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Jak co roku 21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień. Z tej okazji dzieci z grupy „Zajączki przygotowały  
piękny plakat promujący to święto oraz laurki, które  
podarowały wszystkim pracownikom naszego przedszkola. To 
jeden z dni, podczas których powinniśmy sobie przypominać,  
jak ważną rol ę w życiu człowieka pełni zwykły uśmiech i miłe 
słowo.                                                                                                         NR 
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Ten grudniowy dzień był dla dzieci z 
grupy „Zajączki” wielką przygodą i 
okazją do zdobycia nowych ciekawych 
wiadomości. W czasie kilku godzin 
spędzonych w fabryce bombek  w 
Gnieźnie dowiedziały się, w jaki 
sposób przebiegają poszczegól ne 
etapy tworzenia kolorowych bombek.    

NR 
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Dzieci z grupy„Zajączki” uczestniczyły 
w warsztatach Edu – Arto podczas  
których poznały historię oraz  tajniki 
procesu tworzenia mydła. Każde 
dziecko miało możliwość stworzenia 
ekologicznego mydełka według 
własnego pomysłu. Po skończonej 
pracy zapakowane mydełka dzieci  
mogły zabrać do domu by sprawdzić 
jego właściwości lub podarować 
bliskiej osobie.                                       NR 
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W grudniowe popołudnie  zajączkowe  
dzieci wraz z rodzicami zostali 
zaproszeni na wspólne kolędowanie 
przy choince.  Ta coroczna tradycja 
pozwal a nam miło spędzić czas oraz 
nabrać pozytywnej energii do 
przedświątecznych przygotowań.  
Cieszymy się , że  pomimo licznych 
zajęć rodzice znajdują czas na to, by 
przekazywać tradycję wspólnego 
śpiewania kolęd i piosenek 
świątecznych swoim pociechom.     NR 
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Nasze przedszkole nawiedził Święty  
Mikołaj. Już od samego rana dzieci  
nasłuchiwały kroków tak długo 
oczekiwanego gościa.   
Wizyta ta przyniosła dzieciom dużo 
radości i prezentów.                 
W podziękowaniu za tak wspaniały  
dzień przedszkolaki zaśpiewały   
Mikołajowi  świąteczną piosenkę  oraz 
złożyły  życzenia.                                    NR 
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Święta Bożego Narodzenia to czas  
szczególny dla wszystkich. Zapach 
choinki i słodkich  pierniczków 
wprowadza w świąteczny nastrój . I w 
naszej grupie staramy się stworzyć 
dzieciom świąteczną atmosferę  
organizując czas wspólnej zabawy dla 
nich i ich rodziców. W tym  dniu nasza 
sala zamieniła się w pracownię 
plastyczną w której tworzono 
przepiękne choinki.                               NR 
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W naszej grupie przedszkolnej nikt się 
nie nudzi bo codzienne zabawy, 
eksperymenty wypełniają nam cały  
czas, który upływa nam razem bardzo 
szybko. 
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W grupie Zajączki, znal eźli się Rodzice, którzy wykazali 
chęć przeprowadzenia zajęć w przedszkolu. Ta wspaniała 
inicjatywa, okazała się niesamowitą niespodziankom dla 
dzieci. Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w 
zajęciach i wykazywały ogromne zainteresowanie 
tematami. Już w tym roku odbyła się lekcja geografii 
prowadzona przez Mamę Tymka oraz lekcja o pszczołach i 
miodzie prowadzona przez Rodziców Julii, a także lekcja o 
zawodzie prawnika prowadzona przez mamę Tadzia.  
Dziękujemy serdecznie za wspaniały pomysł i odwagę, a 
także zachęcamy innych Rodziców do podziel enia się 
swoimi umiejętnościami oraz wiedzą.                                      SK 
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 W 2014 roku  podczas warsztatów w  Studio Filmów 

Animowanych dzieci z grupy " Zajączki "miały okazję 

 poznać  tajniki procesu tworzenia bajek. Pani  redaktor i  

prezes zarządu TV Studia Filmów Animowanych Ewa 

Sobolewska wraz z innymi pracownikami  przedstawili  

 

dzieciom krótką historię kina.  W pracowni  animacji  

animator pokazał w jaki sposób "ożywia się lalki", jak 

powstają poszczegól ne fazy ruchu ,zdjęcia, montaż.   Na 

końcu zajęć odbył się wspaniały pokaz najwyżej 

nagrodzonych filmów poznanych wcześniej twórców.  

Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym wspaniałym 

projekcie, z pewnością zostanie on na długo w naszej 

pamięci. Dzięki tej wizycie dzieci mają teraz większą 

świadomość tego, w jaki sposób  odpowiednio dobierać 

repertuar telewizyjny oraz  zdają sobie sprawę, że 

stworzenie jednej bajki to ogrom pracy wielu ludzi.             NR 
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W tym roku dzieci z grupy "Zajączki" 

pojechały na wspaniałą wycieczkę do 

 największego w Polsce  parku 

dinozaurów Zaurol andii w Rogowie.  

Dzieci mogły zobaczyć i dotknąć różne 

okazy dinozaurów  w naturalnych 

rozmiarach. Odwiedziły również 

muzeum paleontologiczne, jechały  

kolejką oraz zajadały się pysznymi 

 zapiekankami.         NR  
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W grudniowe popołudnie hol przedszkolny  

zamienił się grotę betlejemską. Przygasły światła,  

nastała cisza w której  roznosił się anielski głos  

chóru „Eko-nutki".  Nie był to jedynie koncert 

kolęd, ale i sposób na ciekawe spędzenie czasu 

oraz  aktywne poznanie  tradycji  

Bożonarodzeniowych poprowadzone przez dwa 

anioły Panią Sylwię i Natalię.  

 

W tym roku nasz przedszkolny chór 

podczas koncertów  zaprezentował piosenki  

o tematyce ekologicznej. Został również 

zaproszony na występ wojewódzkiego 

przeglądu piosenki dl a przedszkolaków 

podczas którego zaśpiewał  polską wersję 

piosenki Michaela Jackosona „Heal the 

world", „Rytm i melodia" Majki Jeżowskiej 

oraz zatańczył autorski układ 

choreograficzny czym mile zaskoczył jury  

oraz wszystkich zgromadzonych gości.  

Chór „Eko – nutki” jest otwarty na 

zdobywanie nowych doświadczeń dlatego w 

czerwcu  chętnie przyjęliśmy specjal ne 

zaproszenie na koncert chóru "Skowronki",  

który okazał się dla dzieci fascynującą 

przygodą.  
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                  Każdego roku, rodzice na     
                 całym świecie, podejmują   
   postanowienie o posłaniu dziecka do 
przedszkola.  Jedni wyrażają taką 
wolę z powodu braku innych 
możliwości opieki nad dzieckiem  lub 
ze względu na wykonywaną pracę,  
inni uwzględniają  czynniki takie jak 
rozwój dziecka  czy możliwość 
przebywania w grupie rówieśników.  
Bez względu na pobudki jakimi 
kierują się rodzice, niemal zawsze,  
borykają się z wachlarzem pytań 
dotyczących tego, jak zareaguje ich 
dziecko na nowo zaistniałą sytuację.  
Czy sobie poradzi? 
Nauczyciele placówek przedszkolnych 
na podstawie wieloletnich 
doświadczeń i obserwacji zdają sobie 
sprawę z tego, iż zarówno dla 
rodziców jak i ich pociech pierwszy 
dzień w  grupie przedszkolnej może 
byś bardzo stresujący. Wychodząc 
naprzeciw wymaganiom i potrzebom 
nowych przedszkolaków organizują 
tak zwane  drzwi otwarte oraz dni  
adaptacyjne, podczas których dzieci  
mają okazję poznać salę przedszkolną,  
kadrę nauczycielską, panie pomoce 
oraz innych rodziców, którzy chętnie 
dzielą się swoimi doświadczeniami. 
Podczas takich spotkań, zarówno 
dzieci jak i rodzice zapraszani są 
również na przykładowe zajęcia.  
Dzieci wtedy uczestniczą w 
różnorodnych zajęciach ruchowych,  
muzycznych czy plastycznych.  
Niestety  zdarza się, iż pomimo zajęć 
adaptacyjnych dziecko przekraczając 
próg przedszkolnej sali zaczyna 
płakać, krzyczeć, tupać nogami, 
błagać, żeby mama go nie zostawiała.  
Taka sytuacja jest ciężkim 
doświadczeniem zarówno dla 
zestresowanego rodzica jak i  
przerażonego dziecka. Nasuwa się 
pytanie, co w takim razie należy  
zrobić, aby pierwsze rozstanie odbyło 
się w bardziej optymistycznym 
nastroju? Wbrew pozorom takie 
pytania zadają sobie nie tylko rodzice 
małych dzieci ale i tych nieco 
starszych, które mają zacząć odbywać 
tak zwany obowiązek przedszkolny. 
Drodzy rodzice nie ma w tym nic co 
skłaniało by do niepokoju. Pierwszy 
miesiąc nowego przedszkolaka jest 
okresem adaptacyjnym, podczas  
którego dziecko uczy się, że rozstanie 
z ukochanymi rodzicami to czas 
wspaniałej zabawy, po której mama i 
tata zabierają je do domu. Drodzy   
    rodzice, każda nowa sytuacja w  
         życiu dziecka, wiąże się z  
                  poczuciem niepokoju przed  
                                tym, co  nieznane.  

Z doświadczenia wiemy, że  na 
początku „strach ma wielkie oczy”,  a 
później okazuje się, że niepotrzebnie 
się martwiliśmy. Podobnie jest z 
przedszkolakiem. Każde dziecko 
potrzebuje czasu, aby się oswoić z 
nową sytuacją i zrozumieć, że jest 
bezpieczne. Rodzice, by nie 
potęgować niepokoju pociechy  muszą 
panować nad swoimi emocjami. 
Dziecko jest czujnym obserwatorem i  
widząc, że mama lub tata mają łzy w 
oczach, odbiera to jako stan 
zagrożenia. Poniżej przedstawione 
zostaną porady, które pomogą  
usprawnić proces adaptacji nowym 
przedszkolakom.  
 
 

 

 

 

przedłużajcie rozstania, nawet jeśli 

dziecko płacze.  Jak pokazuje 

doświadczenie, po odejściu rodzica 

dziecko przestaje płakać i  dość 

szybko  zaciekawione otoczeniem 

włącza się do zabawy. Należy  

pamiętać, że nauczyciel zajmuje się 

dzieckiem, wprowadza je w grupę.  

Dziecko jest całkowicie pod fachową  i  

pełną troski opieką. Jest bezpieczne. 

5.W pierwszym tygodniu  lepiej jest 

odbierać dziecko wcześniej, by 

stopniowo je przyzwyczajać do 

dłuższego pobytu w placówce. 

Podsumowując, w tym dniu nie należy  

dziecko pospieszać, krzyczeć. Nie 

wolno straszyć przedszkolem, panią 

nauczycielką, leżakowaniem 

(większość dzieci nie lubi, bądź boi się 

spać myśląc,  już jest noc i mama nie 

przyszła, dlatego lepiej nazwać to 

czasem na odpoczynek). By dziecko 

nie czuło się samotne można mu 

pozwolić zabrać do przedszkola 

ulubioną przytulankę.  

Drodzy rodzice pamiętajmy, że 

przedszkole to bezpieczne miejsce,  

które ma pomóc dziecku w jego 

rozwoju, w nauce samodzielności oraz 

ułatwić nawiązywanie kontaktów 

rówieśniczych.  

                            mgr Natalia Rakowska 

 

1.Przed pierwszą wizytą w 

przedszkolu  pokazujcie dziecku  

(poprzez  różnego rodzaju zabawy , 

rozmowy, filmy itp.), że to ciekawe 

miejsce w którym można się bawić, 

uczyć nowych rzeczy, poznać 

koleżanki, kolegów, panie 

nauczycielki. 

2.Zapewnijcie dziecko, że bardzo je 

kochacie i jak najszybciej,  jak to 

będzie możliwe zostanie odebrane. 

3.W pierwszym dniu wyjdźcie trochę 

wcześniej  z domu, by móc z 

dzieckiem spokojnie i  bez pośpiechu  

udać się do przedszkola.  

4.Przed salą przedszkolną spokojnie 
pożegnajcie   się    z    pociechą    i    nie 


