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W ciągu 25 lat od uchwalenia Konwencji można zauważyć  
w naszym społeczeństwie wzrost wiedzy na temat praw dziecka oraz co- 
raz mniejsze przyzwolenie na ich łamanie. Niestety, media dość często 
informują nas o kolejnych przypadkach maltretowania oraz znęcania się 
fizycznego lub psychicznego nad małymi dziećmi. Najczęściej słyszymy 
także relacje sąsiadów: „to taka dobra rodzina”, „nic nie wiedzieliśmy”,  
„nie chcę się wtrącać w nie swoje sprawy”.

Mając to na uwadze nasze przedszkole przystąpiło do programu 
„Chronimy dzieci” propagowanego i prowadzonego przez Fundację Dzieci 
Niczyje. Program ten ma na celu zapobieganie  
i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Realizowany jest poprzez 
wprowadzenie „Polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych”  

oraz podnoszenie kompetencji personelu i rodziców w zakresie ochrony 
dzieci przed krzywdzeniem. Program zakłada również przekazanie dzie-
ciom wiedzy na temat unikania zagrożeń w świecie rzeczywistym  
i wirtualnym oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych 
sytuacjach życiowych. 

W ramach programu będziemy doskonalić wiedzę pracowników 
przedszkola na temat symptomów krzywdzenia dziecka oraz sposobów 
reagowania i podejmowania interwencji, podczas zajęć edukacyjnych 
będziemy nadal (bo robimy to już od wielu lat) uświadamiać dzieciom,  
że nikt nie ma prawa ich krzywdzić. Chcemy także zaproponować rodzi-
com warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze oraz przekazywać 
informacje dotyczące organizacji udzielających pomocy rodzinie.

Realizacja programu ma również uwrażliwić całą społeczność przed-
szkola na problem dziecka krzywdzonego, wyposażyć w umiejętność 
właściwego reagowania na przypadki krzywdzenia dzieci tak, by każde 
dziecko w naszym przedszkolu było bezpieczne.

nowy program wdrażany  
w naszym przedszkolu

CHRONIMY
DZIECI

Prawa dziecka Prawa dziecka

opracowała Dorota Wypych

KONWENCJA POSTRZEGA DZIECKO JAKO:
• samodzielny podmiot, który ze względu  

na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wyma-
ga szczególnej opieki i ochrony prawnej, 

• istotę ludzką wymagającą poszanowania jej 
tożsamości, godności i prywatności, 

Podkreśla także, że rodzina jest najlepszym 
środowiskiem wychowania dziecka, a państwo ma 
wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach. 

20 listopada obchodziliśmy 25 rocznicę uchwalenia przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. Jest ona niejako 
katalogiem praw przysługujących dzieciom, do którego przestrzegania 
zobowiązały się 193 kraje. 
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DBAMY O ZDROWIE
12 września w piątek gościliśmy specjalistów w zakresie zdrowego odżywiania  
i profilaktyki zdrowych zębów. Panie: Katarzyna Plewa – studentka dietetyki  
oraz Aleksandra Paduch – studentka stomatologii przygotowały dla dzieci ze star- 
szych grup (5-latki) zajęcia w ciekawej formie, przybliżające dzieciom zasady 
zdrowego odżywiania oraz higieny jamy ustnej.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO
W połowie września wszystkie przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola wzięli 

udział w próbnej ewakuacji na wypadek pożaru. Dzieci poznały sygnał alarmowy, 
wyjścia ewakuacyjne oraz miejsce zbiórki wszystkich osób na terenie ogrodu 

przedszkolnego.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Trzeci weekend września (21-22 
wrzesień) to tradycyjnie już finał akcji 
“Sprzątanie świata” organizowanej 
przez Fundację Nasza Ziemia,  
tym razem pod hasłem “Turysto! 
Szanuj środowisko!” Nasze przedsz-
kole od wielu już lat uczestniczy w tej 
edukacyjnej akcji. Wszystkie przed- 
szkolaki odpowiednio wyposażone  
w rękawiczki i worki ruszyły w teren, 
aby zadbać o czystość świata.

PRZEDSZKOLAKA
20 wrzesień został ogłoszony przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ogól-
nopolskim Dniem Przedszkolaka.  
W naszym przedszkolu także uczci- 
liśmy to święto. Pani Dyrektor 
przyznała wszystkim dzieciom tytuł 
Prawdziwego Przedszkolaka oraz 
drobny upominek – uśmiechnięty 
odblask.

PRZEDSZKOLNI ARTYŚCI
Pod koniec września ogłosiliśmy konkurs 
dla dzieci i rodziców pt.: „Warzywny 
stworek“. W galerii konkursowej znalazło 
się aż 58 prac!
Stworki były niezwykłe! Pomysłowe i nie-
powtarzalne! Uznaliśmy, że każda praca 
powinna być wyróżniona, dlatego wszyst-
kie stworki zostały nagrodzone.

Kalendarium Kalendarium

DZIEŃ
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Kalendarium Kalendarium

SPOTKANIE Z LEKARZEM
Dzięki tacie Natalki z gr IV przedszkolaki 
poznawały wyposażenie karetki pogotowia 
oraz przypomniały sobie telefony alar-
mowe i zasady postępowania  
w razie wypadku.

DZIEŃ CHLEBA
16 października świętowaliśmy Światowy Dzień 
Chleba a czas między 16 a 23 października to Tydzień 
dobrego chleba i zdrowego stylu życia. Z tej okazji  
w szatni pojawiła się piękna wystawa zdjęć ukazu- 
jących etapy przygotowania chleba w jednej z war-
szawskich piekarni. Autorem zdjęć jest Pan Piotr  
Litwic, któremu dziękujemy za udostępnienie foto-
grafii. Nasze przedszkolaki nie tylko jednak oglądały 
proces wyrobu chleba na zdjęciach, ale dzięki mamie 
Tosi z gr IV miały okazję razem upiec chleb i pyszne 
bułeczki maślane.

 ZDROWO SIĘ ODŻWYWIAMY
Kolejny konkurs za nami. Tym razem na wystawie 
podziwialiśmy zdjęcia smacznych i zdrowych 
kanapek przygotowanych przez rodziców i dzieci.

POZNAJEMY TEATR
28 października nasze najstarsze 
przedszkolaki z grup “Motylków”  
i “Pszczółek” wybrały się do Multikina 
Ursynów na przedstawienie teatralne 
pt. “Szewczyk Dratewka” przygotowa- 
ne w ramach Teatru Edukacji przez 
aktorów scen warszawskich.

NA PRZEDSZKOLAKA
6 listopad był ważny dla najmłodszych 
przedszkolaków. Tego dnia maluszki  
złóżyły ślubowanie i zostały pasowane  
na prawdziwego przedszkolaka.

POWITANIE JESIENI
23 października w naszym przed-
szkolu powitaliśmy Panią Jesień. 
Pani Jesień przywołana przez dzieci 
piosenką, zaprosiła wszystkich  
do jesiennego świętowania. Każda 
grupa zaprezentowała piosenkę, wiersz 
lub taniec, oraz wzięła udział w jesien-
nych konkursach.

PASOWANIE
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Tymi słowami powitały nasze najmłodsze 
przedszkolaki gości przybyłych na uroczystość.

Przedszkolaki z grupy pierwszej oraz 
drugiej zaprezentowały program artystyczny, 
złożony z wierszy i piosenek o bliskiej dzieciom tematyce i pogodnym nastroju.  
W przedstawieniach nauczycielki wykorzystały instrumenty muzyczne i rekwizyty. 
Występy nagrodzono gromkimi brawami.

Gdy część artystyczna dobiegła końca nadszedł moment ślubowania. Dzieci 
przyrzekły, że zawsze będą starały się być miłe, śmiałe, grzeczne wobec kolegów 
oraz swoich pań.  Pani Dyrektor Jolanta Paduch dotykając kolorową kredką rami-
enia każdego z dzieci wypowiadała ważne słowa: „Pasuję Ciebie na Przedszkola-
ka”. Dzieci otrzymały również pamiątkowe dyplomy oraz sympatyczne maskotki.  
Uroczyste przyrzeczenie złożyli również rodzice. Szczęśliwe przedszkolaki zajęły 
miejsca na widowni.

„Biedronki” wraz z rodzicami podziwiały występ dzieci z grupy trzeciej, nato-
miast „Słoneczka” występ kolegów z grupy IV. Przedstawienia pełne ruchu, tańca, 
piosenek bardzo się wszystkim podobały. Po uroczystościach nasi drodzy goście 
oraz dzieci zaproszono do sal, gdzie przedszkolaki wręczyły rodzicom ulepione 
wcześniej ozdobne miseczki.

To ważne i piękne wydarzenie pozostanie w naszej pamięci na długi czas.

Dziś jest nasze pasowanie
Są tu nasze drogie panie

Już od dzisiaj przyrzekamy
Że przedszkole pokochamy.

My jesteśmy przedszkolaki
Maluszki kochane

Zapraszamy wszystkich
Dziś na pasowanie.

Dwa miesiące już się znamy
Razem się bawimy
I razem śpiewamy.

Pasowanie na przedszkolaka 
jest uroczystością, która od lat zaj- 
muje ważne miejsce wśród tradycji 
naszego przedszkola. To piękne 
wydarzenie dotyczy najmłodszych, 
nowo przyjętych przedszkolaków.

Dnia 06.11.2014 roku do naszego przedszkola tłumnie przybyli zapro-
szeni goście. Rodzice, rodzeństwo oraz dziadkowie z niecierpliwością 
oczekiwali na występy swoich pociech. Wyjątkowy charakter uroczystości 
podkreślały odświętne stroje dzieci.

Co dzień bawić się będziemy
I jedzonko ładnie zjemy
I uśmiechem powitamy

Przychodzące po nas mamy.

Katarzyna Owczarek
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Przed każdymi Świętami Bożego Narodzenia Święty Mikołaj ma 
zawsze bardzo dużo pracy. Musi odkurzyć swe worki na prezenty 
(otwieramy szeroko buzię, oblizujemy czubkiem języka podniebi-
enie, a także wewnętrzne powierzchnie lewego i prawego policz- 
ka), musi policzyć upominki aby nie zabrakło dla żadnego dziecka 
(dotykamy czubkiem języka każdego ząbka - na górze i na dole),  
a także sprawdzić czy kopyta reniferów są dobrze podkute i gotowe 
do drogi (kląskamy językiem). Gdy Święty Mikołaj już to zrobi,wtedy 
wygląda raz i drugi przez okno (dwukrotnie wysuwamy szeroki język 
na zewnątrz buzi) i sprawdza jaka jest pogoda na dworze. Uh! Jest 
bardzo zimno (brrr - parskamy językiem, prrr - parskamy wargami), 
na niebie setki pięknych gwiazd (dotykamy czubkiem języka podnie-
bienia), a na ziemię spadają wielkie płatki śniegu (czubkiem języka 
dotykamy za dolnymi zębami).

Pora ruszać w drogę. Mikołaj wychodzi z workiem pełnym 
prezentów (wysuwamy szeroki język na zewnątrz buzi), wsiada do sań 
(cofamy szeroki język do buzi) i wyrusza w długą podróż (kląskamy 
językiem). Już słychać dzwonki sań (dzyń-dzyń) i wesoły śmiech 
Mikołaja (ho-ho-ho, ha-ha-ha), który zjeżdża przez komin (przesu-
wamy czubkiem języka po podniebieniu ruchem od przodu do tyłu) 

Zachęcamy Państwa do wspomagania mowy dziecka w ulubiony 
przez przedszkolaki sposób czyli przez zabawę! Jedną z takich 
propozycji jest opowiadanie logopedyczne pt: „Święty Mikołaj”.

Warto bawić się z lusterkiem - wtedy dziecko będzie mogło 
zobaczyć jak ćwiczy jego buzia. 

Święty Mikołaj
zabawa artykulacyjna

wyszukała Marlena Tatarek

Logopeda Logopeda

aby zostawić prezenty pod choinką. Nieraz uda mu się spróbować 
pysznego ciasta świątecznego (żujemy) i jest ono tak pyszne,  
że Mikołaj musi zjeść okruszki, które zostały mu na ustach (oblizu-
jemy wargi), na brodzie (wysuwamy język na brodę) i na ząbkach 
(oblizujemy zęby). Potem rusza w dalszą drogę (kląskanie językiem).

Do zobaczenia za rok Święty Mikołaju! (cmokanie wargami – 
przesyłanie całusków).Najważniejsza jest dobra zabawa 

 i dużo pochwał od rodziców.
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Przedszkolaki w Europie

W tym roku  
w ramach zadania 

planu rocznego  
“Przedszkolaki w Europie” 

będziemy poznawać  
tradycje i zwyczaje  

WĘGIER.

“Dawno, dawno temu żyli 
dwaj bracia bliźniacy - Hunor  
i Magor. Pewnego dnia polując 
w lesie natrafili na niezwykłej 
urody jelenia, którego 
postanowili upolować. Ale gdy 
tylko próbowali się do niego 
zbliżyć, zwierzę odbiegało na 
bezpieczną odległość. Bracia 
tak zapamiętali się w polowaniu, 
że nawet nie zauważyli jak od-
dalili się od znanych im osiedli 
ludzkich i przybyli nad Don  
w miejscu, gdy uchodził on do 
morza Czarnego. W oparach 
mgły jeleń rozwiał się przed ich 
oczyma, zaś bliźniacy, urzec-

zeni niezwykłą urodą miejsca, 
postanowili się w nim osiedlić.  

Z ich krwi pochodziło plemię Hunów, 
z których wywodzą się Madziarzy 

(Magyar) – Węgrzy.” 
Tak w legendzie opisuje się powstanie państwa węgierskiego. Z his-
torii wiemy, że w starożytności tereny dzisiejszych Węgier były rzymską 
prowincją, a w miejscu późniejszej Budy (Budapesztu) było rzymskie 
Aquincum. Państwo węgierskie powstało w X - XI wieku.

Symbolami współczesnych Węgier są:  
flaga – czerwono – biało – zielona, herb - tarcza 
dwupolowa, podzielona pionowo. Po prawej w polu 
srebrnym cztery czerwone pręgi, w polu lewym, 
czerwonym, krzyż patriarszy (podwójny, zwany też 
lotaryńskim) srebrny, wyrastający ze złotej,  
otwartej korony wieńczącej środkowy szczyt 
potrójnej zielonej góry. Nad tarczą umieszczona jest 
Korona Świętego Stefana, hymn - Isten, áldd 
meg a magyart (Boże zbaw Węgrów, znany również 
jako A magyar nép zivataros századaiból – Z burzli-
wych wieków węgierskiego ludu).

Stolicą Węgier jest Budapeszt.
Dzięki wspaniałemu położeniu, stolica 
Węgier jest uważana za jedno  
z najpiękniejszych miast Europy. 
Powstała ona w 1873 r. z połączenia 
trzech istniejących miast: Budy, Óbudy  
i Pesztu. Modry, szeroki i kręty Dunaj 
rozdziela górzystą pofałdowaną Budę  
od płaskiego Pesztu.

Przedszkolaki w Europie
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• Język węgierski jest znany jako jeden z naj- 
trudniejszych do nauczenia się języków. 

• W Budapeszcie znajduje się trzeci co do 
wielkości budynek parlamentu na świecie.

• Po Londynie, Budapeszt ma najstarszy 
podziemny system kolejowy w Europie.  
Linia została otwarta w 1896 w roku.

• Najostrzejsza węgierska papryka jest 100 razy 
mocniejsza od papryczki chilli.

Katarzyna Suda

Węgrzy są autorami wielu wynalaz-
ków: kostka Rubika, długopis, syfon, silnik 
elektryczny, koła kolejowe, transforma-
tor, konstrukcja zeppelinów, pierwowzór 
komputera, witamina C – wypreparowanie 
kwasu askorbinowego.

Typowe węgierskie danie to gulasz. 
Rodowód gulaszu jest bardzo stary. 
Już w IX wieku Madziarzy wiodący 
koczowniczy tryb życia zajadali się gu-
laszem (gulyás) - zawiesistą, ostrą zupą 
przyrządzaną z ziemniaków i  każdego 
rodzaju mięsa, którą później doprawiano 
przyprawami i wkładano przeróżne do-
datki. Od XVII wieku, czasu jej odkrycia, 
podstawową przyprawą dodawaną do 
gulaszu jest papryka. Węgrzy posiadają 
aż 1000 odmian papryki.

Wszyscy znamy powiedzenie 
“Polak, Węgier - dwa bratanki”, 
pochodzi ono z czasów króla Stefana 
Batorego (węg. Báthory István), króla 
polskiego, ale także księcia siedmio-
grodzkiego.

Węgry mają jedne z największych  
w Europie (po Islandii) zasoby powierzch-
niowych wód termalnych. Pod ziemią ukryte 
są ogromne ilości gorącej wody, która ma 
właściwości lecznicze. Na Węgrzech znajdu-
je się około 1300 wypływów wód termalnych, 
przy których zbudowano kąpieliska,baseny 
lecznicze lub hotele zdrojowe. W samym 
Budapeszcie znajduje się około 80 źródeł 
wód termalnych, a reszta rozsiana jest po 
całym kraju. 

CIEKAWOSTKI

oprac.na podst.  www.pl.gotohungary.com” 

Przedszkolaki w EuropiePrzedszkolaki w Europie
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Iwona Chmielewska
Toruńska autorka tworzy tzw. picture books, których większość wydawana jest  

w Korei Południowej. Jej picturebooki ukazały się także w Ameryce Łacińskiej,  
w Chinach, na Tajwanie, w Japonii, Portugalii i Niemczech.

Idea książki obrazkowej, w której obraz jest tak samo ważny lub ważniejszy niż 
tekst, nie jest jeszcze szeroko znana w Polsce. Nie są to książki ilustrowane, ani książki 
z obrazkami, ani też infantylne książeczki dla dzieci. To książki bez określonej katego-
rii wiekowej, których koncepcja artystyczna porusza zarówno dzieci jak i dorosłych. 
Książki pomyślane są jako książki na całe życie, są zaproszeniem czytelników  
do współudziału w dyskursie na najważniejsze, społeczne, czasem trudne i nie pode-
jmowane w książkach dla dzieci tematy. Krótkie, głęboko przemyślane teksty wraz  
z pełnym metafor i niedopowiedzeń obrazem stanowią rodzaj poezji wizualnej.

DWOJE LUDZI
“Gdy dwoje ludzi żyje razem, to jest im 
łatwiej, bo są razem, i jest im trudniej, bo są 
razem” - tak zaczyna się autorska książka 
Iwony Chmielewskiej. Książka, którą od lat 
delektują się zagraniczni wielbiciele autorki  
i której wydanie w Polsce było od dawna 
wyczekiwane.
To typowy picturebook, w którym za 
pomocą prostych metafor opisane są  
i pokazane zależności w związkach.

„Czytając obrazy 
oglądać teksty“

KŁOPOT
Dziewczynka prasuje haftowany obrus, cenną 
pamiątkę po babci. Zamyśla się i na białym 
płótnie powstaje ślad spalonego żelazka.  
To prawdziwy kłopot. Niedługo wróci mama.  
To książka, która w kilkunastu zdaniach  
i obrazach mieści więcej niż niejedna powieść.

CZTERY ZWYKŁE MISKI
“Książkę można wymyślić o wszystkim”
– mówi Iwona Chmielewska w pierwszych 
słowach swej ostatniej książki. I tak też sama 
czyni, bo pretekstem do jej powstania są naj-
zwyklejsze przedmioty codziennego użytku 
- cztery małe miski. Naczynia są zwykłe, ale 
książka o nich - zupełnie niezwykła. Zach-
wyca wyważonym połączeniem minimal-
istycznego tekstu z piękną w swej prostocie 
ilustracją. I przekazuje głęboką refleksję:  
o niesprawiedliwości społecznej i sile 
tworzenia. Książka w całości powstała  
w duchu recyclingu - z używanych, nikomu 
już niepotrzebnych materiałów.

opracowała Ewelina Litwic
Żródła:

www.wydarzenia.o.pl
www.designattack.pl
www.wytwornia.com

www.epmpik.com

Kącik książki



czyli zdrowe przekąski 
dla najmłodszych
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Bakalie powinny pojawiać się jak najczęściej w diecie 
dzieci, ponieważ są naturalnie słodkie i mogą zastąpić 
słodycze. Zdecydowanie lepiej mieć pod ręką suszone owo- 
ce niż chipsy lub batony.

Niezdrowe chipsy ziemniaczane można zastąpić chru- 
piącymi orzechami włoskimi, czy chipsami jabłkowymi, a sło- 
dkie batony rodzynkami, morelami, śliwkami.

Pamiętać jednak należy, że bakalie są zdrowe i pożywne, ale też kaloryczne  
i niektóre wywołują reakcje alergiczne. Najlepiej wybierać te niesolone i niesiarkow-
ane, które są ciemniejsze i przez to wizualnie mniej apetyczne, ale zdecydowanie  
zdrowsze.

Orzechy co prawda zawierają duża ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
ale właśnie one i migdały, morele, figi, daktyle i kokos posiadają rekordową zawartość 
potrzebnego błonnika.

Namawiajmy więc i zachęcajmy wszyscy własnym przykładem nasze pociechy 
do jedzenia suszonych owoców, bo są nie tylko bardzo zdrową przekąską, ale mają 
też ogromne wartości odżywcze.

rodzynki
wyróżniają się zawartością jodu niezbędnego do prawidłowej pracy tarczycy 
i fosforu, który reguluje równowagę kwasowo-zasadową. Rodzynki obniżają 
poziom cholesterolu, odkwaszają organizm, zapobiegają osteoporozie, uda- 
rom mózgu i zawałom.

Suszone owoce, 

Bakalie
figi

najskuteczniej likwidują zaparcia. Są bogatym źródłem cynku, który wspo- 
maga funkcjonowanie układu hormonalnego. Odtruwają i odkwaszają or-
ganizm, mają działanie antybakteryjne, wspomagają leczenie wrzo - 
dów żołądka. Zalecane są przy schorzeniach sercowo-naczyniowych, 
niedokrwistości i nieżytach żołądka.

daktyle
zawierają naturalne salicylany, które działają jak aspiryna. Mają właściwości 
przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. Poleca się je przy nadciśnieniu, 
w chorobach układu sercowo- -naczyniowego. Są naturalnym środkiem 
przeczyszczającym.

suszone śliwki
Są bogatym źródłem pektyn, które pęcznieją w przewodzie pokarmowym  
i wypełniają żołądek, na długi czas zapewniając uczucie sytości. Śliwki obfitują 
również w potas, który reguluje ciśnienie krwi i gospodarkę wodną organ-
izmu. Polecamy je osobom otyłym, z nadciśnieniem oraz zażywającym leki 
odwadniające (zwiększają wydalanie potasu z organizmu).

suszone morele
Już 10 sztuk tych owoców pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę A. 
Morele dostarczają też wapnia i boru (zapobiega utracie wapnia i dodatkowo 
pozwala utrzymać odpowiedni poziom estrogenów). Dlatego powinny je jadać 
kobiety po menopauzie, szczególnie narażone na osteoporozę. Suszone mo-
rele trzeba namoczyć, by usunąć konserwant – dwutlenek siarki.

orzechy
Są dobrym źródłem białka dla osób na diecie wegetariańskiej. Dostarczają wiel-
onienasyconych kwasów tłuszczowych, np. gamma-linolenowego, który działa 
przeciwzakrzepowo i przeciwdziała zaburzeniom pracy serca. Są skarbnicą 
przeciwutleniaczy: witaminy E (opóźnia starzenie się organizmu i utrudnia 
„złemu” cholesterolowi zaleganie w ścianach naczyń), selenu (zapobiega now-
otworom) oraz kwasu elagowego (prowokuje proces niszczenia komórek ra-
kowych). Chrupać je powinny kobiety w ciąży, bo orzechy mają dużo kwasu 
foliowego niezbędnego do prawidłowego rozwoju płodu. Wskazane są też dla 
chorych na anemię, przemęczonych i intensywnie pracujących umysłowo.

migdały
Mają sporo magnezu, witaminy E, PP i z grupy B, dzięki temu wspomagają 
pracę układu nerwowego, poprawiają pamięć i koncentrację, działają przeci-
wdepresyjnie. Powinny po nie sięgać osoby narażone na ciągły stres, ciężko 
pracujące fizycznie, zagrożone miażdżycą lub zawałem.

Bakalie

1. “Czy wiesz co jesz?” Bosacka Katarzyna, 
Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata, wydawnictwo Publicat 2011

2. www.poradnikzdrowie.pl

opr. Hanna Anusik i Ewelina Litwic
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Bawimy się  
w teatr!
„Ta drabina to schody do nieba,
a ta miska nad schodami to 
księżyc,
tamten miecz to zwyczajny 
pogrzebacz
a z garnków są hełmy rycerzy....”

J. Kulmowa

Zabawa w teatr Zabawa w teatr

Od kilkunastu lat w naszym przedszkolu realizujemy 
program „Wychowanie poprzez zabawę w teatr” napisany 
przez Panią Dyrektor Jolantę Paduch. Oglądanie profes-
jonalnych teatrów przyjeżdżających do przedszkola co 
miesiąc z pięknymi spektaklami oraz wyprawy do Teatru 
Guliwer czy Baj to tylko elementy tego programu, wcale nie 
te najważniejsze.

Najważniejsza jest bowiem dla nas dziecięca 
aktywność, zabawa w „na niby”, kreowanie nowego świata  
i nowej bajkowej rzeczywistości. Wierzymy i obserwujemy to 
na co dzień, że dzięki zabawom teatralnym:

• rozwijamy wyobraźnię dzieci;
• doskonalimy mowę – staje się ona wyrazista,  

melodyjna i właściwie akcentowana;
• doskonalimy pamięć;
• wyzwalamy pomysłowość; 

Dziecięca zabawa w teatr uczy współdziałania, rozładowuje emocje, daje 
wiele satysfakcji a przede wszystkim sprawia radość.

Widząc te wszystkie pozytywne efekty zabawy w teatr chcielibyśmy 
zachęcić również rodziców do zabaw w domowe teatrzyki. Mogą być inspirow-
ane piękną literaturą dziecięcą lub całkowicie improwizowane. Niepotrzebne 
są specjalne stroje czy rekwizyty – zwykły koc, kilka krzeseł, lalki, maskotki – 
to zazwyczaj wystarczy, aby rozpocząć zabawę.

Można bawić się w:
• teatrzyk wycinanek;
• teatrzyk lalkowy – z kukiełkami wykonanymi np. z drewnianej łyżki  

czy widelca lub po prostu z warzyw; z pacynkami wykonanymi  
z torebki śniadaniowej czy starej rękawiczki;

• teatrzyk paluszkowy – z wykorzystaniem własnych dłoni, na których 
można narysować bądź przykleić oczy, usta, włosy itp.;

• pantomimę np. przy muzyce;
• żywy teatr – dzieci i my.
Za dekorację służyć mogą elementy stworzone z kartonowych pudeł, 

kawałków tkanin – ogranicza nas tylko wyobraźnia.
Nawet droga do przedszkola to dobra okazja do zabawy – można 

rozmawiać lub poruszać się w określony sposób np. jak żołnierze, królewny, 
roboty albo urządzić pojedynek na śmieszne miny.

BAWMY SIĘ W TEATR,  
BO WARTO!!!

Dorota Wypych

• pomagamy przyswoić właściwe postawy moralne,  
dostrzegać dobro i zło;

• budujemy pewność siebie i wyzwalamy odwagę.
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PROPOZYCJE ZABAW

Tworzenie drzewa genealogicznego jest zabawą o charakterze inte-
gracyjnym, dla dzieci w wieku 3 lat i więcej. Jest  to wyzwanie  pouczające  
i twórcze, do którego można zaprosić wszystkich domowników.

Wykonanie zaczynamy od dobrego planu, gdyż każdy z nas może mieć 
inną rodzinę pod względem liczebności. Warto więc zastanowić się, kogo 
chcemy umieścić w drzewie genealogicznym: czy zaczynamy historię od 
dziadków, pradziadków czy prapradziadków? Zanim narysujemy kredkami 
drzewo, radziłabym również ołówkiem zaznaczyć miejsca, w które chce-
my przykleić zdjęcia, by zobaczyć czy dla każdego członka rodziny znaj- 
dzie się miejsce na arkuszu papieru. Uchroni nas to przed doklejaniem 
kolejnych kartek. Przyklejanie fotografii zaczynamy od dołu czyli od dzie-
ci – najmłodszego pokolenia. Podpisujemy każde zdjęcie imieniem i na-
zwiskiem oraz datą urodzenia. Starsze dzieci mogą pisać same, w miarę 
możliwości. Następnie umieszczamy kolejne osoby. Jeśli zdarzy się sytu-
acja, że braknie nam zdjęcia, to tą osobę dorysowujemy kredkami lub 
przyklejamy kserokopię zdjęcia i kolorujemy kredkami. Pracę ozdabiamy 
w dowolny sposób, a ukończone dzieło wieszamy na ścianie – oczywiście, 
kto może i chciałby. Osobiście zachęcam, gdyż jest to wspaniały temat 
do rozmów, gdy odwiedzą nas goście.

Tajemnicze pudełko to zabawa poznawcza rozwijająca zmysł dotyku 
dla dzieci starszych i młodszych. Polega na rozpoznawaniu przedmiotów 
za pomocą dłoni, bez odwoływania się do spostrzeżeń wzrokowych.

Do wykonania pudełka potrzebny będzie gruby karton (taki, który będzie 
stabilny np. po niedużym sprzęcie AGD). Usuwamy z niego dwie ściany, tak 
aby powstała pewnego rodzaju „ramka”. Całość okładamy folia aluminiową, 
a do jednej ze ścian przymocowujemy materiał za pomocą zszywacza. 
W materiale robimy dwie dziury, w które ściśle zmieszczą się dwie dłonie  
i możemy zaczynać zabawę. Wystarczy włożyć do środka „ramki” 
przedmiot o ciekawej fakturze np. gąbkę, szczotkę, drewniana łyżkę itp.  
i pozwolić dzieciom zgadywać co to jest?

DLA DZIECI 
I RODZICÓW

DRZEWO  GENEALOGICZNE
MATERIAŁY: brystol, zdjęcia 
członków rodziny, ołówek, 
gumka, klej, mazaki, kredki.

1 2 TAJEMNICZE 
PUDEŁKO
MATERIAŁY: kartonowe 
pudełko, folia aluminio-
wa, kawałek materiału, 
zszywacz.
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PropozycjePropozycje

Opr. Magdalena Surdej
Opr. przez autora artykułu.
Opr. przez autora artykułu.

www.mjakmama24.pl/rodzice/dom/zabawy-z-dzieckiem/lizaki-na-walentynki-jak-zrobic-lizaki-w-
ksztalcie-serduszek,357_3921.html”  S.Pfister, „Piekno i pasje”, nr 1 2014, str.118-123.

Wspólne przygotowanie lizaków to świetny pomysł na zabawę 
kulinarną. Zachęca dzieci do przebywania i pomagania rodzicom w ku- 
chni oraz odkrywania nowych smaków. Lizaki mogą być wspaniałym 
prezentem dla dziadków, kuzynów czy przyjaciół. Oto przepis:

- 40 ml wody
- szklanka cukru
- 70 ml syropu owocowego
  (np. truskawkowego, malinowego)

Wszystkie składniki wkładamy do garnka i gotujemy na małym ogniu aż 
cukier rozpuści się i skarmelizuje. Uważamy, żeby masa się nie przypaliła 
bo wtedy lizaki będą gorzkie. Masą wypełniamy silikonowe foremki lub ro-
bimy kleksy łyżką na foli aluminiowej. W lizaki wkładamy drewniane patycz- 
ki lub wykałaczki i odstawiamy do wystygnięcia na 3 h. Lizaki pakujemy  
w przezroczystą folię i zawiązujemy kokardka. Cały proces musi odbywać 
się pod kontrolą dorosłych. Smacznego! 

„Anioł Stróż jest to propozycja plastyczna, do wykonania wspólnie  
z rodzicami, dla dzieci od lat 3 i więcej. Najtrudniejsza kwestią w wykona-
niu anioła jest tak naprawdę znalezienie odpowiedniego kawałka drewna, 
który stabilnie stałby na płaskiej powierzchni. Będzie to korpus anioła, 
do którego przyczepimy skrzydła (wycięte z kartonu) i głowę (piłeczkę 
pingpongową) za pomocą dwóch gwoździ i młotka (do tej części pracy 
potrzebny jest rodzic). Zarówno skrzydła jak i głowę anioła dzieci najpi-
erw wyklejają plasteliną, a dopiero potem rodzic montuje je do drewna - 
korpusu anioła. Aureolę wykonujemy z rafii. Każdy członek rodziny może 
mieć swojego anioła. „Zastęp Aniołów” pięknie prezentuje się na półce 
czy parapecie.

3

4

LIZAKI

ANIOŁ STRÓŻ
MATERIAŁY: kawałek drewna, 
piłeczka pingpongowa,  
2 gwoździe, młotek,  
biała plastelina,  
kawałek kartonu i rafii, 
nożyczki.MATERIAŁY: cukier,  

syrop owocowy, foremka  
silikonowa do lizaków
lub folia aluminiowa,  
przezroczysta folia,  
wstążka,  
patyczki/wykałaczki.



Bez zmartwień, z barszczem,
Z grzybami, z karpiem!

Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.

Wesołych Świąt!
A w święta,

Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe

Niech Wam pachną na zdrowie.

Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką!

pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie - najwięcej:

Zwykłego ludzkiego szczęścia.

„Wesołych Świąt”
Włodzimierz Melzacki

Rodzinnych, spokojnych i radosnych  
Świąt Bożego Narodzenia

życzy redakcja „Kolorowego Pajacyka”.
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