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W tym roku szkolnym nasze 
przedszkole ubiega się o przyz-
nanie certyfikatu „Varsavianistycz- 
na szkoła”. Certyfikat przyznają 
członkowie Zarządu Głównego To-
warzystwa Przyjaciół Warszawy. 

Varsavianistyczne 
przedszkole

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie wśród dzieci wiedzy 
z przeszłości i teraźniejszości Warszawy, rozwijanie inwencji twórczej w 
poznawaniu naszej stolicy. Podejmowane w przedszkolu działania mają 
integrować społeczność przedszkolną w pracy na rzecz Warszawy. Zdoby-
cie certyfikatu „Varsavianistyczna szkoła” wiąże się z wypełnieniem zadań 
oraz inicjatyw przewidzianych w Regulaminie przyznawania certyfikatu. 
Jednym z warunków jest przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci. 

We wszystkich grupach przedszkolnych 
odbyły się zajęcia poświęcone Warszawie. Dzieci 
poznały herb Warszawy, legendę o Warsie i Sawie, 
Bazyliszku, Złotej kaczce, zabytki, charakterysty- 
czne budowle naszego miasta. 

Zdobywaniu wiadomości sprzyjała dziecięca 
twórczość plastyczna oraz konstrukcyjna z wykorzys-
taniem różnorodnych środków wyrazu artystycznego, 
klocków i innych materiałów. W trakcie zabaw teatral-
nych przedszkolaki odgrywały role bohaterów z war-
szawskich legend: Bazyliszka, szewczyka, rybaka War-
sa, pięknej Syreny Sawy.

Dzieci z grupy III - „Motylki” podczas 
uroczystości Pasowania na przedsz-
kolaka wystąpiły w programie artystycz-
nym o Warszawie. Śpiewały nastrojowe 
piosenki, tańczyły, recytowały wiersze.
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Varsavianistyczne przedszkole

W grupie IV - „Pszczółki” nauczycielki zorganizowały wycieczki do 
Muzeum Pałacu w Wilanowie i Łazienek Królewskich. Przedszkolaki 
podziwiały piękne zabytki i budowle Warszawy m.in. Wodozbiór, Starą 
Pomarańczarnię, Pałac na Wodzie, Amfiteatr, pomnik Fryderyka Chopina.

Zdobyte wiadomości dzieci przedstawiły podczas redagowania 
gazetki tematycznej. Samodzielnie wykonały rysunki prezentujące ważne 
postacie i miejsca związane z naszą stolicą.

Przed nami jeszcze kilka projektów edukacyjnych poświęconych War-
szawie. Na wiosnę zaprosimy wszystkich rodziców do udziału w konkur-
sie fotograficznym na temat „Spacerkiem po Warszawie - warszawskie  
pomniki”. 

Planujemy przeprowadzenie akcji na rzecz mieszkańców w obrębie 
najbliższego środowiska pod hasłem „Dbam o czystość w moim mieście”.

Atrakcyjną inicjatywą będą również koncerty dziecięce dla 
mieszkańców najbliższych ulic zorganizowane na wzór Kapeli Czer-
niakowskiej. Przedszkolaki w plenerze zaprezentują piosenki i tańce 
poświęcone Warszawie. 

W ramach działań zmierzających do uzyskania certyfikatu zaprosiliśmy 
honorowego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Panią Marię 
Marzenę Grochowską, która opowiedziała dzieciom o Krystynie Krahelsk-
iej oraz zmieniającym się przez lata wizerunku Syrenki Warszawskiej na 
herbie Warszawy.

Wszystkie działania przewidziane Regulaminem przyznawania certy-
fikatu zostaną opisane w postaci sprawozdań i opatrzone kolekcją foto-
grafii.

Mamy nadzieję, że zrealizowane projekty zyskają uznanie w oczach 
członków Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. 

Aut. Katarzyna Owczarek
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20 listopada pierwszy raz obchodziliśmy Ogólnopolski 
Dzień Praw Dziecka, który został uchwalony 6-tego 
listopada 2014r. To ważne święto ma uświadomić 
wszystkim prawa małego człowieka. My w naszym 
przedszkolu pamiętamy o tym od dawna i realizujemy 
program autorski ,,Moje prawa'' oraz przystąpiliśmy do 
projektu ,,Chrońmy dzieci''.

W listopadzie dzięki uprzejmości 
mamy Franka z gr. III odwiedził nas 
pan Jacek Zadura- leśnik, który w 
niezwykle ciekawy i sugestywny 
sposób opowiadał o znaczeniu lasu 
i jego bogactwach. Dzieci zostały ob-
darowane książeczkami edukacyjny-
mi: ,,Domy zwierząt'' i ,,Od nasionka 
do książki''.

to okazja żeby każdy przedszkolak 
mógł pochwalić się swoim ukocha-
nym pluszakiem, zaprosić go do 
zabawy i opowiedzieć o nim. Tym 
razem świętowaliśmy ten dzień 
z rodzicami Kingi z gr. IV,  którzy 
muzycznie i śpiewająco poprow-
adzili nasze zabawy.

W piątek 5-tego grudnia wszystkie 
dzieci od rana były bardzo podeks-
cytowane, bo do przedszkola miał 
przyjechać Św. Mikołaj z prezentami 
oczywiście dla grzecznych dzieci. 
Zanim jednak zostały rozdane upo 
minki, dzieci mogły przywitać się 
z gościem, pobawić przy muzyce 
i zrobić sobie z nim pamiątkowe 
zdjęcie.

Świąteczne spotkanie z rodzicami, 
to tradycja naszego przedszkola.
Rodzice podziwiali teatralno-wokalne 
występy swoich dzieci, zostali zapro-
szeni do wspólnego kolędowania 
oraz mogli razem ze swoimi pocie-
chami wykonać bożonarodzeniową 
ozdobę, a także wziąć udział w 
kiermaszu prac dziecięcych.

W grudniu najstarsze przedszkolaki zostały 
zaproszone do Gimnazjum im. Wł. Sikorskiego, 
gdzie obejrzały dwa krótkie przedstawienia

,,Przygody kogutka Ziutka'' oraz ,,Rzepka'', 
brały udział w konkursie z nagrodami, a także 
uczestniczyły w zabawach ruchowych na sali 
gimnastycznej.

Młodzież z tego gimnazjum odwiedza nas w 
każdy wtorek- pomagają w opiece oraz bawią 
się z dziećmi.

Święto pluszowego misia,

Wizyta leśnika

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka Wizyta Świętego Mikołaja

Z wizytą w Gimnazjum nr. X  
w Warszawie

“Aniołkowo”, czyli świąteczne 
spotkanie z rodzicami

Kalendarium Kalendarium
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W karnawale czas na bale i w naszym przedsz-
kolu oczywiście bal kostiumowy miał miejsce. To 
wydarzenie zawsze wywołuje żywe reakcje i wyp-
ieki na twarzach nie tylko dzieci, ale i dorosłych.
Po śniadaniu wszystkie przedszkolaki i panie 
stawiły się na sali balowej w pięknych strojach i 
bawiły się do utraty tchu.

Od ostatniego numeru ,,Kolorowego Pajacyka'' odwiedziło nas wielu ciekawych 
gości, którzy dzielili się swoimi zawodowymi i sportowymi pasjami,

Szczególnie dużo gości zawitało do gr.I : tata Hani opowiadał o pracy zawo-
dowego żołnierza, był też dziadek Antka pilot  i jego ciocia z koleżanką- zawo-
dowe kickboxserki oraz rodzice Gabrysi, którzy przy gitarze śpiewali kolędy w 
j. angielskim. Natomiast tata Blanki próbował zainteresować dzieci hokejem. 
W gr. III mama Kacpra pokazywała co można wyczarować z balonów, a w gr. 
II mama Łucji uczyła piec pierniki. W grupie IV mama Marcina pokazywała, jak 
robi się świąteczne aniołki, a rodzice Adama demonstrowali ciekawe sztuczki i 
doświadczenia.

Przedszkolaki uwielbiają 
konstruować z klocków lego i dlatego 
dzieci z grupy IV bardzo cieszyły się 
na wiadomość, że obejrzą wystawę 
budowli z tych właśnie klocków na 
Stadionie Narodowym. Z wielkim 
zainteresowaniem oglądały kolejne 
ekspozycje i chętnie dzieliły się 
swoimi spostrzeżeniami.

W grudniu gościliśmy przedstawicieli  policji 
i straży miejskiej. Na obu spotkaniach dzieci 
żywo reagowały  na przekazywane infor-
macje i zadawały dużo pytań. Pani policjantka 
przećwiczyła z dziećmi prawidłowy sposób 
przechodzenia przez jezdnię, a przedstawicielka  
Straży Miejskiej ostrzegała najmłodszych przed 
rozmowami i kontaktami z nieznajomymi.

Ważne spotkania

Wystawa klocków lego

Bal nad bale

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Kalendarium Kalendarium
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Przedstawicielka Fundacji na rzezc 
odzysku puszek aluminiowych 
prowadziła warsztaty dotyczące 
segregowania odpadów i powtór-
nego ich wykorzystania. Dzieci 
utrwaliły sobie zasady segregacji 
obowiązujące w Warszawie oraz 
kolory poszczególnych pojemników.

W kwietniową środę hucznie 
witaliśmy wiosnę piosenką i tańcem. 
Na tę uroczystość zaprosiliśmy 
dzieci 5-letnie z zaprzyjaźnionego 
Przedszkola nr 149 przy ul. Dol-
nej. Każda z grup przygotowała 
piosenkę, taniec lub inscenizację. 
Pomogliśmy zaczarować pogodę 
i z niecierpliwością czekaliśmy na 
cieplejsze dni.

W każdej z grup odbyły się ciekawe 
zajęcia z marchewką w roli głównej. 
Przedszkolaki dowiadywały się skąd 
pochodzi marchewka i czy zawsze 
jest pomarańczowa. Dzięki po-
mocy rodziców zrobiono i wypito ze 
smakiem sok marchewkowy. Panie 
kucharki zadbały, by piątkowe menu 
było marchewkowe.

Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym 
zaprosiliśmy rodziców na wielkanocne zajęcia 
otwarte. Dzieci prezentowały programy arty-
styczne oraz bawily się wspólnie z rodzicami. 
Nie zabrakło świątecznych życzeń i dzielenia 
się jajeczkiem. W czasie przedświątecznym 
odbył się również kiermasz wielkanocny, na 
którym można było nabyć wykonane przez 
pracowników przedszkola palmy, baranki, 
zajączki i pisanki.

Na zaproszenie mamy Mateusza 
grupę odwiedziła p. Ania, która 
poprowadziła warsztaty korzystając 
ze wsparcia niezwykłego pomocnika 
– modelu szkieletu ludzkiego. Podc-
zas zajęć dzieci dowiedziały się: co 
robić, a czego nie, aby kręgosłup był 
prosty, jak działa, jak wygląda, dlac-
zego warto siedzieć prosto, co robić, 
żeby mieć zdrowe i mocne plecy, co 
lubią mięśnie i kości, jak poprawnie 
nosić plecak.

Opracowała Hanna Anusik

Projekt Szkielecik

Wielkanocne spotkania 
integracyjnie

Dzień marchewki

Festiwal piosenki o wiośnie

Spotkanie proekologiczne

W konkursie ekologicznym “Przy-
jaciel z recyklingu” wzięło udział 
prawie 50 prac! Uczestnicy zaskoc-
zyli pomysłowością w wykorzystaniu 
płyt kompaktowych, butelek plas-
tikowych, nakrętek czy rolek tek-
turowych. Jedna z prac była nawet 
podświetlana! Dzieci z ogromnym 
zainteresowaniem oglądały wystawę 
konkursową. Wyróżniono wszystkich 
Autorów.

Konkurs ekologiczny 
“Mój przyjaciel z recyklingu”

Kalendarium Kalendarium
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Dzień Babci i Dziadka

Jak co roku w styczniowe popołudnie,  
w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość  
Dnia Babci i Dziadka. Przybyło bardzo dużo 

gości, których powitała pani Dyrektor 
i złożyła im życzenia. Babcie i Dziadkowie 
mieli możliwość obejrzenia programów 
artystycznych przygotowanych przez 
własne wnuczęta. Dzieci zaprezentowały 
inscenizacje, piosenki ilustrowane 
ruchem oraz wiersze adresowane do 
babć i dziadków. Odbyły się również 
wspólne zabawy integracyjne i tańce 

z udziałem seniorów. Dzieci wystąpiły 
jak prawdziwi aktorzy, za co otrzymali 

gromkie brawa. 

aut. Teresa Majewska

BABCIA I DZIADEK – 
najukochańsze osoby 
na świecie

Uroczystość zakończyła 
się słodkim poczęstunkiem. 
Dziadkowie otrzymali prezenty 
wykonane samodzielnie przez 
dzieci. Miła atmosfera podczas 
uroczystości, pełna wrażeń, 
humoru, gromkich braw, 
wspólnie spędzone popołudnie 
utrwalone zostało przez 
aparaty fotograficzne i kamery.
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Psycholog

Myśląc o samodzielności własnego dziecka warto szczerze porozmawiać z 
samym sobą i zastanowić się nad tym, czy któreś z wyżej opisanych czynników 
są nam bliskie. Jeżeli tak – nic straconego! Wiedząc jakie są powody ogran-
iczania samodzielności naszego dziecka, możemy starać się je eliminować. 
Z pewnością będzie to ciężka praca, ale warto ją podjąć dla dobra dziecka. 
Korzyści samodzielności jest bardzo wiele, oto niektóre z nich: 

 • Sprzyja zwiększaniu samooceny, poczucia sprawstwa,
 • Dziecko widząc rezultaty swojej działalności jest konfrontow  

ane ze swoimi możliwościami – dzięki temu uczy się, kiedy poradzi sobie samo, 
a kiedy powinno poprosić o wsparcie,

 • Ćwiczy podejmowanie decyzji,
 • Dziecko wykonując dane czynności samodzielnie, zwiększa swoje 

umiejętności w danej dziedzinie,
 • Powoduje poszerzanie wiedzy o samym sobie i otaczającym świecie.

„Kochać dziecko to pomóc mu żyć samodzielnie. Dziecko 
dorastając tak czy inaczej staje się coraz bardziej od nas 
niezależne. Samodzielność tę można rozwijać lub, przeci-
wnie, tłumić. Zależnie od postępowania rodziców, mamy 
potem do czynienia z dwudziestolatkiem, który nie wie, jak 
załatwić najprostszą sprawę, lub z młodym człowiekiem, 
który w odpowiedzialny sposób potrafi podejmować decyzje, 
samodzielnie uporać się z wieloma problemami itp.”

(Joanna Sakowska, „Szkoła dla rodziców i wychowawców”)

SAMODZIELNOŚĆ DZIECKA

Samodzielne dziecko lepiej poradzi 
sobie w przyszłości. Jako osoba dorosła, 
będzie potrafiło decydować o sobie, bronić 
swoich racji. Ćwiczona od najmłodszych lat 
samodzielność, w późniejszych latach zaowo- 
cuje większą odpowiedzialnością, pewnością 
siebie i swoich decyzji, wyższą samooceną.

Rodzice często borykają się z szeregiem wątpliwości dotyczących 
samodzielności ich dzieci. Z jednej strony chcieliby ją budować i wspierać, 
z drugiej obawiają się pozwolić dziecku na więcej autonomii i swobody. Pod-
czas rozmów z rodzicami można zauważyć pewne powtarzające się czynniki 
utrudniające im pozwolenie dziecku na więcej samodzielności. Oto niektóre 
z nich:

 • Obawa o to czy ono sobie poradzi,
 • Niedocenianie możliwości i mądrości dziecka,
 • Pośpiech (np. podczas ubierania się, jedzenia, sprzątania),
 • Chęć przedłużenia dzieciństwa swojej pociechy,
 • Perfekcjonizm rodzica,
 • Własne, trudne doświadczenia związane z samodzielnością,
 • Brak wiedzy z zakresu prawidłowości rozwojowych dzieci.

Katarzyna Myszkowska-Wójcik

Poniżej opisane zostaną zasady dla rodziców. Zasady których należy 
przestrzegać, aby dziecko stawało się coraz bardziej samodzielne:

 • Doceniaj dziecko, kiedy coś zrobi dobrze, lub kiedy po prostu próbuje 
zrobić coś samodzielnie. Nie zawsze efekt jest najważniejszy!

 • Pozwalaj dziecku popełniać błędy.
 • Pamiętaj, że wykonane przez dziecko czynności nie muszą być zrobi-

one perfekcyjnie.
 • Rozmawiaj z dzieckiem jak najwięcej – pokazuj mu, że chętnie 

usłyszysz zarówno o jego sukcesach, jak i porażkach. 
 • Pozwalaj dziecku podejmować własne decyzje, nawet jeżeli masz 

poczucie, że nie są najlepsze.
 • Jak najczęściej włączaj dziecko w obowiązki domowe, zachęcaj do 

pomocy.
 • Nie wyręczaj swojego dziecka!
 • Pozwól dziecku samodzielnie wykonywać swoje zadania. Ważne 

żebyś był „w zasięgu ręki”, gdyby samo zdecydowało, że potrzebuje wsparcia.
 • Pamiętaj o byciu konsekwentnym.
 • Jeżeli zadanie jest trudniejsze, bardziej skomplikowane – wspieraj 

dziecko np. poprzez pomoc w podziale czynności na mniej złożone etapy.
 • Stwarzaj sytuacje, kiedy dziecko jest samo. Nawet jeżeli trwa to bar- 

dzo krótko, uczy to, że można czuć się bezpiecznie, nawet jeżeli rodzica 
chwilowo nie ma w pobliżu.

Do dzieła!
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Przedszkolaki w Europie

„Kuchnia węgierska”

Sztuka kulinarna nie jest dziełem przypadku. Wpływa na nią historia danego 
kraju, tradycje i obyczaje, warunki klimatyczne i ekonomiczne.  Uwarunkowania te, 
sprawiają, że każda kuchnia narodowa jest trochę inna. Co jest charakterystyc-
znego w kuchni węgierskiej? Przede wszystkim papryka – jest bezapelacyjnie 
królową węgierskich przypraw. Powiedzenie mówi, że węgierska gospodyni, kiedy 
ma przygotować posiłek stawia na stole słoik z papryką i zastanawia się, co do 
niej dodać. Kuchnia węgierska nie ma sobie równych zarówno co do liczby potraw 
zawierających paprykę, jak i w ilości tej przyprawy dodawanej do jednej potrawy. 
Czerwona, żółta, zielona, kolorowa, ostra, łagodna, słodka, i jakiej jeszcze tylko 
zapragniemy. Występuje pod wszystkimi postaciami  (mielona, suszona, gotowa-
na, konserwowana) i stanowi naprawdę ważny składnik diety przeciętnego Węgra. 
Obecnie Węgrzy używają przeważnie słodkiej papryki do przyprawiania posiłków, 
a nie ostrej, tak jak głosi legenda.  

Narodowym daniem Węgrów 
jest zdecydowanie „pörkölt” czyli gu-
lasz – zawiesista zupa, przyrządzona 
z ziemniaków, papryki i właściwie 
każdego rodzaju mięsa (wołowego, 
wieprzowego, drobiowego, baranie-
go), doprawiona przyprawami (czos-
nkiem, solą, pieprzem i oczywiście 
sproszkowaną papryką). Powstanie 
gulaszu jest związane z koczowniczą 
przeszłością Węgrów, kiedy to ideal-

Z kolei narodowym napojem Węgier jest 
„kávé” – większość mieszkańców tego kraju 
jest wprost nałogowymi miłośnikami kawy. 
Ponoć można się zdziwić tym, jak dużo kawy 
może wypić typowy Węgier w ciągu jedne-
go dnia. Czarną, bardzo mocną i słodzoną 
obficie do smaku kawę pija się z małych 
filiżaneczek – na życzenie klienta może być 
podana z mlekiem albo z bitą śmietaną. 
Zwolennicy herbaty są tutaj w mniejszości. 
Kawa na Węgrzech jest  bowiem znacznie 
popularniejszym napojem niż herbata i ser-
wowana jest w każdym, nawet najmniejszym 
barze.

nym rozwiązaniem na ogrzanie się i dostarczenie sobie odpowiedniej ilości ener-
gii, było przygotowanie mięsnej potrawy na otwartym ogniu. Pierwsze wzmianki 
historyczne dotyczące tego dania sięgają już IX wieku. Skład gulaszu zmieniał się 
na przestrzeni wieków, ale to, że tradycyjnie podawany jest w kociołku, w którym 
jest przyrządzany, nie uległo zmianie.

Węgrzy nie stronią również od słodyczy, które często traktują jako przekąski 
lub desery. "Rétes" – to najpopularniejsze węgierskie ciasto (podobne do stru-
cli), które ma kształt zawijanego po obu końcach ruloniku, nadziewanego białym 
serem z rodzynkami, jabłkami lub wiśniami z orzechami włoskimi. Sekret dobrego 
rétes'a tkwi w mące użytej do wypieku - powinna być idealnie wysuszona.
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Przedszkolaki w Europie

Masło roztopimy i po wystygnięciu rozrabiamy z 
mąką, jajkiem, octem i około 200ml bardzo lekko osolonej 
wody, aż do uzyskania miękkiego ciasta bez problemu 
odchodzącego od rąk. Posypujemy mąką powierzchnię, 
na której wyrabiamy ciasto, po czym formujemy z niego 
kule kształtu małego bochenka chleba. Każdą z nich przy- 
krywamy ciepłą ceramiczną miską na około 20 minut. 

Ciasto jest gotowe wtedy, gdy stanie się miękkie i lek-
kie dotknięcie palcem pozostawi na nim ślad. Następnie 
na dużym prostokątnym stole, przykrytym czystym, lnia-
nym obrusem, podsypujemy mąkę i kładziemy ciasto. 
Rozciągamy je w dłoniach aż do rozmiarów dużego ta-

100g tłuszczu (masło lub smalec) 
600g mąki 

1 jajko 
2 łyżeczki octu 
pół łyżeczki soli 

masło do nasączenia ciasta

aut. Magdalena Surdej

Przepis na “Rétes”

lerza i układamy na środku obrusa. Kropić roztopionym 
masłem i powoli zaczynamy rozciągać je dłońmi w kie- 
runku brzegów stołu, zaczynając od środka placka. 

Ciasto musi rozciągnąć się do tego stopnia, by całkiem 
pokryć powierzchnię stołu. Odcinamy jego nadmiar na brzegach 
i obficie kropimy roztopionym masłem. W ręce chwytamy jeden 
brzeg obrusa i wraz z ciastem unosimy do góry. Trzeba tak 
manewrować, by ostatecznie płachtę rozwałkowanej masy 
złożyć na pół. Następnie skrapiamy masłem górną powierzchnię 
ciasta i znów składamy je na pół. Operację powtarzamy aż do 
uzyskania prostokąta o wymiarach odpowiadających wymi-
arowi płaskiej dużej blachy do pieczenia. Wówczas, po ponow-
nym nasączeniu ciasta tłuszczem, na jeden z jego brzegów 
nakładamy przygotowane wcześniej nadzienie i całość os-
tatecznie zwijamy niczym roladę. Wierzch ciasta jeszcze 
raz skrapiamy masłem i układamy je na blasze. Analogicz- 
nie postępujemy z pozostałymi plackami. 

Proces rozwałkowywania ciasta można zobaczyć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=ueQ15eh4EHg . 
Pieczemy je na złoto w nagrzanym piekarniku w temperaturze  
ok. 200 st.C.

                 Smacznego!    
Jó étvágyat!
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Kącik książki

Publikacja ta omawia istotne i aktual-
nie żywo dyskutowane w środowisku tera-
peutów i pedagogów zagadnienia związane 
z nabywaniem i rozwojem kompetencji 
samoobsługowych u dzieci w pierwszych 
trzech latach życia. Książka zawiera prak-
tyczne porady, jak wspomagać rozwój 
najmłodszych w nauce samoobsługi, 
przykłady zabaw i ćwiczeń, zalecenia 
dotyczące diagnozowania rozwoju psycho-
ruchowego dzieci oraz bardzo przydatne 
arkusze służące do oceny kompetencji w 
zakresie samoobsługi dzieci dwu- i trzy- 
letnich. Książka z pewnością będzie 
doskonałą pomocą dla rodziców dbających 
o prawidłowy rozwój swoich pociech.

“Dziecko z charakterem” to książka 
dla rodziców o dzieciach, ale nie tylko. 
To książka dla tych wszystkich, którzy 

chcą towarzyszyć dzieciom w rozwoju. 
Książka o mądrym wychowaniu, które 

pozwala dziecku efektywnie poznawać 
świat poprzez zdobywanie własnych 

doświadczeń i dokonywanie samodziel-
nych odkryć. Autorki nie zapominają 

jednak o roli dorosłego w wyznaczaniu 
dziecku bezpiecznych granic.

Seria SAM to 16 książek, w których 
specjalny nacisk położony jest na 
atrakcyjne przekazywanie praktycznej 
wiedzy, dzięki której dziecko uczy się 
samodzielności i aktywności. Książki 
wyróżnia: przystępny tekst, duża, 
wyraźna czcionka, duży format oraz 
mnóstwo kolorowych przykładów i ilus-
tracji. Cała seria SAM uzyskała patronat 
magazynu dla rodziców "Twoje Dziecko", 
miesięcznika polecanego przez Instytut 
Matki i Dziecka. 

Wiem i potrafię... to seria kształcących 
książeczek dla dzieci ciekawych świata.

Dzięki książeczkom z tej serii dziecko 
z pewnością zyska mnóstwo praktycznych 
umiejętności, np. nauczy się samodzielnie 

rozbijać namiot, spakować plecak, wezwać 
pomoc, udzielić pierwszej pomocy, a nawet 

będzie wiedziało, co zrobić jak nagle od-
padnie guzik.

Duże litery zachęcą dzieci do 
samodzielnego czytania. Książka może 
stać się inspiracją dla rodziców, którzy 

poszukują ciekawych pomysłów na 
spędzanie czasu z dziećmi w domu.

DLA RODZICÓW

Anna Mikler-Chwastek 
"Co dzień bardziej samodzielne”,
wydawnictwo Harmonia

DLA STARSZYCH DZIECI

Seria książek “SAM…” autor Małgorzata Głuch, 
wydawnictwo Europa

Gabriele Haug-Schnabel, 
Barbara Schmid-Steinbrunner 

“Dziecko z charakterem”,
wydawnictwo Media Rodzina

Seria książek “Wiem i potrafię... “
autor Marcin Przewoźniak,

wydawnictwo Publicat 
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opracowanie Katarzyna Suda
Źródła :

HYPERLINK "http://www.gandalf.com.pl"http://www.gandalf.com.pl
lubimyczytac.pl

czasdzieci.pl
czarymary.pl

mediarodzina.pl

Misia Marysia, rezolutna kilkuletnia 
dziewczynka, ma takie same przeżycia 
jak każde dziecko w jej wieku. Idzie do 
przedszkola i musi pożegnać pieluszkę, 
urządza urodziny, boi się ciemności, 
złości się z byle powodu… Misia Marysia 
przeprowadza małego czytelnika przez 
naprawdę trudne chwile, takie jak nauka 
korzystania z nocnika czy radzenie sobie 
z napadem złości. Maluchy razem z nią 
przeżywają wielkie radości i wzruszenia, 
uczą się nowych słówek i wyrażania 
własnych myśli, dorośli zaś, podpatrując 
mamę i tatę Koala, dowiadują się, jak 
można mądrze pomóc maluchowi. 

„Mądra Mysz” to edukacyjna se-
ria kwadratowych książek dla dzieci, 
w skład której wchodzą obyczajowe 
opowiadania o przygodach Zuzia 
autorstwa Liane Schneider i przy-
godach Maksa autorstwa Christiana 
Tielmanna.

Zuzia i Maks to postaci stwor-
zone dla dzieci jako przewodnicy 
po najbliższym otoczeniu które 
towarzyszą rówieśnikom w ważnych 
w ich życiu momentach, takich 
jak pierwszy dzień w przedszkolu, 
narodziny rodzeństwa, czy pierwsza 
wizyta u lekarza. Dzięki nim dzieci 
mają szansę wcześniej poznać i 
oswoić nieznane sytuacje.

DLA MŁODSZYCH DZIECI

Seria książeczek o Zuzi i Maksie, 
wydawnictwo Media Rodzina  

Seria książeczek “Misia Marysia”
autor Nadia Berkane,
wydawctwo Debit

Kącik książki

Ciepłe, sympatyczne 
ilustracje i prosty tekst na 
pewno pomogą rozwiązać 
niejeden wielki problem 
małego człowieka i jego 
rodziców. 
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Podczas posiłków zachęcaliśmy 
przedszkolaki do próbowania 
pielęgnowanych przez siebie ziół. 
Dziękujemy Rodzicom i dzieciom za 
owocną współpracę!

“Kulinarne przysmaki, które 
lubią przedszkolaki”

ZIELONE OGRÓDKI W NASZYCH SALACH

aut. Ewelina Litwic

W ramach programu "Kuli-
narne przysmaki, które lubią 
przedszkolaki" zaprosiliśmy 
rodziców do wspólnego tworze-
nia zielonych hodowli w salach 
przedszkolaków. Rodzice chętnie 
przynosili pojemniki, ziemię 
ogrodową, doniczki, nasiona, 
cebulki oraz sadzonki. 

Niedługo potem zazieleniły się para-
pety we wszystkich grupach. W wyniku 
wspólnej hodowli – dbania i podlewania 
roślin – wyrosła rzeżucha, szczypiorek, 
fasola, bazylia. Rozrósł się majeranek, 
melisa i tymianek. 

Dzieci poznały zasadę działania 
kiełkownika obserwując pękające 
nasiona i przelewając je wodą. 
Przedszkolaki omawiały budowę 
roślin oraz zapoznały się z warunka-
mi ich wzrostu.
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NASZE SUKCESY
Nasze przedszkole co roku bierze udział w licznych 

konkursach organizowanych na terenie naszego mias-
ta. W tym roku również ochoczo braliśmy w nich udział 
i osiągnęliśmy kilka sukcesów, czym chcielibyśmy się 
pochwalić.

W konkursie plastycznym   
HYPERLINK "http://przedszkole325.pl/
konkurs-plastyczny-nasza-syrenka/" 
“Nasza Syrenka” zorganizowanym 
przez pobliską Szkołę Podstawową 
Nr 212, swoje prace na konkurs 
zgłosili: Helenka M. z gr. II, Mila 
z gr. III oraz Maja, Julka, Zu-
zia i Roxana z gr. IV. Syrenka Mili 
z grupy Motylków zajęła II miejsce 
w kategorii “Przedszkola”, a praca 
Helenki M. z grupy Słoneczek została 
wyróżniona.

W konkursie plastycznym pt. „Lu-
dowe opowieści”, zorganizowanym 
przez Przedszkole Nr  274 wraz z 
Domem Kultury „Kadr”, zadaniem ucz-
estników  było zilustrowanie jednego z 
obrzędów i zwyczajów ludowych.  Hania 
S. z grupy Biedronek zajęła III mie-
jsce, a Helenka M. z grupy Słoneczek 
otrzymała wyróżnienie za swoją pracę.

W kolejnym konkursie plastyc-
znym pt. „Wiosna w zielonych 
okularach”, zorganizowanym 
przez Przedszkole Nr 224 
„Niegocińskie Skrzaty” , praca 
Hani S. z grupy Biedronek 
zrobiła tak wielkie wrażenie na 
jurorach konkursu, że otrzymała 
pierwsze miejsce.
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Nasze sukcesy

DLA DZIECI 
I RODZICÓW

Wszystkim laureatom i uczestnikom 
konkursów serdecznie dziękujemy 
za udział i gratulujemy, czekając na 
dalsze sukcesy. Jednocześnie trzy-
mamy kciuki za grupę Pszczółek, 
która przygotowuje się do Mokotowsk-
iego Przeglądu Muzycznego oraz za 
przedszkolaków, których prace zostały 
zgłoszone do konkursu, organizow-
anego przez Przedszkole Nr 274, 
dotyczącego „Górskich ssaków chron-
ionych”.

opr. Magdalena Surdej

W innym konkursie, tym razem recytatorskim, pt.„Zaczarowane Słowa 
– pory roku w poezji dla dzieci” zorganizowanym przez Przedszkole Nr 
145 “Czterolistna Koniczyna” wzięło udział troje dzieci z naszego przed-
szkola: Tymek z grupy Biedronek, który recytował fragment wiersza Marii 
Czerkawskiej “Wiosna”, Amelka z grupy Motylków recytowała wiersz 
Doroty Gellner “Dziwny domek”

Z kolei w konkursie Wielkanoc-
nym, na najpiękniejszą palmę 
i stroik wielkanocny, zorgan-
izowanym przez Przedszkole 
Nr 326, wzięły udział dzieci z 
grupy Biedronek i Słoneczek.  
Zadaniem uczestników było 
grupowe wykonanie pracy. 
Biedronki stworzyły stroik, 
a Słoneczka palmę. Mimo, 
że prace naszych dzieci 
nie znalazły się na podium, 
tworzenie ich, sprawiło dzie-
ciom ogromną radość.

oraz Asia O. z grupy Słoneczek, 
która zaprezentowała wiersz Marii 
Terlikowskiej “Przedwiośnie”. Asia 
O. zdobyła wyróżnienie za swoją 
interpretację wiersza i na gali finałowej 
otrzymała dyplom i nagrodę książkową 
z rąk Burmistrza Dzielnicy Mokotów. 



Opracowała Dorota Wypych
Przykładowe prace wykonały dzieci z gr. IV
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ZRÓB TO SAM

„Kółko i krzyżyk” to gra znana i lubiana od wielu lat. Rozegranie jednej 
partii zajmuje krótką chwilę, do gry potrzebujemy tylko kartki i czegoś do 
pisania. Jednocześnie rozwija logiczne myślenie wprowadzając elementy 
strategii.

Zachęcamy do wykonania małej gry inspirowanej zasadami „Kółka 
i krzyżyka”. Na kwadratową tekturkę naklejamy kolorowy papier dow-
olnej barwy. Następnie przyklejając wąskie paski pianki dekoracyjnej lub 
kolorowego papieru „dzielimy” planszę na 9 jednakowych pól. Z pianki wy-
cinamy 5 kół i krótkie paski do ułożenia krzyżyków – naklejamy je na plas-
tikowych nakrętkach. Jeśli nie posiadamy pianki – kółka i krzyżyki można 
narysować na nakrętkach markerem lub korektorem. Wystarczy teraz 
zaprosić do gry kolegę lub kogoś z domowników.

Życzymy wielu wygranych partii!

Proponujemy wykonanie prostego kwiatka, 
którym dziecko może ozdobić swój pokój lub 
podarować w prezencie.

Rolkę po papierze nacinamy co ok. 1 cm 
z obu stron, pozostawiając na środku rolki 
nieprzecięty pierścień o szerokości ok. 1 – 
1,5cm.  Nacięte paski odginamy na zewnątrz 

GRA “KÓŁKO I KRZYŻYK
MATERIAŁY: tekturka w kształcie 
kwadratu, kwadrat kolorowego 
papieru o wymiarach tek-
turki, pianka dekoracyjna lub 
kolorowy papier, po 5 jedna-
kowych plastikowych nakrętek 
w dwóch kolorach, nożyczki, klej

1

2

3

KWIATEK Z ROLKI

KURCZACZEK

MATERIAŁY: rolka po papierze 
toaletowym, kolorowa krepina, 
patyczek do szaszłyków, farby, 
kolorowy papier, klej, nożyczki, 
farby

MATERIAŁY: biały 
lub żółty kubeczek 
papierowy lub 
styropianowy, 
kolorowy papier, 
kolorowe piórka, 
marker, klej typu 
wikol

Z kolorowego papieru wycinamy kształt dzioba, grzebienia i nóżek kurcza-
ka, przyklejamy je w odpowiednim miejscu kubeczka. Markerem rysujemy 
oczy. Na górze kubka przyklejamy kolorowe piórka. 

Ten prosty w wykonaniu kurczaczek może pięknie dekorować wiel-
kanocny dom lub służyć do przechowywania czekoladowych jajek czy 
włożenia żywych gałązek bukszpanu lub barwinka.

i malujemy farbami o dowolnym kolorze. 
Patyczek od szaszłyków owijamy zieloną 
krepiną tworząc łodygę i wbijamy w  pom-
alowany kwiat (w tej czynności przyda się 
pomoc rodziców). Środek z jednej i dru-
giej strony wypełniamy zwiniętą kolorową 
krepiną. Z kolorowego papieru możemy 
wyciąć listek i przykleić do łodyżki.




