechotką. 

Marzenkę boli brzuch, bo zjadła niedojrzałe jeżyny. 

Na polu dojrzewa żyto. 

Żaglówka ma żółty żagiel. 

Orzeł krąży nad rzeką. 

Andrzej kupił oranżadę i obwarzanki. 

Pod drzewem leżą orzechy. 

 
 

IV WIERSZYKI i  ZAGADKI                                                      
 

Żaba i żuk 

 

Duża żaba nad kałużą 

Napotkała żuka. 

Żuk na nóżki buty włożył 

I butkami puka. 

 

Żółte butki, żółty szalik 

I żółty kapelusz. 

Pyta żaba: „Dokąd bieżysz, 

Mój ty przyjacielu?” 

„Idę żabko na przyjęcie 

 Do pana bociana. 

Będzie żuraw, żółw i jeżyk. 

Chodź i ty, kochana.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZABAWY Z GŁOSKĄ Ż: 

 
 

To księżniczka Żaklina. Bardzo lubi się bawić, ale nie ma z kim. Czy pobawisz się z nią? Zapraszam: 

1. Podskocz tyle razy, ile jest sylab w słowie Żaklina, a potem w Twoim imieniu. Jeśli potrafisz, 

podskocz tyle razy, ile jest głosek w Waszych imionach. 

2. Powiedz, na jaką sylabę zaczyna się słowo Żaklina, a potem Twoje imię. Jeśli umiesz powiedz, na 

jaką głoskę zaczynają się wasze imiona.  

3. Rozwiąż zagadki: 

 

 Bywa szara lub zielona. Na łące ją zobaczę, gdy po trawie skacze (żaba) 

 

 Chociaż mam zęby Niczego nie jadam. Tylko splątane włosy układam. (grzebień) 

 

 Ma on nóżkę, nie ma buta, Ma kapelusz, nie ma głowy. Czasem gorzki i trujący, Czasem smaczny 

jest o zdrowy. (grzyb) 

 

 Jest królową kwiatów w ogrodzie, W czerwonej koronie chodzi. W czerwonej jest sukience, Gdy 

zrywasz, kłuje ręce. (róża) 

 

 W twardej skorupce mieszka. Gdy ją rozbijesz – znajdziesz ..................... (orzeszka) 

 

4. Wymyśl inne wyrazy rozpoczynające się na sylabę ŻA, potem ŻE,ŻO, ŻU(ŻÓ), ŻY 

5. Które z podanych słów rymują się ze słowem Żaklina? Malina, Halina, stół, czekolada, frużelina, 

mięso, wazelina, domek 

6. Ułóż historyjkę ze słowami: Żaklina, marzenie, żonkil, koszyk, rzodkiewka, żółtko, Święta 

7. Pokoloruj Żaklinę.  

 

Miłej zabawy! Mgr Weronika Stasicka, logopeda, neurologopeda 

 

 

 

 

 
 

 



ZADANIE DLA CIERPLIWYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tutaj można przeczytać o tym, co było i co jeszcze się wydarzy w naszym 

przedszkolu. 

 

LUTY:  

 

 „Walentynki w przedszkolu” - spotkania grupowe;  

 „Konkurs ekologiczny” z nagrodami – realizacja projektu „Okna Ziemi”;  

 „Dzień pocieszania się” w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom;  

 

MARZEC:  

 

 „Światowy Dzień Psa” – Czworonożni przyjaciele, z nimi w domu jest weselej; 

 Lekcja higieny pod hasłem „Wirusoochrona” w ramach akcji prowadzonej przez 

Katowicką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną;  

 Powitanie Wiosny;  

 Wielkanocne śniadanie;  

 

KWIECIEŃ:  

 

 odbędą się obchody Dnia Ziemi w grupach;  

 dalszy ciąg kampanii Cała Polska czyta dzieciom;  

 

Oprócz tego zachęcamy do codziennego czytania dzieciom na dobranoc. 

 

 

Szanowni Rodzice. 

 

Przedstawiamy realizację wydatków z Funduszu radu Rodziców w okresie od stycznia  2021 r. do marca 

2021 r.: 

1. Upominki na Walentynki: 524,30 zł. 

2. Kwiaty do hodowli – Konkurs ekologiczny: 931,00 zł 

3. Maskotki wielkanocne: 1.450,40 zł. 

4. Mydełka wielkanocne: 1.400,00 zł. 

5. Torby ekologiczne na paczki wielkanocne: 45,00 zł. 

Razem: 4.350,70 zł 

Średnio na jednego przedszkolaka z funduszu Rady Rodziców dotychczas przeznaczono: 100,00 zł. 

Skarbnik Rady Rodziców: Anna Dąbrowska –Maślorz 
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