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Słowo wstępu 

 

Drodzy Rodzice, oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszej 

przedszkolnej gazetki. Prosimy o wyrozumiałość- to nasz debiut.  

W  gazetce znajdują się ciekawe artykuły, fotorelacje z naszych zajęć, 

coś dla umysłu-  kącik z krzyżówką i rebusami  i wiele innych ciekawych 

propozycji.  

Serdecznie zachęcamy do lektury, mamy nadzieję, że będzie 

przyjemna.  

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby 

czas spędzony w rodzinnym gronie w blasku choinki, pozwolił 

naładować akumulatory i  dał siłę do zmagań z codziennością.  

Magicznych  Świąt! 

                                                                                                       Zespół redakcyjny 
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(NIE) IDEALNE ŚWIĘTA 

 

      Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W naszej 

wyobraźni widzimy pięknie zastawiony stół, choinkę, prezenty, mieszkanie 

posprzątane na błysk no i oczywiście grzeczne dzieci przy stole. Niestety to tylko 

możemy zobaczyć w reklamach, które na co dzień serwują nam różnego rodzaju 

media. Tak więc, czas zejść na ziemię… 

 

Współczesna rodzina musi zmierzyć się z wieloma przeciwnościami: 

zmiany społeczne, ekonomiczne, łączenie obowiązków zawodowych 

i  rodzinnych. Jak w gąszczu tych przeobrażeń znaleźć „złoty środek” i pamiętać 

o tym, że rodzina ma charakter ponadczasowy i  uniwersalny? Myślę, że 

zbliżające się Święta będą dobrą okazją do krótkiej refleksji nad relacjami 

panującymi w naszych rodzinach. Z całą pewnością siła , jaką dają nam najbliżsi 

staje się motorem napędowym naszych działań. 

 

Organizacja Świąt to wyzwanie, któremu to oczywiście my- kobiety 

musimy sprostać! Sygnał do startu dała nam pierwsza choinka w galerii 

handlowej. Sprzątanie, zakupy, choinka, prezenty, gotowanie, a na koniec… 

zmęczenie i stres- bo przecież nie wszystko było idealne. Święta powinny być 

radosnym czasem spędzonym w rodzinnym gronie, a dla większości z nas są 

bardzo stresujące. Stawiamy sobie zbyt wysokie wymagania, bo przecież 

„perfekcjonizm” to drugie ja.  W konsekwencji zasiadamy do rodzinnego stołu 

w  biegu i tylko przelotem. A czy coś lub ktoś stoi na przeszkodzie, aby zwolnić 

tempo? Tylko my sami.  
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My Rodzice, poświęcamy dużo czasu na poszukiwanie prezentów  dla naszych 

Dzieci. Oczywiście muszą być wymarzone, idealne, atrakcyjne…Tak naprawdę 

największą atrakcją dla naszych dzieci jesteśmy my sami- Rodzice. Wspólnie 

spędzony czas to przywilej, więc doceńmy i korzystajmy z niego. Mama i Tata 

zastąpią wszystkich, ale ich nie zastąpi nikt. 

                                                                                                     

 

Cieszmy się i korzystajmy ze świątecznego czasu świadomie, bo minie szybko, 

nie wiadomo nawet kiedy… Jeśli 

zabraknie w nim bliskości, poczucia 

bezpieczeństwa, troski o wspólne dobro, 

to „świąteczny blask” przygaśnie. Jeżeli 

naszą uwagę skierujemy na najbliższych 

oraz na rzeczy drobne, bez pośpiechu, 

doceniając to, co mamy, spowoduje, 

że święta będą mogły nabrać nowej jakości 

i spełnić swoją funkcję celebracji 

wyjątkowego czasu spędzonego razem. 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                     A. Seweryn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu : jak pomóc mu  przystosować się  

do  nowych warunków. 

Adaptacja dziecka w przedszkolu to bardzo ważny proces zarówno dla 

dziecka jak i rodziców.  

Adaptacja to umiejętność przystosowania się do  nowych warunków. 

W  przypadku przedszkola to zdolność odnalezienia się dziecka w nowej 

przestrzeni , poznania dzieci oraz pani. Może trwać od 2 tygodni do miesiąca, a 

nawet dłużej w zależności od indywidualnych predyspozycji dziecka. Ten 

pierwszy „społeczny okres”  w życiu dziecka jest dla niego bardzo ważny 

i  dlatego trzeba postarać się aby przeszedł go pomyślnie. 

Do czego musi przyzwyczaić się 3 -latek? Przede wszystkim do pozostania 

w nowym miejscu bez rodziców oraz nowego rytmu dnia. Dzieci mają swoje 

przyzwyczajenia, które ulegną zmianie. To dla większości z nich nie jest łatwe. 

Niektóre dość szybko odnajdują się w nowych warunkach, innym jest trudniej, 

ale niezależnie od tego powinny w nowym miejscu czuć się bezpiecznie.  O to 

dbają wszyscy pracownicy przedszkola.  

Rodzice powinni  przygotować dziecko do rozpoczęcia przygody 

z  przedszkolem, mówić ciepło o pani ,o przedszkolu oraz zwrócić uwagę na 

korzyści płynące z uczęszczania do przedszkola . Można opowiedzieć 

o  atrakcjach, zabawkach, zabawach i dzieciach. Ważnym elementem, 

ułatwiającym dziecku proces adaptacji, jest nauczanie go czynności 

samoobsługowych: 3-latek powinien umieć samodzielnie jeść, umyć ręce i buzię, 

ubrać się oraz sygnalizować swoje potrzeby. Nauczyciele pomagają dzieciom w 

czynnościach samoobsługowych, ważne jest jednak by dziecko samo próbowało, 

a nie czekało, aż ktoś zrób to za niego. Tych czynności dziecko powinno nauczyć 

się w domu z rodzicami. Dzieci lubią być samodzielnie, a rolą rodzica jest 
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wspieranie i docenianie podejmowanych prób.  

W pierwszych dniach pobytu w przedszkolu dziecko może nie mieć 

apetytu, być płaczliwe oraz tęsknić za bliskimi. Nauczyciele w przedszkolu 

doskonale radzą sobie z  takimi sytuacjami, a rodzice powinni wykazać się 

cierpliwością i zrozumieniem. 

 W szafce przedszkolaka powinno znaleźć się kilka zapasowych 

kompletów ubrań, ulubiona przytulanka, buciki na zmianę ( na gumowej 

podeszwie i zapinane na rzep) oraz mały ręczniczek. 

 Adaptacja nie musi być trudna, wszystko zależy od podejścia rodziców. 

Trzeba pamiętać, że małe dziecko buduje swój świat podobnie jak dorośli i to ich 

postawy i zachowania najczęściej naśladują. Jeśli rodzice okażą spokój, 

pozytywne nastawienie, dobry nastrój  - dziecko wkrótce zaakceptuje nową 

sytuację, a w przedszkolu poczuje się bezpiecznie .  

 

 

 

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu: Rodzicu, 

nie stresuj się,  to i dziecko nie  będzie się 

stresować. 

 

                                                                                                    

K. Miechowska 
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             Świąteczna krzyżówka      

  1.               

2.                

  3.              

 4.               

5.                

 6.               

  7.              

 8.               

  9.              

  10.              

11.                

      12.          

        13.        

 

1. Betlejemska…., prowadziła Trzech Króli do Dzieciątka Jezus. 

2. Imię Dzieciątka narodzonego w żłobku. 

3. Kładzione pod biały obrus na stole wigilijnym. 

4. Bożonarodzeniowa pieśń ludowa. 

                                       5.Dzielimy się nim przy wigilijnym stole.            

                                                  6. Ma ości. 

7. Symbolizuje dobrobyt i początek nowego życia. 

8. Ozdabiamy ją bombkami, jabłkami, orzechami… 

9. Zapalamy ją na wigilijnym stole. 

10. Dzień poprzedzający Boże Narodzenie. 

11. Skrzypi pod nogami w mroźny zimowy dzień.  

                                     12. Chodzi po kolędzie w zimowy dzień. 

                              13. Msza Św. Odprawiana o północy z 24 na 25 grudnia. 
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                    ROZWIĄŻ REBUSY 

 

 

 

     …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

  

        ………………………………………………………………………………………… 

 

         …………………………………………………………………………………………. 

 

Rozwiązania krzyżówki i rebusów prosimy wrzucać do skrzynki znajdującej się w holu 

przedszkola do dnia 17.12.2019. Losowanie nagród odbędzie się 18.12.2019r. 
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KÓŁKO KULINARNE „KUCHCIKI” 
 

Dzieci w wieku przedszkolnym są ciekawe świata, zadają wiele pytań 

i  oczekują na odpowiedzi, które zaspokoją ich ciekawość. Uważnie obserwują 

otaczającą rzeczywistość, podpatrują co dzieje się w domu, przedszkolu, na ulicy, 

w sklepie, samochodzie. W domu chętnie pomagają bliskim, a w kuchni pod 

okiem mamy lub babci poznają tajniki gotowania. 

Zajęcia kulinarne to zajęcia bardzo lubiane przez dzieci zarówno starsze, 

jak i młodsze. Mają one na celu nauczyć przedszkolaki czerpania radości ze 

wspólnego przygotowywania potraw oraz zachęcić do zdrowego odżywiania. 

Podczas takich działań dzieci mogą samodzielnie wykonywać różne czynności 

kuchenne: kroić, smarować, rozdrabniać, ubijać, mieszać, itp. Daje im to wiele 

radości i satysfakcji z posiadanych umiejętności. 

Zajęcia kulinarne stwarzają okazję do dzielenia się wrażeniami 

z  domowych obserwacji dotyczących przyrządzania potraw. Uczą też dzieci, że 

ważne jest przygotowanie odpowiedniego stroju do czynności kuchennych. To tu 

przedszkolaki zakładają fartuszki i chusteczki, po to, aby nie zabrudzić swojego 

ubrania oraz aby w przygotowywanym posiłku nie znalazły się niepotrzebne 

przedmioty. Podczas działań dbają o estetykę i higienę całego otoczenia. Poprzez 

kulinarną zabawę zdobywają nowe doświadczenia, odkrywają nowe, ciekawe 

smaki i mają możliwość samodzielnie i w sposób twórczy przygotować dla siebie 

posiłek. Takie działania wpływają też na przezwyciężenie niechęci do niektórych 

potraw. 
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KRÓTKA FOTORELACJA Z NASZYCH ZAJĘĆ: 
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       M. Kania 
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Z PRZEDSZKOLNEJ KUCHNI 

 

   

 

Makówki – tradycyjna śląska 

potrawa wigilijna. W wielu śląskich 

domach nie można wyobrazić sobie 

obchodów Świąt Bożego 

Narodzenia bez miski 

z  makówkami. Makówki, podobnie 

jak moczka przygotowywane są 

tylko i wyłącznie w okresie 

świątecznym. 

 

 

 

 

 

 

PRZEPIS: 

–  200 g zmielonego maku 

–  250-300 ml mleka 

–  1,5 łyżki cukru 

–  2 łyżki miodu 

–  rodzynki (ilość wedle uznania, ok. 70-100 g) 

–  płatki migdałów (ok 50 g) 

–  opcjonalnie orzechy (również ok 50 g) 

–  (przydane mogą być także inne bakalie, aby przyozdobić makówki 

na samym końcu) 

–  2 maślane bułki bądź chałka 
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WYKONANIE: 

 

Do garnka nalewany odrobinę wody na dno i wsypujemy zmielony 

mak. Zalewamy go mlekiem i zaczynamy gotować. Masę gotujemy 

przez chwilkę na bardzo małym ogniu, aby się nie przypaliła. Następnie 

dodajemy cukier oraz miód cały czas mieszając. Na koniec do masy 

wsypujemy rodzynki i migdały (można również orzechy lub inne 

bakalie jakie lubimy). Będziemy potrzebować mieszankę do 

namaczania bułek. Do jej wykonania wystarczy pół szklanki mleka, pół 

szklanki gorącej wody, odrobina masła i 2 łyżeczki cukru. To już 

prawie ostatni etap przygotowania makówek. Na dół miski kładziemy 

namoczone w poprzednio zrobionej mieszance bułeczki, na nie 

nakładamy część masy. Czynność powtarzamy robiąc kolejno warstwy 

z bułek i z masy. Na sam koniec nasze makówki możemy ozdobić 

rodzynkami, migdałami, 

kokosem, orzechami. 

Ograniczyć może nas tylko 

nasza wyobraźnia! 

SMACZNEGO ☺ 
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UCZYMY DZIECKO ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

Wychowanie dzieci na mądrych i odpowiedzialnych ludzi to nie lada 

wyzwanie. Jest mnóstwo rzeczy, których dziecko powinno się nauczyć, zanim 

wejdzie w dorosłe życie. Jedną z nich jest odpowiedzialność, dzięki której robimy 

dobrowolnie rzeczy, które wydają nam się słuszne, lecz na które niekoniecznie 

mamy ochotę. Odpowiedzialność to ważna cecha, która w przyszłości będzie 

rzutować na całe życie naszego dziecka. Jak zatem nauczyć dziecka 

odpowiedzialności?  

 

 

 

1. Dawanie dobrego przykładu. 

 Rodzic powinien zadać sobie pytanie: Czy jestem odpowiedzialny? Czy potrafię 

konsekwentnie wypełniać swoje obowiązki?  Dziecko bardzo często naśladuje 

swoich najbliższych, czerpie od nich wzorce. Bardzo ważne jest, by były one 

pozytywne. Jeżeli rodzice wspierają się wzajemnie, mają do siebie i swojej pracy 

szacunek to uczą swoje dziecko, że naturalną rzeczą jest szacunek wobec siebie 

oraz że obowiązki są elementem naszego życia. 

 

2. Pozytywne formułowanie zasad.  

Mów, czego oczekujesz od dziecka, natomiast unikaj tego, czego nie należy robić, 

np. „lubię, gdy grzecznie się bawisz”, zamiast „ale bałaganisz” lub  „ wiem, że 

potrafisz zachować się grzecznie” zamiast „ jesteś niegrzeczny” . Pozytywne 

wzmocnienia motywują dziecko, pozwalają mu działać. 

https://tuudi.net/wp-content/uploads/2017/11/mak%C3%B3wki_5.jpeg
https://tuudi.net/wp-content/uploads/2017/11/mak%C3%B3wki_5.jpeg
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3.  Powierzanie dziecku obowiązków.  

Nie tylko mama i tata mają obowiązki- dziecko również. Spraw, aby Twojemu 

dziecku obowiązki nie kojarzyły się z karą. Ustalcie razem, co dziecko mogłoby 

robić, np. podlewanie kwiatów, karmienie psa, pomaganie przy sprzątaniu 

po obiedzie. Nie chodzi o to, aby były to trudne zadania, lecz aby dziecko 

wiedziało, że ma obowiązki i jest za nie odpowiedzialne. 

 

4. Bycie konsekwentnym.  

Dziecko musi wiedzieć, że za złe zachowanie ponosi się konsekwencje, np. „jeżeli 

nie posprzątasz swoich zabawek, nie pójdziemy na plac zabaw”. Warto przy tym 

pamiętać, że słowa, które wypowiadamy nie mogą być rzucane na wiatr. Jeżeli 

nie spełnimy naszej deklaracji, dziecko nie będzie podchodziło następnym razem 

do sprawy poważnie. 

 

5. Czas...  

W dzisiejszych czasach dorośli muszą dużo pracować, aby utrzymać swoją 

rodzinę. Są coraz to bardziej zabiegani, nie mają czasu na odpoczynek, wiecznie 

dążą do zapewnienia swojej rodzinie godnego bytu. Swój brak czasu często 

próbują wynagrodzić swoim dzieciom poprzez nową zabawkę, zapisanie na 

kolejne zajęcia dodatkowe, czy pozwolenie na spędzanie całych godzin przed 

ekranem telewizorów, tabletów i komórek. Jednak, czy aby na pewno jest 

to  odpowiednie postępowanie? Może warto by było wygospodarować 

dodatkowy czas dla dzieci? Przecież są dla nas najważniejsze!  Poświęcając czas 

dziecku dajemy mu poczucie bezpieczeństwa, którego w tym okresie tak bardzo 

potrzebuje. 
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6. Bycie odpowiedzialnym za innych.  

Bardzo ważną metodą uczącą odpowiedzialności jest opiekowanie się innymi. 

Uczy to troski, miłości, okazywania serdeczności. Pozwólmy dziecku 

zaopiekować się innymi.  Dziecko powinno wiedzieć, że obok niego jest drugi 

człowiek, który także potrzebuje opieki i miłości. 

 

Stosując się do powyższych wskazówek mamy szansę wychować nasze 

dziecko na mądrego, odpowiedzialnego i dobrego człowieka. Zadbajmy o to, aby 

wychować je  w  atmosferze poczucia bezpieczeństwa oraz miłości. Pamiętajmy 

jednak o tym, że troska nie powinna przejawiać się życiem za dziecko oraz 

wyręczaniem go we wszystkim. 

 

                                                                                                                                           M. Wybraniec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA REGIONALNE 
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ZAJĘCIA REGIONALNE 

 

W dzisiejszych czasach, kiedy to dorośli i dzieci czerpią wzorce z życia 

i  kultury zachodu, a tym samym oddalają się od swoich korzeni, wychowanie 

regionalne nabiera szczególnego charakteru. Współczesny przedszkolak coraz 

częściej wyjeżdża poza granice swojego kraju, często poprzez podróże poszerza 

swoje horyzonty, często jednak nie zna najbliższego środowiska lokalnego 

i  historii własnego miasta. Edukacja regionalna ma na celu związanie dzieci z ich 

rodzinnym środowiskiem i dziedzictwem kulturowym własnego miasta, wsi 

i  okolic, z których pochodzą. Odbywa się to poprzez przybliżenie historii, 

dziejów miasta z którego pochodzi, zachowanymi obiektami architektonicznymi, 

zabytkami kultury itp.  

Edukacja regionalna ma przede wszystkim na celu ukształtowanie  

w  dzieciach przynależności do tradycji i historii, co z kolei wpływa na 

kształtowanie ważnych umiejętności współżycia w danej społeczności, 

rozwijanie zachowań prospołecznych, zaszczepianie postaw tolerancji wobec 

innych ludzi, szacunku dla odmiennych kultur i zachowań, tworzenie sytuacji 

umożliwiających współdziałanie z dorosłymi, szczególnie rodzicami, dziadkami, 

a także uznanymi fachowcami z różnych dziedzin. Dobrze pojęte kształcenie 

regionalne nie może odbywać się w formie encyklopedycznego przekazywania 

wiadomości przez nauczyciela. Dzieci powinny samodzielnie odkrywać własne 

związki z regionem, poznawać jego historię, legendy, obrzędy i tradycje. Jej sens 

wieńczy się stwierdzeniem: ,, zbliżać to, co nasze i małe, ku temu co wielkie, nie 

pozwalając temu co małe bezkształtnie się rozpłynąć”.1 W przedszkolu 

nauczyciele mają obowiązek zaszczepiać zalążki świadomości patriotycznej, 

które rozkwitać będą w miarę rozwoju całej osobowości dziecka. 

 
1 E. Karczowska: Mała ojczyzna w pracy przedszkolaka. ,, Wychowanie na Co Dzień’’, 1998,nr2, s.26. 
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 FOTORELACJA Z NASZYCH ZAJĘĆ: 
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W ubiegłym roku szkolnym nasza placówka brała udział 

w  projekcie edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”, podczas 

którego wykonywaliśmy szereg zadań.  Niedawno otrzymaliśmy 

bardzo miłą niespodziankę,  podziękowanie od Pana Prezydenta 

Andrzeja Dudy. Serdecznie dziękujemy i  cieszymy się, że nasze 

wspólne działania zostały docenione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             A. Seweryn 
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