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Najmilsi! 
Przekazujemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku szkolnym numer naszej 

przedszkolnej gazetki.  

Za nami czas beztroskich, radosnych wakacji. Wypoczęci i z uśmiechem na 

twarzy ruszamy do pracy. Przed nami rok pełen nowych przygód, zabaw, 

ciekawych doświadczeń.  

Szczególnie miło nam powitać w naszym gronie te Dzieci, które po raz 

pierwszy przekroczyły próg naszego przedszkola. Przed Maluszkami  trudny czas 

związany z adaptacją do nowego miejsca  i koniecznością rozstania z rodzicami. 

Pragniemy jednak zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby ten pierwszy krok 

do samodzielności przedszkolaków był miłym wspomnieniem. W pokonywaniu 

trudności i rozwiązaniu niektórych problemów pomoże lektura naszych 

artykułów, do której serdecznie Was  zachęcamy.  

Wszystkim Przedszkolakom w tym nowym roku szkolnym życzymy dużo 

radości w zdobywaniu wiedzy, wesołej zabawy, nowych przyjaźni                                            

i niezapomnianych przeżyć, a Rodzicom udanej współpracy i zadowolenia. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz,                                            

jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.” 

Janusz Korczak 
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Wydarzenia 
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU 

SAMORZĄDOWYM W SKARŻYSKU 

KOŚCIELNYM 

2 września 2019 r. o godz. 10.00 w 

Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku 

Kościelnym  odbyło się uroczyste 

rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Po 

udanych wakacjach uśmiechnięte                             

i stęsknione przedszkolaki powróciły do 

swoich Pań i kolorowych sal przedszkola. 

Dzieci i ich rodziców, zebranych w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy , przywitała 

dyrektor przedszkola , p. Barbara 

Kocia  oraz grono pedagogiczne. 

Liczną grupą  tworzyły dzieci, które w tym 

roku po raz pierwszy przekroczyły próg 

przedszkola, aby wspólnie uczyć się, bawić, 

poznawać swoje możliwości i poszerzać 

zainteresowania. Jak wiemy, początki te nie 

zawsze są łatwe, ale wszyscy staramy się 

stworzyć naszym pociechom sprzyjające                

i bezpieczne warunki oraz przyjazną, ciepłą 

atmosferę, co pozwoli na szybką i łagodną 

adaptację. 

Mimo, że rok szkolny dopiero się zaczął, 

pracownicy przedszkola mają już wiele 

planów i pomysłów, aby przedszkolaki 

wszechstronnie się rozwijały, dobrze 

bawiły oraz twórczo spędzały czas pod 

naszą opieką. Mamy też nadzieję na udaną, 

jak co roku, współpracę z rodzicami, którzy 

zawsze wykazują się wieloma inicjatywami 

i chętnie się włączają się w życie 

przedszkola. 

 

Na koniec uroczystości Pani dyrektor 

wszystkim dzieciom życzyła wielu 

sukcesów w nowym roku szkolnym, 

nauczycielom wytrwałości, a rodzicom 

satysfakcji z osiągnięć swoich dzieci. 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 

PRZEDSZKOLAKA 

W środę w naszym przedszkolu 

obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka. Święto to zostało 

ustanowione, by podkreślić wagę edukacji 

przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci 

i  ma przyczynić się do popularyzacji 

wychowania przedszkolnego. Już od 

samego rana panowała wesoła i radosna 

atmosfera. 

Po przywitaniu się, dzieci przy dźwiękach 

muzyki rozpoczęły wspólną zabawę. Było 

wesoło i kolorowo. Starszaki brały  udział 

w różnych konkursach i zabawach 

integracyjnych. W dalszej części 

uroczystości panie złożyły przedszkolakom 

najlepsze życzenia z okazji ich święta oraz 

wręczyły pamiątkowe ordery.                     

Maluchy uczestniczyły w zabawach                                   

z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz 

próbowały odpowiedzieć na pytanie „ Jaki 

powinien być super przedszkolak?”                              

i poradziły sobie z tym zadaniem 

doskonale. Impreza udała się znakomicie. 

Przyniosła wiele radości i niezapomnianych 

wrażeń. Obchody „ Dnia Przedszkolaka” 

zakończyły się wspólnym słodkim 

poczęstunkiem. 
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WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI 

GMINNEJ 

W dniu 26 września  przedszkolaki z grupy 

„jeżyków” wraz ze swoimi  Paniami  udały 

się na wycieczkę do Biblioteki Gminnej, 

gdzie czekała na nich Pani Bibliotekarka 

mgr Teresa Banaszczyk. 

Przedszkolaki z wielką radością zapoznały 

się z magicznym dla nich miejscem. 

Niektóre z dzieci były pierwszy raz wśród 

tylu książek. 

Dzieci miały możliwość przejść między 

regałami w wypożyczalni i czytelni. 

Dowiedziały się jak można stać się 

czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się 

w niej zachować. Wszystkim dzieciom 

bardzo spodobały się kolorowe i bogato 

ilustrowane książki, które z chęcią oglądały 

i komentowały oglądane obrazki. Na 

zakończenie spotkania w bibliotece dzieci 

podziękowały pani bibliotekarce za 

oprowadzenie po świecie książki. Od tego 

dnia starszaki będą systematycznie 

uczestniczyły w spotkaniach 

bibliotecznych. Każdy przedszkolak 

wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy 

i pełen wrażeń. 

 
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

Jesień to czas zbiorów ziemniaków, a przy 

tym doskonała okazja do wspólnej zabawy 

i lepszego poznania tego popularnego 

warzywa. Z tej  okazji skorzystały 

przedszkolaki  i 27 września wraz z paniami 

obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka. 

W tym dniu wszyscy przybyli do 

przedszkola we wspaniałych humorach i z 

szerokim uśmiechem. Na dzieci czekały 

liczne „ziemniaczane konkurencje”. 

Przedszkolaki mogły wykazać się 

szybkością, zwinnością i celnością                        

w „sadzeniu i zbieraniu” ziemniaków,                   

w wyścigu z ziemniakiem na łyżce oraz 

rzucaniu do koszyka.  Wiele radości                         

i emocji przysporzyła dzieciom 

konkurencja grupowa „ szukanie ukrytych 

ziemniaków’. Konkurencje sportowe 

poprzedzone były zabawą przy muzyce                  

i tańcami integracyjnymi. 

Nikogo z uczestników spotkania nie ominął 

poczęstunek. Wszyscy mogli spróbować 

pieczonych ziemniaków przygotowanych 

przez panie kucharki. 

Ten dzień na długo pozostanie w naszej 

pamięci! 

 
DZIEŃ CHŁOPAKA                                     

W PRZEDSZKOLU 

W poniedziałek 30 października w naszym 

przedszkolu obchodziliśmy Dzień 

Chłopaka. Już od samego rana dało się 

wyczuć odświętną atmosferę!  W każdej 

grupie przedszkolnej dziewczynki wraz                  

z paniami odśpiewały uroczyste “Sto lat”                

i złożyły bohaterom dnia najserdeczniejsze 

życzenia! Nie zabrakło również drobnych 

upominków ufundowanych przez 

Rodziców. Chłopcy otrzymali w prezencie 

wąsy na patyku! dzięki którym na zdjęciach 

pamiątkowych prezentują się wspaniale. 

We wszystkich grupach był to dzień pełen 

wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy. 
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DZIEŃ UŚMIECHU                                       

W PRZEDSZKOLU 

W tym dniu przedszkolaki starały się przez 

cały dzień utrzymać wspaniały humor                      

i uśmiech na twarzy. Tym uśmiechem 

zarażały wszystkich swoich kolegów                     

z przedszkola, panie oraz pracowników 

przedszkola. Na dzieci czekało w tym dniu 

wiele zabaw , do których „biletem wstępu” 

był uśmiech od ucha do ucha. Zajęcia 

rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania 

piosenki pt.„ Grzeczne słówka” . Były tez 

wierszowane zagadki oraz liczne zabawy 

ruchowe np. „ Uśmiechnij się choć raz”. 

Każde dziecko samodzielnie 

zaprojektowało także indywidualny symbol 

uśmiechu.  Był to naprawdę radosny i 

uśmiechnięty dzień i oby jak najczęściej 

uśmiech gościł na twarzach naszych 

podopiecznych, nauczycieli, a także 

rodziców. 

 
 

WYCIECZKA DO MCK NA 

MUSICAL ” ALLADYN….BAŚŃ 

TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY” 

Dnia 8 października dzieci z grupy 

KRASNALI oraz JEŻYKÓW  wybrały się 

wraz z wychowawcami do Miejskiego 

Domu Kultury w Skarżysku – Kamiennej 

na bajkę „ALLADYN…BAŚŃ TYSIĄCA 

I JEDNEJ NOCY” – muzyczną opowieść w 

wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji. 

Dzieci z zapartym tchem oglądały przygody 

Aladyna, ubogiego chłopca,  który 

podejmował prawdziwe wyzwania , aby 

uratować swoją ukochaną księżniczkę 

Dżamilę. Przedszkolaki wróciły do 

przedszkola pełne wrażeń i oczywiście 

zadowolone. 

 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W 

PRZEDSZKOLU 

15 października w naszym przedszkolu 

odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość 

rozpoczęła się od przemówienia Pani 

Dyrektor, która przywitała wszystkich 

nauczycieli, pracowników szkoły oraz 

zaproszonych gości, Przewodniczącą 

Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy 

Społecznej Panią Edytę Niziołek oraz Panią 

sekretarz Gminy Monikę Mączyńską. Na 

uroczystości nie zabrakło także 

emerytowanych pracowników przedszkola. 

W części artystycznej wystąpiły 

przedszkolaki z grupy „Krasnali”                              

i „Jeżyków” przygotowane przez panią 

Zofię Sieczkę, Kingę Markiewicz oraz 
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Monikę Sławińską. Mali artyści piosenką                       

i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień              

w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych 

słów popłynęło w kierunku nauczycieli                            

i pracowników przedszkola.  Dzieci 

tańcem, śpiewem i wierszem wyraziły 

swoje podziękowanie i słowa uznania dla 

trudnej pracy pedagogów. Następnie                      

z uśmiechem dzieci zaśpiewały „Sto lat”                 

i wręczyły własnoręcznie wykonane 

kwiaty. Nie mogło również obejść się bez 

pamiątkowych, grupowych zdjęć. 

Na zakończenie Akademii głoś zabrała p. 

Barbara Kocia , która mówiła o trudnej, ale 

jakże pięknej pracy nauczyciela. 

Podziękowała za dotychczasowe 

zaangażowanie oraz życzyła wielu sił                     

i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie 

Dzień Edukacji Narodowej w przedszkolu 

wszyscy spędzili bardzo miło. 

 

 
PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE 

GMINNEJ 

24 października do Biblioteki Gminnej  

wraz z wychowawczyniami  Zofią Sieczką 

oraz  Kingą Markiewicz przybyły dzieci 

grupy z „Jeżyków” aby kontynuować udział  

w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom.” 

Bajkę pt. ” Miś” Wioletty Piaseckiej 

przeczytał dla nich P. JACEK 

BANASZCZYK –  DYREKTOR SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W KIERZU 

NIEDŹWIEDZIM. 

Dzieci słuchały z wielka uwagą                              

i zainteresowaniem , aby następnie 

odpowiedzieć na pytania dotyczące treści 

wysłuchanej bajki. Przedszkolaki oceniały 

ilustracje, mówiły o własnych 

książeczkach, które mają w domowych 

biblioteczkach oraz w przedszkolu. 

Pan Jacek zachęcał dzieci do częstego 

kontaktu z książką. Na zakończenie 

spotkania przedszkolaki otrzymały słodki 

poczęstunek, a po wspólnych zdjęciach 

wręczyły podziękowanie panu Jackowi za 

interesujące spotkanie. 

 
HALLOWEEN W PRZEDSZKOLU 

28 października dzieci z naszego 

przedszkola uczestniczyły w różnych 

zabawach związanych z Halloween. Tego 

dnia przedszkolaki przyszły przebrane za 

różnorodne postacie m.in. czarownice, 

wampiry, duchy lub ukryły twarz za 

maskami. Dzieci mogły wziąć udział                     

w zabawach takich jak sztafeta na miotle 

czy przejście przez bagno. Zajęcia były 

świetną formą relaksu z elementami 

zabawy i nauki – poznawania elementów 

kultury anglosaskiej. Dzieci uczyły się 

piosenek w języku angielskim i śpiewały je 

przy wspólnej zabawie. Na koniec wszyscy 

otrzymali słodki poczęstunek. 
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PRZEDSZKOLAKI SKŁADAJĄ 

HOŁD ZMARŁYM 

W dniu 31 października 2019 roku dzieci              

z przedszkola wraz z wychowawczyniami 

wybrały się na cmentarz, celem uczczenia 

pamięci zmarłych. Przedszkolaki mogły w 

ciszy, zadumie, posłuchać opowieści 

wychowawcy na temat przeszłości naszej 

ojczyzny, zapalić lampki przed tablicą 

nagrobkową, upamiętniającą Żołnierzy 

poległych w  II Wojnie Światowej. 

Spacer alejkami cmentarza był dla dzieci 

ogromnym przeżyciem, szły skupione                      

i bardzo zaciekawione. To była bardzo 

ważna lekcja wychowania rodzinnego, 

obywatelskiego i patriotycznego, która 

pozostanie dzieciom w pamięci. 

W czasie wycieczki, dzieci poznawały 

tradycje, zwyczaje związane ze świętem 

zmarłych w naszej kulturze i religii. 

Zrozumiały też jak należy zachowywać się 

na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju 

zmarłych i osób odwiedzających to miejsce. 

 

 
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK                          

W PRZEDSZKOLU 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 

obchodzony jest na całym świecie piątego 

listopada. Jest to święto wszystkich 

bajkowych postaci i dobry moment, aby 

przypomnieć sobie część z nich. Bajki 

towarzyszą nam od najmłodszych lat, 

rozweselają i bawią, ale też przekazują 

ważne prawdy życiowe. Ten dzień                         

w Przedszkolu Samorządowym obchodziły 

„Jeżyki, „Pszczółki” i „Krasnale”. We 

wszystkich grupach przedszkolaki 

wspaniale się bawiły. W tym dniu 

zabawom, konkursom i tańcom nie było 

końca. Były zabawy wymagające 

wykazania się znajomością treści bajek, 

tych znanych i mniej znanych, m.in. dzieci 

rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę 

po rekwizycie oraz po przeczytaniu 

fragmentu książki. Dzieci wspólnie 

odgadywały piosenki z bajek,  

uczestniczyły w zabawach ruchowych  przy 

muzyce i w różnego typu konkursach,                     

a także układały „bajkowe” puzzle. 

Dzieci bardzo dobrze znają bajki i świetnie 

poradziły sobie z zadaniami. Na koniec 

dzieci  kolorowały postacie z bajek .                       

W nagrodę za udział w zabawach                              

i konkursach przedszkolaki otrzymały 

książeczki do kolorowania oraz 

pamiątkowe dyplomy.   

Spotkanie wszystkich przedszkolaków 

odbyło się w radosnej, pełnej uśmiechów 

atmosferze i z pewnością na długo 

pozostanie w ich pamięci. 
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NARODOWE  ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI                                       

 W  PRZEDSZKOLU  SAMORZĄDOWYM 

Dzień 11 listopada to jedna  z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej 

niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci 

patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla 

polskich symboli. Dlatego też, 12 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości. 

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Barbara Kocia, która powitała wszystkie zebrane dzieci 

oraz personel przedszkola.  Część artystyczna została poprzedzona odśpiewaniem hymnu 

państwowego. 

Przedszkolaki z grupy „Jeżyków” od paru tygodni przygotowywały  się do tego ważnego 

wydarzenia pod opieką pani Magdaleny Kolasa. Podczas występu dzieci recytowały wiersze 

patriotyczne, śpiewały piosenki oraz tańczyły. Wszystkie dzieci tego ważnego dnia wyglądały 

odświętnie  i uroczyście, a na ich piersi widniały kotyliony w barwach narodowych. 

Słowem i piosenką przedszkolaki oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki                   

o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. Można było zobaczyć łezkę wzruszenia w 

niejednym oku , co świadczyło o tym, że z pewnością ta uroczystość zapadnie wszystkim 

głęboko w pamięci. Ten dzień przeżyliśmy dumnie  i z uśmiechem na twarzy, jak każdy 

patriota. 
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

W dniu 25.11.2019r. nasze przedszkolaki 

uczestniczyły w obchodach Światowego 

Dnia Pluszowego Misia. Głównym celem 

popularyzacji w naszym przedszkolu tego 

święta była chęć przypomnienia 

najważniejszych wartości, jakimi są 

przyjaźń, miłość i ciepło, z którymi łączy 

się właśnie Pluszowy Miś. Tego dnia 

prawie wszystkie dzieci przyszły do 

przedszkola z ulubionymi „misiowymi” 

przytulankami. Były misie małe i duże, 

nowe i nieco zmęczone przytulaniem. 

Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania 

dzieci z historią pluszowego misia oraz 

przypomnienia najsławniejszych bohaterów 

spotykanych w dziecięcej literaturze                        

i filmach animowanych. Następnie maluchy 

obejrzały projekcję popularnej bajki „Miś 

Uszatek”. Przedszkolaki opowiadały także 

o swoich pluszowych przyjaciołach, oraz 

przypomniały sobie bajki w których 

głównymi bohaterami są właśnie misie. Dla 

dzieci w tym dniu przygotowano także 

wiele atrakcji: zabawy, konkursy, zabawy 

przy piosenkach „Pluszowy miś”, „Jadą 

,jadą misie”, zabawy z chustą animacyjną z 

naszymi bohaterami oraz ciekawe prace 

plastyczno – techniczne. Dzień ten był 

pełen wrażeń. Na pewno powtórzymy go w 

przyszłym roku. 

 
Z WIZYTĄ W SCHRONISKU 

W dniu 27.11  przedstawiciele każdej z grup 

z naszego przedszkola, wraz z panią Magdą 

(koordynatorką naszych poczynań) i panią 

Agnieszką oraz rodzicami panią Dominiką 

i panią Agnieszką  odwiedzili   schronisko 

PsiHostel. Powodem wizyty było 

przekazanie zebranych darów, które dzieci 

systematycznie przynosiły do naszego 

przedszkola. Dzięki wszystkim 

przedszkolakom udało nam się zebrać wiele 

potrzebnych rzeczy dla zwierząt i 

schroniska. Przekazaliśmy wiele 

kilogramów karmy, koce oraz zabawki dla 

zwierząt. Po terenie schroniska oprowadziła 

nas jego pracownica, pokazując w jakich 

warunkach żyją zwierzęta. Opowiedziała 

nam o zasadach funkcjonowania schroniska 

– w jaki sposób dostają się tam zwierzęta. 

W obecnej chwili schronisku przebywa 

dużo zwierzaków, z których każdy ma 

swoją – najczęściej smutną historię. Dzieci 

z zainteresowaniem oglądały wszystkie 

zwierzęta, jednak najbardziej ucieszyły się, 

kiedy mogły pobawić się z mieszkańcami 

schroniska. Mamy nadzieję, że to nie 

ostatnia taka akcja i będziemy mogli co rok 

wspomagać zwierzęta w miarę naszych 

możliwości. Akcja ta doszła do skutku 

dzięki wrażliwości dzieci i ich rodziców, 

dlatego wszystkim serdecznie 

DZIĘKUJEMY!! 

 
MIKOŁAJKOWY POKAZ MODY 

„Mikołajkowy pokaz mody” już za nami.  

Nasze przedszkolaki przygotowały pokaz 

mody, prezentując ubrania z kolekcji 

mikołajkowo – świątecznej. Dzieci 

wystąpiły w strojach aniołków, śnieżynek, 

mikołajów i elfów. Przedszkolaki  

prezentowały swoje wyjątkowe kreacje  

spacerując profesjonalnie po „wybiegu” 
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przy wtórze nastrojowych utworów 

muzycznych. 

 
ANDRZEJKI W PRZEDSZKOLU 

W piątek (29.11) nasze przedszkolaki 

przeniosły się w magiczny świat wróżb                   

i zabaw andrzejkowych. Zwyczaj wróżenia 

w wieczór andrzejkowy znany jest od 

bardzo dawna. Pamiętajmy jednak, że 

wróżba to zabawa i nie należy traktować jej 

poważnie, chociaż nie jest wykluczone, że 

może się spełnić. W każdej grupie 

przedszkolaki chciały zajrzeć w przyszłość, 

sprawdzić co je czeka. Przygotowane 

rekwizyty oraz unoszący się w całym 

przedszkolu zapach topionego wosku, 

stworzyły odpowiedni nastrój sprzyjający 

przepowiedniom. Dzieci poznały znaczenie 

różnych kolorów, liczb, magicznych 

przedmiotów. Za pomocą przygotowanych 

obrazków sprawdzały kim zostaną                          

w przyszłości. Wszystkie wróżby 

przeplatane były konkursami i tańcami przy 

muzyce. Czy wróżby się spełnią? 

Przyszłość nam pokaże. Pewne jest to, że 

przyniosły przedszkolakom wiele radości                

i po raz kolejny były okazją do wspólnej, 

wesołej zabawy. 

 

POKAZ MAGII W PRZEDSZKOLU 

Dzień 4 grudnia okazał się „ magicznym” 

dniem dla każdego przedszkola. Odwiedził 

nas bowiem Iluzjonista, który 

zgromadzonych widzów przeniósł we 

wspaniały świat iluzji, humoru i dobrej 

rozrywki. Na scenie działy się rzeczy 

niezwykłe! Iluzja przeplatana tajemniczą 

muzyką pozwoliła przenieść się chociaż na 

chwilę w inny, zaczarowany świat. Sztuczki 

magiczne zapierały dech w piersiach                        

i wywoływały zachwyt na twarzach 

przedszkolaków. W magiczny sposób 

pojawiały się i znikały przedmioty, fruwały 

kolorowe chustki, lub zmieniały kolory. 

Dzieci wypowiadały za czarodziejem 

magiczne zaklęcia, a wybrani asystenci 

osobiście brali udział w magicznych 

sztuczkach. Pokaz wzbudził szczery 

zachwyt u dzieci; „achom!” i „ochom!” nie 

było końca, mała widownia wprost nie 

mogła usiedzieć na swoich miejscach! 

Naszego niezwykłego gościa nagrodzono 

gromkimi brawami! 

 
UROCZYSTE PASOWANIE NA 

PRZEDSZKOLAKA 

Dnia 05.12.2019 r. pierwszą ważną 

uroczystość przedszkolną w swoim życiu 

przeżyły dzieci, które pierwszy rok 

uczęszczają do przedszkola. Zostały one 

uroczyście pasowane na przedszkolaka 

przez Panią Dyrektor Barbara Kocia , która 

dotykając każdego maluszka ogromnym 

ołówkiem włączyła go do grona 

przedszkolaków. Te ważne wydarzenia                 

w życiu naszych milusińskich, rozpoczęły 
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się od powitania gości i przedstawienia 

krótkiej części artystycznej, w której 

maluszki zaprezentowały swoje 

umiejętności – dając tym samym dowód, 

jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, 

wierszyki i taniec.                     W dalszej 

części dzieci złożyły uroczyste 

przyrzeczenie i obiecały: zgodnie bawić się 

w przedszkolu, przychodzić każdego dnia                 

z uśmiechem, nie grymasić, nie płakać                        

i wszystko pięknie zjadać! Na pamiątkę tej 

ważnej chwili każdy przedszkolak otrzymał 

dyplom i rożek obfitości. Dla 

przedszkolaków było to wielkie przeżycie, 

a dla rodziców powód do dumy                                    

i zadowolenia ze swoich pociech. 

 

 

 

MIKOŁAJ W PRZESZKOLU 

6 grudnia nasze przedszkole odwiedził 

bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał 

czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał 

na plecach bardzo ciężki worek, a w nim 

prezenty. To nie mógł być nikt inny tylko 

MIKOŁAJ- niezwykle wesoły, rozmowny             

i chętny do wspólnej zabawy . Pomimo 

braku białego puchu, jak co roku przybył na 

czas. We wszystkich grupach spotkanie 

przebiegało w bardzo radosnej i przyjaznej 

atmosferze. Przedszkolaki śpiewały 

Mikołajowi piosenki, recytowały wierszyki 

oraz siadały Mu na kolanach. Święty 

Mikołaj obdarował wszystkie dzieci 

słodkimi prezentami. Jak co roku każde 

dziecko mogło zrobić sobie z Mikołajem 

pamiątkowe zdjęcie. Na twarzach dzieci 

malowała się wielka radość i przejęcie,                 

a także nadzieja na kolejne spotkanie. 

Święty Mikołaju bardzo dziękujemy za 

odwiedziny i do zobaczenia za rok! 
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Kącik Rodzica… 

Przedszkolak a komputer. Jak ochronić dziecko przed 

niebezpieczeństwami szklanego ekranu? 
 

 

       Używanie komputera jako jednego z pożytecznych narzędzi poszerzających możliwości 

rozwoju dziecka może przynieść duże korzyści; niebezpieczne natomiast staje się nadużywanie 

go. Obecnie coraz młodsze dzieci mają kontakt                         

z komputerem, niejednokrotnie posługując się nim 

bardziej sprawnie niż rodzice. Nie można zapominać 

jednak  o destrukcyjnym wpływie na psychikę dzieci 

łatwo dostępnych gier komputerowych, w których 

występuje wysoki poziom agresji słownej                                     

i nadmiar niepotrzebnych informacji. Każdy program,              

z którego korzysta dziecko, powinien być dostosowany 

do jego poziomu rozwoju i możliwości percepcyjnych, 

najlepiej na licencji, co stanowi zabezpieczenie przed 

dostępem do niewłaściwych treści. Prawdziwe kłopoty 

zaczynają się, gdy dziecko zaczyna przejawiać symptomy uzależnienia od komputera. Objawy, 

które powinny zaniepokoić rodziców i skłonić ich do interwencji, to: odrealnienie, oddzielenie 

od rzeczywistości (dziecko uznaje gry, filmy, informacje, np. z sieci, za jedyną rzeczywistość, 

ważniejszą od codziennej), frustracja w przypadku pozbawienia możliwości korzystania                        

z komputera, przerwania gry, oglądania filmu itp. i powstająca na bazie frustracji agresja                  

o różnych przejawach i skutkach, przedłużanie, przeciąganie czasu spędzanego przed ekranem, 

opóźnianie czasu pójścia spać, rezygnacja z posiłków na rzecz zabawy z komputerem, 

ukrywanie, ile czasu rzeczywiście spędza się przy komputerze, łamanie danego słowa, że 

"program potrwa jeszcze tylko 10 minut", rezygnacja  z innych form aktywności, szczególnie 

zabawowej, z kontaktów z innymi dziećmi na rzecz komputera, zaniedbywanie swoich - nawet 

drobnych - obowiązków, pogorszenie stanu zdrowia, rozumiane jako: podrażnienie spojówek  

i skóry, pogorszenie wzroku, bóle pleców, podatność na infekcje, bezsenność,  

nadpobudliwość, zaburzenia koncentracji uwagi i sprawności myślenia, rozdrażnienie, 

zaburzenia kontroli popędów (łatwo wyzwalająca się agresja), zaburzenia łaknienia, kompulsja 

(brak kontroli w nadużywaniu korzystania z komputera), zespół abstynencyjny - złe 

samopoczucie w okresach pozbawienia możliwości korzystania z komputera. Szczególnie 

niebezpieczne może być niewłaściwie kontrolowane korzystanie przez młodsze dzieci                    

z Internetu. Należy chronić maluchy przed możliwymi oszustami, hakerami czy przestępcami 

seksualnymi. Nie można pozwolić dzieciom na udzielanie informacji o sobie obcym w sieci. 

Od najwcześniejszych prób korzystania z Internetu naszym pociechom powinna towarzyszyć 

odpowiednia doza nieufności. 
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Coś dla przedszkolaka… 

 Opowiadanie: Wielka narada 

     Wszechmocny Władca Mórz i Oceanów poczuł się zagrożony. Już od pewnego czasu nie 

na wiele zdawał się jego groźny trójząb wywołujący burze i sztormy - wielkie statki i okręty 

płynęły spokojnie po szerokich wodach. Nie pomagały zaklęcia, kiedyś powodujące, że sternicy 

tracili orientację, a ich okręty krążyły wokoło. Nawet ryby piły, dawniej niszczące drewniane 

łodzie i żaglowce, dziś bezskutecznie odbijały się od stalowych burt statków. A co najgorsze: 

do Władcy docierały wieści, że Człowiek chce zagarnąć jego królestwo. 

     - Nie wierz temu, o Wszechmocny! - mówili jedni doradcy. - Ludzie mają jeszcze wiele 

obszarów ziemskich nie wykorzystanych; na zdobycie czeka bezkresny kosmos! 
     - Kiedyś dawno temu - mówili inni - Człowiek w masce i co najwyżej z butlą tlenową 

zanurzał się na niewielką głębokość; dziś w stalowych i szklanych osłonach osiadł już na dnie 

największych głębin. Człowiek truje ryby, zanieczyszcza wody, a nawet zamierza budować 

miasta na dnie mórz! 

     - I komu wierzyć? Komu wierzyć? - frasował się Wszechmocny Władca Mórz i Oceanów. 

- Muszę wreszcie znać prawdę i wiedzieć, czy Człowiek jest moim sprzymierzeńcem czy 

wrogiem. Jeśli wy, doradcy, nie możecie mi tego powiedzieć, zwołajcie moje najwierniejsze 

sługi z najbardziej odległych zakątków wód! 

     ...Do wspaniałej komnaty Wszechmocnego Władcy zaczęły przybywać rekiny, diabły 

morskie i delfiny z ciepłych mórz Śródziemnego i Czarnego, króle śledziowe z Morza 

Północnego, rozłożyste flądry z Bałtyku, płastugi i kostery z Oceanu Spokojnego, szprotki i 

sardynki z mórz południowych, a także dziesiątki i setki innych mieszkańców mórz. Tłok się 

zrobił ogromny i gwar nie do opisania. (Nie mają racji ci, którzy mówią, że ryby głosu nie 

mają!). 

     Wtem woda zabulgotała, dno się zatrzęsło i ukazał się 

Władca w otoczeniu swojej świty. 

     - Chcę wiedzieć - zagrzmiał - czy mamy 

wypowiedzieć wojnę Człowiekowi, czy też pozwolić 

ludziom żyć i pracować w morskich toniach? Chcę znać 

wasze zdanie. Mówcie po kolei! 

     - O, Wszechwładny i Wszechmocny - pierwsze 

wyrwały się foki. - Ludzie to nasi przyjaciele! Na 

niedostępnych lodowcach i opustoszałych lądach 

założyli swe bazy. Przyglądają się nam, opisują nasze 

życie i filmują. 

     - I karmią - dorzucił mors. 

     - Ale nie nas - westchnęły makrele. - W Bałtyku, o Wszechmocny, woda brudna, cuchnąca. 

Odpływamy coraz dalej, szukamy czystych miejsc... Ale jak tak dalej pójdzie, to za dziesięć, 

dwadzieścia lat wszystkie wyginiemy! 

     - A co dzieje się na Morzu Północnym? - zapytał Władca. 

     - Niedobrze, Wszechmocny, niedobrze! - zawołały chórem śledzie. - Ludzie pobudowali 

ogromne platformy z żelaza i próbują spod morskiego dna wydobywać ropę! 

     - Co? Coo? Cooo? - zatrwożył się Władca. 

     - I ropa rozlewa się po powierzchni - zapiszczały szprotki. 

     - Giną nasi bracia i siostry; giną także mewy i rybitwy. 

     - Dziś pod dnem morskim odkryli ropę - zahuczał rekin - a jutro mogą dotrzeć do twoich. 

Władco, cenniejszych skarbów, które... 
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     - Cicho! - przerwał Władca. - Nikt nie śmie wiedzieć, co jeszcze się kryje pod dnem 

oceanów. Ropa... Szkoda..., ale ona nie jest nam potrzebna do życia; niech sobie biorą... A teraz 

ty, delfinie, powiedz mi coś o Morzu Śródziemnym. 

     - U wybrzeży Francji - zaczął delfin - zbudowano wielką, szklaną kulę, w której zamknęło 

się kilka osób. Wiele tygodni badali dno morskie na ogromnej głębokości. Ale nikomu z nas 

nie zrobili najmniejszej krzywdy! 

     - A czy na Morzu Japońskim ciągle grasują poławiacze krabów i perłopławów? - pytał dalej 

Władca. 

     - O nie. Wszechmocny! - odpowiedziały kraby i perłopławy. - Jest nas już niewiele i ludzie 

wzięli nas pod ochronę. Ale na naszym morzu dzieje się coś dziwnego. Wyspy nie są już 

wyspami: połączyły je z lądem mosty, którymi pędzą huczące pociągi i tysiące samochodów. 

Trzęsienia ziemi, a zwłaszcza dna morskiego, przestają być groźne dla ludzi. 

     - Co? - zdziwił się Władca. - To niemożliwe!      - W dalszym ciągu są postrachem, ale ludzie 

nauczyli się wznosić budynki odporne na trzęsienia, stawiać mosty, które w razie potrzeby 

zamieniają się w pływające tratwy. Japończycy chcą budować pod wodą całe miasta, w których 

będą domy, szkoły, fabryki, a nawet ogrody i parki. Ludzie nie boją się podmorskich ciemności; 

zrobili sztuczne słońca. 

     - Czyżby ludzie zaprzestali już wojen? 

     - Niestety, Władco, nie! - wykrzyknęły dorsze. - Wprawdzie nie ma już teraz wybuchu min, 

bomb i torped, ale ciągle krążą po morzach groźne okręty podwodne. Są coraz większe i coraz 

potężniejsze. 

     - Topić je! Topić! - denerwował się Władca Mórz i Oceanów. - Jeśli ludzie są ciekawi 

naszego życia i chcą je badać, jeśli chcą korzystać z naszego bogactwa... hm, to możemy im 

pomóc. Ale na przemoc, terror, nie pozwalam! 

     - Ludzie nauczyli się już pływać jak my - wtrącił 

mały delfin, który nie wiadomo skąd się tu znalazł. - 

Pływają na deskach na grzbietach fal i zawsze nas 

pozdrawiają. Ile jest wtedy śmiechu i zabawy! 

     - Dzieciom tylko śmiech i zabawy w głowie - 

przerwał dobrotliwie Władca. - A ja się jeszcze nie 

dowiedziałem, do czego ludzie zmierzają? Po co im 

nasze królestwo? Co ty powiesz, mądry delfinie? 

     Zabrał głos najstarszy, najmądrzejszy i żyjący najbliżej ludzi biały delfin: 

     - Wielki i Wszechmocny Władco! Ludzi jest coraz więcej. I za mało mają pożywienia.                    

A mórz i oceanów jest na kuli ziemskiej dwa razy więcej niż stałych lądów. I morza są głębokie. 

Bardzo głębokie. Ludzie na przykład odsalają wodę morską, by nadawała się do picia, a chcą 

korzystać z siły fal morskich do wytwarzania potrzebnej im energii elektrycznej. Chcą także 

zjadać nie tylko ryby... 

     - Dość! Dość tego! - podniosły wrzask śledzie, dorsze, makrele i szprotki. 

     - ...ale chcą także jeść wodorosty, mchy i inne podwodne rośliny - ciągnął biały delfin nie 

zrażony protestami. - Nie widzę podstaw do obaw! 

     - Taaak... tak - pokiwał głową Władca Mórz i Oceanów. - A czy masz jakieś dowody, że 

ludzie nie chcą nas niszczyć? 

     - Jesteśmy ludziom potrzebni. Dobrze o tym wiedzą! Ustanawiają więc różne prawa, wydają 

zakazy - no, choćby zakaz polowania na foki, morsy i wieloryby. Tworzą organizacje do 

ochrony naturalnego środowiska. Jesteśmy bezpieczni! 

     - O, nie, nie. Wielki Władco! 

     - Kto śmie przerywać? - zagniewał się Władca. - Delfin mądrze mówi. Musimy jeszcze 

czekać i bacznie ludzi obserwować: co robią i do czego zmierzają. Wracajcie więc do swoich 

mórz i miejcie oczy otwarte. Czekam na wasze informacje. Gdyby Człowiek usiłował zagrozić 
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mojemu królestwu, to... No a teraz, koniki moje, unieście mój rydwan, chcę trochę odpocząć. 

Jestem już bardzo zmęczony. Co za czasy! Co za czasy?! Nad tym, co dziś od was usłyszałem, 

muszę się jeszcze dobrze zastanowić... 

 

Barbara Waglewska 

 

Narysuj po śladzie i pokoloruj rybkę 
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Studio dobrego smaku 

Tradycyjne pierniczki świąteczne 

SKŁADNIKI: 

2 szklanki (320 g) mąki pszennej 

2 łyżki miodu 

2/3 szklanki cukru 

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 

20 g (1 torebka) przyprawy piernikowej  

2 łyżki masła 

1 jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania)  

około 1/4 szklanki ciepłego mleka 

PRZYGOTOWANIE: 

Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). 

Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 

Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka zagniatać ręką ciasto aż będzie gładkie, jednolite                        

i będzie przypominało ciasto kruche (możemy nie wykorzystać całego mleka). Dokładnie 

wyrabiać ręką przez około 10 minut. 

Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości ok. 1/2 cm. Foremkami 

wykrajać pierniczki. Układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach około                  

2 cm od siebie. 

Wierzch posmarować roztrzepanym jajkiem (niekoniecznie jeśli pierniczki będziemy 

dekorować) i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (góra i dół bez termoobiegu) przez 

ok. 10 - 12 minut, w zależności od grubości. 

Smacznego! 

 

 

 

 

 

 

 


