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Dlaczego moje dziecko  
nie mówi głoski R? 

 
Kiedy nasze dziecko uczy się 

mówić,  to  właśnie  głoska  „r”  sprawia  mu 
najwięcej  trudności.  Taką wadę  wymowy 
nazywamy reraniem lub rotacyzmem. 
Oczywiście jest to trudne nie dla 
wszystkich dzieci, bo zdarza się, że nawet 
dwu  i  trzylatki  realizują tę głoskę.  Zanim 
jednak dziecko zacznie poprawnie 
wymawiać  to  szybkie  i  dynamiczne  „r”, 
zazwyczaj  przechodzi  przez  kilka  etapów. 
Najpierw  „r”   może  przybierać  formę i – 
diabina, następnie może być j – 
djewno,  później głoską l – tlaktol i na 
koniec wymarzoną „r”. 
Podczas wymowy głoski „r”  wymagany 
jest ciągły ruch języka, który wprawia  
w  drgania  czubek  języka.  Często  podczas 
badania dzieci, które nie realizują tej głoski 
okazuje  się,  że  mają  tzw.  „leniwy  język”. 
Oznacza to, że nie unoszą go ku 
podniebieniu  i  język  zalega  na  dnie  jamy 
ustnej. Zazwyczaj jest to następstwem dość 
krótkiego  ssania  piersi  albo  też  karmienia 
butelką. Takie przyczyny obniżają 
możliwości  języka  dziecka  w  przyszłości. 
Innym  powodem  niepoprawnej  wymowy 
„r”   jest  tzw.  „krótkie  wędzidełko”,  które 
uniemożliwia  dziecku  dotykanie  językiem 
podniebienia lub wałka dziąsłowego. 
Stwarza to problem, ponieważ właśnie tam 
realizowana jest głoska „r”. 

Głoska r pojawia się w zasobie 
dźwiękowym dziecka w 5 – 6 roku życia. 
Proponuję kilka zabaw usprawniających 
język do głoski „r”:  

• .„Koniki” - kląskanie językiem. 

•  „Malowanie  gwiazd”  –  czubkiem 
języka dotykanie różnych miejsc na 
podniebieniu. 

• „Malowanie sufitu” – dotykanie 
językiem do podniebienia i 
prowadzenie go wzdłuż 
podniebienia twardego do 
miękkiego, czyli od zębów do 
gardła. 

• Liczenie zębów czubkiem języka – 
najpierw na górze, a potem na dole. 

• „Mycie zębów” językiem od strony 
zewnętrznej i wewnętrznej. Przy 
tym ćwiczeniu usta są szeroko 
otwarte.  

 
Powodzenia! 

Opracowała: Marlena Tatarek  
 

TRĄBKA 
 

Trąbka gra – tra, tra, tra. 
Trąbię tu – tru, tru, tru. 
Trąbisz ty – try, try, try. 
Trąbić chcę – tre, tre, tre. 

Bo ja – w sumie – lubię to: 
Tro, tro, tro! Tro, tro, tro! 
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

 
Każdy przedszkolak dobrze wie, 

że kiedy wrzesień kończy się, 
od najmłodszego aż po starszaka, 

wszyscy świętują 
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. 

 
W 2013 r. została przyjęta 

uchwała o ustanowieniu dnia 20 
września Ogólnopolskim Dniem 
Przedszkolaka. Głównym założeniem 
tej idei było: 
- dostarczenie dzieciom okazji do 
świętowania, wesołej zabawy, 
czerpania radości z bycia 
przedszkolakiem, 
- rozwijanie umiejętności współpracy z 
innymi podczas wykonywania zadań, 
- integracja grup przedszkolnych. 

W tym szczególnym dniu na 
dzieci czekało wiele atrakcji. 
Uroczystość rozpoczęła się od 
zaśpiewania piosenki „Jestem sobie 
przedszkolaczek”, nie zabrakło także  
zabaw i konkursów. 

Na pierwszy rozruch był taniec 
z balonami,  następnie rzuty 
piłeczkami  do  celu,  zabawa  „Czyja  to 
dłoń”, gdzie zadaniem dzieci było 
odgadnięcie dłoni swoich nauczycielek 
oraz przypomnieliśmy sobie legendy 
warszawskie m.in. Złotą Kaczkę, 
Syrenkę Warszawską oraz Bazyliszka– 
składając obrazki z części. 

Grupa IV zatańczyła dla 
naszych przedszkolaków polkę 
warszawską.  Wspólnie  bawiliśmy  się 
przy dziecięcych hitach oraz 
zaśpiewaliśmy  „Sto  lat”  dla  naszych 
przedszkolaków. 
 Miejmy nadzieje, że dalej 
wspólnie będziemy kontynuować 
tradycję tego święta w naszym 
przedszkolu, bo promiennych 
uśmiechów  na  twarzy  dzieci  nie  było 
końca! 

 
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

Uroczystość Pasowania na 
przedszkolaka to pierwsze ważne 
wydarzenie w życiu każdego z naszych 
wychowanków. W tym roku 
uroczystość  ta  odbyła  się  w  naszym 
przedszkolu 24 października. Wtedy to 
ośmioro maluszków wspieranych przez 
swych nieco starszych kolegów z 
grupy Biedronek uczyniło uroczyste 
ślubowanie i zostało włączonych przez 
Panią Dyrektor do grona dzielnych 
przedszkolaków. 



Aby pokazać dumnym  
(i nieco wzruszonym) rodzicom, jak 
wiele potrafią nasze najmłodsze 
przedszkolaki, grupa Biedronek 
przygotowała wspaniały jesienny 

występ – były wiersze, tańce, piosenki 
oraz gra na instrumentach. 

Wszystkie dzielne maluszki 
otrzymały  upominki  oraz  pamiątkowe 
biedronkowe dyplomy. 

 
POWITANIE JESIENI

 
 

Naszym przedszkolakom żadna 
pogoda nie przeszkadza dobrze się 
bawić. Na początku listopada 
wszystkie  grupy  zebrały  się  wspólnie 
na  sali  gimnastycznej  by  uczestniczyć 
w jesiennym muzykowaniu i zabawie.  

Nauczycielki przygotowały 
krótką  inscenizację  o  szalu  dla  Pani 
Jesieni, a potem nastał czas jesiennych 
prezentacji, konkursów i zagadek.  

Pani Dyrektor losowała ze 
specjalnego koszyka zadania dla 
naszych przedszkolaków ubranych 
przepięknie w jesienne kolory. A nasze 
wspaniałe  dzieci  doskonale  poradziły 
sobie z rysowaniem, zagadkami, 
rozpoznawaniem darów jesieni za 
pomocą  dotyku,  a  także  z  zadaniami 
pantomimicznymi.  Nie  zabrakło  także 
wspaniałego śpiewu i tańca. 

 
 

 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MISIA 

 

Dnia 25 listopada
obchodzimy Międzynarodowy
Dzień Pluszowego Misia.

Wszystkie przedszkolaki
przyniosły w tym dniu do

przedszkola swoje ukochane misie –
jedne były bardzo malutkie, inne
większe, a jeden miś był tak duży, że
patrzył na wszystkich
z góry. Na sali gimnastycznej,
w obecności wszystkich
przedszkolnych grup chętne dzieci
przedstawiły swoich ulubieńców
i opowiedziały, za co kochają swoje
misie. A potem wszyscy wspaniale
się  bawili  wraz  ze  swoimi  misiami
przy piosenkach: „Misie dwa”,
„Pokochaj pluszowego misia”,
tańczyli zumbę przy utworze
„Gummy  bear”,  nazywali  części  ciała
misia śpiewając po angielsku „My
teddy bear...”. Nie zabrakło
oczywiście quizu wiedzy
o niedźwiedziach i misiach, w



którym wszystkie przedszkolaki
wypadły znakomicie, konkursów,

gromkiego  „Sto  lat”  oraz  słodkiego
„misiowego” poczęstunku.

 

TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA 
 

 

 
 
Już  po  raz  kolejny  w  naszym 

przedszkolu obchodziliśmy Tydzień 
Dobrego Chleba. W ramach tej 
ogólnopolskiej kampanii w  
każdej grupie przedszkolaków 
przeprowadzono zajęcia praktyczne 
połączone z pokazem wypieku chleba. 
Celem akcji było podniesienie 

świadomości  na  temat  prawidłowego 
odżywiania się, zwrócenie uwagi na 
walory zdrowotne chleba wypiekanego 
tradycyjnymi metodami.  

Przedszkolaki poznały 
składniki potrzebne do wypieku 
pieczywa: różne rodzaje mąki, 
naturalne ziarenka, pestki dyni, siemię 
lniane, płatki owsiane, sezam. Z 
dużym zaangażowaniem odmierzały 
mąką, sól, wodę, drożdże. Niektóre 
dzieci chętnie próbowały nowych 
smaków.  Bardzo  smaczne  okazały  się 
pestki dyni. Przedszkolaki mogły 
obserwować również działanie 
maszyny do pieczenia chleba oraz 
elektronicznej wagi kuchennej.  

Na zakończenie wszyscy 
częstowali  się  pysznymi  i  zdrowymi 
chlebkami. W przedsięwzięcie 
zaangażowały się mamusie 
przedszkolaków, co było dodatkową 
atrakcją dla dzieci.  

 

AKADEMIA AQUAFRESH 
 

 
 
Ogólnopolski Program 

Profilaktyki Zdrowotnej „Akademia 
Aquafresh” jest odpowiedzią na 

znaczący problem, jakim jest 
próchnica zębów wśród dzieci. Dlatego 
też nasze przedszkole wzięło udział w 
VI  edycji  tej  akcji.  Wiemy  jak  ważne 
jest  kształtowanie  u  dzieci  aktywnych 
postaw i nawyków wobec zdrowia. 

Nasze  przedszkolaki  doskonalą 
swoją  sprawność  manualną  i  uczą się 
prawidłowej  techniki  oraz  wiedzą  jak 
ważne jest szczotkowanie zębów po 
każdym posiłku, a w szczególności po 
tym słodkim. 

Bohaterowie  programu  to  trzy 
urocze Pastusie, które uczyły dzieci jak 
prawidłowo dbać o ząbki, aby były 
zdrowe.  



Program  Akademii  Aquafresh, 
przygotowany przez ekspertów, 
pomaga nauczycielom w realizacji 
podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, pozwalając w 
ciekawy i nieszablonowy sposób, 

poprzez zabawę i ćwiczenia, 
wykształcić w dzieciach nawyk dbania 
o higienę jamy ustnej! 

Więcej informacji na 
www.akademia-aquafresh.pl 

 
KONKURSY RODZINNE 

 
Ten rok szkolny rozpoczęliśmy 

dwoma rodzinnymi konkursami, 
których motywem przewodnik był 
ziemniak.  
 Ziemniak zagościł w 
europejskim jadłospisie w połowie 
XVI wieku. Został sprowadzony do 
Europy przez Hiszpańskich 
konkwistadorów, którzy podbili 
imperium Inków. W Hiszpanii 
ziemniak zachował nazwę z inkaskiego 
patata,  a  w  Europie  często  nazywany 
jest jabłkiem ziemi. 
 W tym roku poznajemy z 
przedszkolakami Hiszpanię, jej 
kulturę, zwyczaje, postanowiliśmy, 
więc bohaterem jesiennych konkursów 
uczynić ziemniaka.  
 

 
 

„ZIEMNIACZANY STWOREK“ 
 Pierwszy konkurs pt. 
“Ziemniaczany stworek” polegał na 
wykonaniu postaci z tego warzywa. 
Wyobraźnia i kreatywność naszych 
przedszkolaków i ich rodziców 

przeszłą nasze najśmielsze 
oczekiwania.  
 

 
 

Na konkurs wpłynęło ponad 40 
najróżniejszych prac. Byli więc 
bohaterowie  bajek,  zwierzątka  i  inne 
postaci, a każde z nadanym 
oryginalnym imieniem.  

Wybór najlepszej pracy nie był 
łatwy, zwyciescy konkursu zostali 
wyłonieni w głosowaniu całej 
społeczności przedszkola. 
 

 



 
I miejsce zajął Moby Dick Kuby z gr. 
I,  II  miejsce  –  Pingwinek  Jasia  z  gr. 
III, a III miejsce zajął Wąż wykonany 
przez Zosię z gr. III. Pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali 
wyróżnienia. 

„PRZEPIS NA POTRAWĘ  
Z ZIEMNIAKA“ 

 
 
Drugi  konkurs  nawiązywał  do 

programu  realizowanego  przez  nasze 
przedszkole “Kulinarne przysmaki, 
które lubią przedszkolaki” autorstwa 
pani Eweliny Litwic. Poprosiliśmy 
rodziców  i  dzieci  o  przygotowanie  w 
domu potrawy z ziemniaka, 
sfotografowanie  kolejnych  etapów  jej 
powstawania oraz dostarczenie do 
przedszkola  efektów  tej  pracy  wraz  z 
dołączony przepisem.  

Przyniesione prace są świetnym 
przykładem, jak wspaniałym  
i ciekawym doświadczeniem może być 
wspólne, rodzinne gotowanie.  

Również pomysłowość 
graficznego opracowania przepisów 
bardzo nas zaskoczyła i ucieszyła. 
 
 Powstała opowieść ze 
zdjęciami “Przepis na pieczone 
łódeczki z ziemniaków z 
pomidorowym twarożkiem” –  

 
przygotowana  przez  poważnego  szefa 
kuchni  Stasia  z  gr.  II  nagrodzona  I 
miejscem oraz komiks pt. “Ksztaltowe 
frytki a’la Filip”  autorstwa Filipa z gr 
II  nagrodzony  II  miejscem,  bajka  o 
księżniczce czyli Marysi z gr II 
gotującej w swoim królestwie oraz 
opowieść na wesoło o plackach 
ziemniaczanych Krzysia z gr III., 
nagrodzone ex aequo III miejscem.  
 

 
 
 Poznaliśmy również przepisy 
na babkę ziemniaczaną, frytki z 
domowym ketchupem, sałatkę 
ziemniaczaną, pierogi leniwe, 
zapiekankę ziemniaczną i węża 
ziemniaczanego, który był inspirowany 
postacią z konkursu rodzinnego na 
“Ziemniaczanego stworka”, autorzy 
tych przysmaków zostali wyróżnieni. 
  Wszystkie przepisy i relacje 
były tak sugestywne i smaczne, że 
sprawiały, iż niejednemu z 
oglądających pociekła ślinka lub 
zaburczało w brzuchu na myśl o takich 
przysmakach. MNIAM, MNIAM!!!!  

 
Opr. Katarzyna Suda.Katarzyna 

Owczarek, Sylwia Szczepanik, Dorota 
Wypych, Ewelina Litwic

 





 

Cieszymy się, że rodzice także 
angażują  się w  realizację programu 
„Przedszkolaki w Europie”.  

 

Mama  Matyldy  z  IV  gr  cyklicznie 
dzieli się swoją wiedzą z dziećmi na 
temat Hiszpanii, organizując 
ciekawe spotkania w starszych 
grupach, za co serdecznie 
dziękujemy. Mama Oli z gr III i 
Martynki z gr I odwiedziła grupę 
Motylków i opowiedziała o 
rodzinnych, hiszpańskich wakacjach. 

 

Niektórzy rodzice przywożą z 
Hiszpanii wyszukane rarytasy, 
tak jak mama Antka z III gr, dzięki, 
której  poznaliśmy  smak  Turrón’u  – 
rodzaj nugatu, podawany w kształcie 
kostek, który bardzo zasmakował 
dzieciom, za co także dziękujemy.  

 

Organizujemy również konkursy 
związane z kulturą Hiszpanii. W 
ostatnim czasie nieprzypadkowo 
zaprosiliśmy rodziców i dzieci do 
konkursu  pt. “Przepis na potrawę z 
ziemniaka” gdyż ziemniaki 
odgrywają ważną rolę w tradycyjnej 
hiszpańskiej kuchni. Jednym z 
symboli Hiszpanii są także cytrusy i 
inne owoce egzotyczne, o których 
dzieci z gr. III rozmawiały przez 
tydzień,  degustując  ciekawe  smaki.  
W ramach poznawania kultury 
hiszpańskiej, przedszkolaki z gr. III i 
IV  wybrały  się  także  na  wycieczkę 
do Teatru Guliwer. Przedstawienie 
pt.:  “Byczek  Fernando”    to  kultowa 
hiszpańska opowieść o młodym 
byku,    kochającym  przyrodę,  który 
nie chciał brać udziału w corridzie – 
rytualnej walce –widowisku. 
Opowieść o spokojnym byczku 
poruszyła dzieci. Przed nami jednak 
jeszcze wiele spotkań z kulturą 
hiszpańską, na co z radością 
czekamy i do zabawy zapraszamy. 

Magdalena Tchorzewska 



Prawa Dziecka 
 

Po kilkuletniej przerwie wróciła do 
przedszkola nauka czytania i pisania 
zapisana w nowej podstawie programowej. 
Dzieci  poznają  litery,  cyfry  oraz  uczą się 
czytać. 

Może  niektórzy  nie  wiedzą  o  tym, 
że przygotowanie do opanowania tych 
czynności  trwało,  trwa  i  trwać będzie  w 
przedszkolu ponieważ jest wpisane w sfery 
rozwoju dziecka. Te czynności składają się 
na sukces dziecka! 

Słuch+wzrok+sprawność 
manualna=SUKCES 

Aby  przygotować ciało  i  psychikę 
dziecka do pisania i czytania doskonalimy 
obszary poprzez szereg zabaw: 
SŁUCH  (np.:  dzielenie  słów  na  sylaby, 
poszukiwanie rymów, rozpoznawanie 
dźwięków, poszerzanie słownictwa - nauka 
piosenek, wierszy, słuchanie bajek, 
opowiadań,  zabawa  w  teatr  –  ćwiczenie 
dykcji) 
WZROK (np.: układanie puzzli, 
odwzorowywanie, wskazywanie prawej, 
lewej  strony  (ciała,  przedmiotów),  znajdź 
róznice między obrazkami, granie na 
instrumentach, wodzenie wzrokiem po 
partyturze, odwzorowywanie – origami, 
rysowanie). 
SPRAWNOŚĆ MANUALNA (np.: 
wycinanie, lepienie, składanie papieru, 
rysowanie, nawlekanie, zapinanie 
guzików, zamków, zakładanie butów, 
wiązanie szala). 
KOORDYNACJA tych obaszrów to 
droga do przyjemnego i sprawnego pisania 
liter, cyfr i ich prawidłowego 
odczytywania.  

W naszym przedszkolu korzystamy 
ze znanych metod wprowadzania liter, 
m.in.  „ODIMIENNEJ  METODY  NAUKI 
CZYTANIA WEDŁUG IRENY 
MAJCHRZAK” – polega ona na 
rozpoczęciu wprowadzania dziecka w 
świat liter od swojego imienia. W naszych 
salach można zauważyć tzw. listy 
obecności dzieci, które są zainspirowane tą 
metodą. Wyrazy dla dzieci są jak 
fotografia. Oczytują je globalnie. 

Korzystamy również z metody 
Doroty  Dziamskiej    EDUKACJA  PRZEZ 
RUCH “wprowadzając litery” od 

otaczającej  nas  rzeczywistości,  bazując  na 
wyobrażni dzieci, tworząc skojarzenia z 
daną budową litery. Rodzice Motylków 
podziwiają prace dzieci tworzone w 
ramach poznawania liter m.in. o jak osa, s 
jak seler czy p jak promienie.  

 
Zachęcam Paśtwa do zabawy tą 

metodą w domu. Poniżej przedstawiam 
zabawę z literką N, n z moją córką Hanią, 
która niechętnie wykonuje ćwiczenia w 
zeszycie kaligrafi. Znalazłam na to sposób. 
 

N jak na przeciw 
n jak nutka 
 

1.  Poszukałam  w  domu  narzędzi, 
dzięki którym mogę stworzyć literkę N 
(ówcześnie wprowadzaną w szkole na 
lekcji).  

 
2. Rozpoczęłyśmy od tańca z 

parasolkami. 
3. Zaproponowałam odrysowanie 

ich na dużym formacie. 
WAŻNE! Nie mówimy dzieciom jaki jest 
cel zabawy! Cieszymy się zabawą samą w 
sobie. 
4. Zamieniłyśmy powstałe linie w drogę, a 
przy drodze narysowałyśmy domek i 
zamek. 
5. Hania wymyśliła mieszkańców z 
wykorzystaniem zabawek w naszym domu. 



6.  Sąsiadom  na  rysunku  trudno  było  się 
spotkać więc naryswałyśmy most. Tutaj 
padało wiele propozycji. Czekałam 
cierpliwie na tą, która będzie 
odwzorowywać literkę N zachęcając córkę 
do wymyślania: “Jak jeszcze mógłby 
przebiegać most?” 
7. Gdy stworzyłyśmy (ten!) most, żółwie – 
mieszkańcy wyszli sobie na przeciw ☺ 
8.  Gdy  Hania  ogarnęła  wzrokiem  i  myślą 
cały obszar obrazu jaki powstał, odkryła że 
jest to literka N!  

Pozwólmy dzieciom odkryć 
skojarzenie samodzielnie, w ich tempie. 
Nie przyspieszajmy tego momentu. 
Emocje utrwalają wiedzę!  
 

 
 

Ta metoda pozwala rozwinąć 
wyobraźnię na miarę każdego dziecka! 
Skojarzenia to sprawa bardzo 
indywidualna. Nauka to dołączanie 
nowych elementów  do już poznanych  i to 
właśnie wykorzystuje na metoda 
polegająca na przekształceniach obrazu. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Małą literkę “n” Hania 
przekształciła sama. Uczy się grać na 
pianinie  i  skojarzyła  “n”  z  nutką.  Byłam 
zadziwiona efektem! Poprosiła mnie o 
narysowanie  klucza  wiolinowego,  a  resztę 
wykonała samodzielnie. 

Zachęcam do tej kolorowej zabawy 
z wyobraźnią oraz do tworzenia wystaw w 
domu.  Powstałe  prace  niech  zawisną  na 
sznurku, tablicy korkowej lub na lodówce! 
 

Opr. Ewelina Litwic 
 
 



 

Książki dla dzieci, za sprawą 
ambitnych, często małych oficyn, 
zajmują coraz większą część rynku 
wydawniczego  w  Polsce  i  mimo,  że 
czasem nie wystarczy pójść do 
najbliższej księgarni, żeby zdobyć 
poszukiwany  tytuł.  Czas  włożony  w 
jego wyszperanie, zwraca się szybko 

w uśmiechu małego czytelnika.  

MAMA EMILKI DZIELI SIĘ 
SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI  

I POLECA 
PROSTO Z SERCA! 

 
Jesień jak co roku zasypała  nas  nie 
tylko liśćmi, ale też pokaźną liczbą 
książkowych premier. Już na początku 
września wydawcy zaczęli zdradzać 
tytuły  tych  najciekawszych,  bezkarnie 
zaostrzając czytelnicze apetyty. 
Październik i zbliżający się termin 
Międzynarodowych Targów Książki w 
Krakowie jeszcze silniej poruszył 
lawinę nowości. Dopiero listopad 
przyniósł ten moment, który 
najbardziej lubię, czyli spadek emocji i 
czas na spokojne zastanowienie, co 
warto  kupić,  co  tylko  wypożyczyć z 
biblioteki, a co odłożyć bez żalu.  

Oto kilka propozycji, które warto 
wziąć pod uwagę, planując leniwe, 
jesienno - zimowe popołudnie pod 
kocem. 

 

 

 

 

 

 

Lew  w  Paryżu,  Beatrice  Alemagna, 
tł. Dorota Vinet, Wydawnictwo 
Tibum, 17 s. 

Obrazkowa opowieść o lwie, 
który znudzony mieszkaniem na 
sawannie postanawia przeprowadzić 
się do Paryża. Niestety, wbrew 
oczekiwaniom, paryżanie zdają się nie 
zwracać na niego wystarczająco dużo 
uwagi.  Jak  odnajdzie  się w nowym 
miejscu? Jak poradzi sobie z tęsknotą? 
Razem z lwem czytelnik odwiedza 
najbardziej znane zakątki Paryża 
ukryte  w  klimatycznych,  kolażowych 
ilustracjach. 



 

 

 

 

 

 

 

Chichotnik,  czyli  księga  śmiechu  i 
uśmiechu, wybór Barbara 
Gawryluk, il. Elżbieta 
Wasiuczyńska, opr. graf. Dorota 
Nowacka, Wydawnictwo Literackie, 
80 s. 

Antologia  poezji  dla  dzieci  w 
brawurowej interpretacji ilustratorskiej 
Elżbiety Wasiuczyńskiej, autorki 
wizerunku popularnego Pana 
Kuleczki.  Wśród  wierszy  znalazły  się 
klasyczne utwory Fredry i 
Konopnickiej, perełki Brzechwy i 
Tuwima oraz współczesne 
kompozycje  Chotomskiej  i  Wawiłow. 
Wspólny mianownik jest natomiast 
tylko jeden - HUMOR. 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwony kapturek. Swoimi 
słowami, Sonia Chaine, Adrien 
Pichelin, Wydawnictwo Entliczek, 
32 s. 

Zaskakująca książka 
interaktywna do samodzielnego 
opowiadania bajki o Czerwonym 
Kapturku. Naszym przewodnikiem 
stają się figury geometryczne 
przypisane poszczególnym postaciom, 
prowadzące  czytelników  przez  różne, 
często dobrze znane zakątki 
bajkowego  świata.  Idealna  okazja  do 
rozwijania umiejętności logicznego 
myślenia i kreatywnego budowania 
narracji. 



 

 

 

 

Wierszyki rodzinne, Michał 
Rusinek, il. Joanna Rusinek, 
Wydawnictwo Znak, 208 s. 

Wznowienie premiery sprzed 
kilku lat. Bratnio-siostrzany zbiorek 
dowcipnych i świetnie napisanych 
wierszy o niezwykłych rodzinnych 
koligacjach, z nietuzinkowymi 
bohaterami:  pianistka,  księżniczka  na 
ziarnku grochu, duch, jaskiniowiec co 
rysuje po ścianach, marynarz 
zakochany w syrenie, brydżystka. 
Znakomita inspiracja do 
genealogicznych poszukiwań lub po 
prostu głośnego czytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga, wilk! i inne bajki Ezopa, 
Cristóbal Joannon, tł. i il. Agata 
Raczyńska, Wydawnictwo Nasza 
Księgarnia, s. 64. 

Tradycyjne  opowieści  z  bajek 
Ezopa oraz autorskie interpretacje 
chilijskiego autora, Cristóbala 
Joannona pomysłowo i przejrzyście 
zilustrowane, jak również 
przetłumaczone przez Agatę 
Raczyńską,  przenoszą czytelników do 
świata klasycznych historii z morałem. 
Krótka  forma  opowiadań sprawia, że 
nawet najmniej cierpliwi nie zdążą się 
znudzić, a komiksowe dymki 
poprawiają dynamikę lektury.  
Polską premierę poprzedziło 
hiszpańskojęzyczne wydanie, 
podobnie jak polskie opracowane 
graficznie przez Agatę Raczyńską. 

Opr. Zosia Gwardyś  
mama Emilki z gr. II

 



BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 

 
 

Bezpieczny przedszkolak, to 
bezpieczne przedszkole, w którym 
wszyscy czują się komfortowo. W tym 
celu  w  naszej  placówce  podejmowane  są 
różnorodne działania.  

Na  początku  roku  w  każdej  grupie 
zostały zawarte kontrakty z dziećmi, 
które obejmowały zasady bezpiecznej 
zabawy w sali i w ogrodzie. 
  We wrześniu miała również 
miejsce coroczna próbna ewakuacja, 
która ma przygotować dzieci i personel na 
wypadek faktycznego zagrożenia- 
przebiegła ona szybko i sprawnie. 
 

 
 

Grupy starsze w odblaskowych 
kamizelkach  udały  się  na  wycieczkę,  na 
skrzyżowanie, gdzie poznawały zasady 
ruchu drogowego oraz bezpieczne 
sposoby przekraczania ulicy.  
 
 
 

 

 
 

Natomiast na październikowym 
spotkaniu z przedstawicielem straży 
miejskiej  dzieci  były  uwrażliwiane  na  to, 
jak należy się zachować w kontakcie z 
nieznajomą  osobą  na  ulicy,  placu  zabaw 
czy w sklepie. 
  To tylko mały wycinek naszych 
działań w celu zapewnienia każdemu 
dziecku bezpiecznego i rozwijającego 
sposobu spędzania czasu w naszym 
przedszkolu.  

Hanna Anusik 
 

 
 



DZIECI U PROGU SZKOŁY 
dojrzałość emocjonalno-społeczna 

 
• Na co zwrócić uwagę? 
• Jakie są istotne elementy dojrzałości szkolnej? 
• W jaki sposób wspomagać dojrzałość szkolną? 

 
Rodzice  dzieci  z  najstarszych  grup  stoją 
teraz przed trudnym wyborem. Posłać 
malucha do pierwszej klasy, czy tzw. 
zerówki szkolnej, czy zostawić w 
przedszkolu?  Decyzja  nie  jest  łatwa.  Jest 
wiele  niewiadomych,  a  na  jeszcze  więcej 
rodzice  na  nieszczęście  nie  mają wpływu. 
To, jak ostatecznie nauka sześciolatków 
zostanie zorganizowana, jaki będzie 
program obowiązywał w danej 
grupie/klasie, czy będzie system 
zmianowy, jaki będzie nauczyciel… Różne 
wątpliwości mogą wprowadzać duży 
zamęt wśród rodziców i przysparzać wielu 
zmartwień. Jest jednak bardzo ważny 
element, na który rodzice mają wpływ, 
mogą  sprawdzić  i  ocenić.  Jest  to  kwestia 
tego, czy dziecko jest gotowe, aby 
rozpocząć  naukę  w  szkole.  Jest  to  aspekt 
bardzo istotny, bo jeśli dziecko jest 
przygotowane, aby pójść do pierwszej 
klasy,  ma  duże  szansę,  że  będzie  mogło 
poradzić sobie z różnymi trudnościami, 
które mogą go spotkać. O ile aspekt 
rozwoju poznawczego jest przeważnie 
dobrze znany, łatwo go również sprawdzić 
testami  w  Przedszkolu  lub  Poradni,  o  tyle 
rozwój  emocjonalno-społeczny  wydaje  się 
być mniej konkretny i zdecydowanie 
trudniejszy do zbadania. Tu ważna jest 
Państwa  obserwacja.  Na  co  zatem  warto 
zwrócić uwagę? 
 Zacznijmy od separacji od 
rodziców.  Warto  zadać  sobie  pytanie,  czy 
dziecko  ma  trudności  z  rozstaniem  się  z 
Państwem?  Czy  zdarza  się,  że  płacze,  nie 

chce  zostać  w  Przedszkolu,  u  babci,  czy 
innej osoby? Czy potrafi samodzielnie 
nawiązywać  relacje  z  innymi  dziećmi,  np. 
na placu zabaw?  Dziecko gotowe do 
podjęcia nauki szkolnej, powinno nie mieć 
problemu z pozostaniem w  nowym 
miejscu bez rodzica, nawet jeśli trochę się 
tego boi. Powinno również potrafić 
nawiązywać  nowe  relacje,  umieć  z  jednej 
strony podporządkować się zasadom, 
przestrzegać zawartych umów, ale z 
drugiej strony nie powinno być całkowicie 
bierne i uległe. Powinno umieć radzić 
sobie  z  porażką  i  nie  popadać często  w 
konflikty z rówieśnikami. Umiejętność 
współpracy  oraz  prostego  przewidywania 
emocjonalnych konsekwencji swoich 
zachowań jest istotnym elementem 
dojrzałości szkolnej. Ważne jest także, aby 
dziecko potrafiło panować nad sobą, 
swoimi emocjami. Gdy jest złe albo 
smutne – wyraża to, ale w sposób 
aprobowany społecznie (nie bije, nie 
krzyczy,  nie  obraża  się  itp.).  Oczywiście 
każdy  czasem  się złości  i  zdarza  się,  że 
zachowa się impulsywnie. Ważne jest, aby 
takie zachowania nie zdarzały się zbyt 
często.  
Samodzielność jest również istotna z 
punktu widzenia rozpoczęcia edukacji 
szkolnej.  Dziecko  powinno  zarówno  być 
sprawne samoobsługowo, jak i potrafić 
spakować plecak, pamiętać o pracach 
domowych, pilnować swoich rzeczy. 
Istotna jest również samodzielność w 
podejmowaniu decyzji – dziecko powinno 



umieć wybierać, co chce,  co lubi, co 
będzie robiło itd. 
Dziecko gotowe na podjęcie edukacji 
szkolnej jest zainteresowane zdobywaniem 
wiedzy,  jest  ciekawskie,  chce  się  uczyć  i 
chce iść do szkoły. Równolegle jednak 
potrafi  poczekać  na  swoją  kolej,  by  np. 
zadać pytanie, nie potrzebuje ciągłej uwagi 
dorosłego. Potrafi również kończyć zaczęte 
zadania, nawet jeśli są one dla niego 
nudne.  Również  istotne  jest,  aby  dziecko 
potrafiło przyjąć czyjeś uwagi i je 
właściwie ocenić (np. jeśli nauczyciel 
mówi  mu,  by  coś  poprawiło  to  robi  to,  a 
gdy kolega negatywnie jego pracę czy 
ulubioną zabawkę – wie, że on może 
postrzegać to inaczej).   

Warto pamiętać, że dziecko cały 
czas się rozwija, więc coś, co dziś sprawia 
mu  trudność,  za  kilka  miesięcy  może  już 
być dla niego bardzo łatwe. Powyższe 
opisy są również pewnym ideałem i 
większość dzieci ma w swoim repertuarze 
zachowań  zarówno  te  pożądane,  jak  i  te, 
nad którymi być może warto jeszcze 
popracować. W jaki sposób można 
wspierać rozwój emocjonalno-społeczny 
dziecka? Poniżej kilka propozycji: 

• Gry planszowe – warto w nie grać z 
dzieckiem jak najczęściej. 
Wskazane jest, aby chwalić 
dziecko  nie  za  wygraną,  lecz  za 
umiejętność radzenia sobie z 
przegraną, podkreślać przyjemność 
ze wspólnej gry, a nie samej 
wygranej, 

• Nazywanie emocji dziecka i swoich 
– pomaga mu to zrozumieć siebie, 
swoje emocje i emocje innych, 
pokazuje jak mówić o swoich 
odczuciach, 

• Szukanie sposobów na radzenie 
sobie z trudnymi emocjami, 
rozmawianie o konsekwencjach 
emocjonalnych, 

• Chwalenie dziecka w sposób 
opisowy  –  dziecko  dostaje  wtedy 
więcej informacji o sobie, 
pokazuje, że rodzic jest 
zainteresowany tym, co dziecko 
zrobiło, 

• Wyznaczanie dziecku zadań 
domowych  i  nie  wyręczanie  go  w 
sprzątaniu  zabawek,  czynnościach 
samoobsługowych itp. – uczy 
samodzielności i pomagania 
innym, 

• Uczestnictwo  dziecka  w  zajęciach 
pozaprzedszkolnych oraz 
dostarczanie dziecku możliwości 
kontaktu z nowymi osobami – 
wspiera umiejętność nawiązywania 
relacji z rówieśnikami, 

• Dawanie dziecku możliwości 
podejmowania podstawowych 
decyzji  o  sobie  (np.  w  co  ma  się 
ubrać  –  oczywiście  adekwatnie  do 
pogody,  na  który  plac  zabaw  chce 
iść), 

• w sytuacjach konfliktowych – 
wspólnie z dzieckiem 
poszukiwanie rozwiązań, nie 
dawanie „gotowców”, 

• Podsuwanie dziecku różnych gier i 
zabawek  edukacyjnych,  pobudzać 
jego wyobraźnię i zachęcać do 
poznawania świata poprzez np. 
czytanie książeczek dla dzieci o 
różnych zjawiskach fizycznych, 
przyrodzie, innych krajach, 
zabieranie  go  w  nowe  miejsca,  do 
muzeów dla dzieci itd. 

Więcej  informacji  o  dojrzałości  szkolnej 
znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej: www.ppp8.pl 

 mgr Madalena Zagrabska 
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