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To już za nami 

 

 26 września dzieci z oddziału „Żabek” wzięły udział w 

Międzynarodowym Festiwalu filmów w kinie Muranów. 
Z inicjatywy rodziców dzieci miały możliwość obejrzenia filmu pt. 

„Pettson i Findus – Wielka wyprowadzka”.  

 

 

 Ubiegłoroczna jesień w naszym ogrodzie stwarzała wiele okazji do 

radosnych zabaw: opadłe liście, 

zgrabione w ogromną stertę  nie 

pozwalały przejść obok nich 

obojętnie; zapraszały do turlania się 

w nich, podrzucania, kopania, 

nurkowania, układania bukietów. 

Taka zabawa na otwartej przestrzeni to wielka frajda. Po zabawie 

dzieci z oddziałów „Słoneczek” i „Żabek” z chęcią włączyły się 

w prace porządkowe na terenie ogrodu. W ramach wrześniowej 

akcji „Sprzątanie Świata” przedszkolaki z dużym zapałem grabiły i zamiatały opadłe z drzew liście. 

Zielone odpady trafiły do przedszkolnego kompostownika. 

Udział w zawodach sportowych na stadionie „Varsovii” to nie to 

samo co bieganie po przedszkolnym ogródku… 

Przekonały się o tym przedszkolaki z oddziału „Żabek”, które 

miały okazję rywalizować z zawodnikami z innych placówek, 

podczas XVIII Biegu Muranowskiego organizowanego przez SP nr 

210 dla dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. 

Wszyscy uczestnicy imprezy bawili się świetnie, a do przedszkola 

wrócili z torbą pełną sportowych upominków. 

Gratulacje dla Julka Kwiatkowskiego za zdobycie brązowego 

medalu w biegu chłopców oraz dla Neli Urbanik za miejsce w 

pierwszej piątce biegu dziewczynek.  

 

14 października – w „Słoneczkach” pojawiła się mama Poli S., która przeczytała fragment książki 

A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” oraz opowiadanie G. Rzepeckiej - Weiss „O Poli, która się 

zgubiła”. Książkowa Pola to dziewczynka, która ciągle się gubi, 

często okazuje się, że mamy i taty nie ma obok lecz nie panikuje, 

tylko przypomina sobie jedną z sześciu zasad, których nauczyli 

ją rodzice. Oto one: 

1. Nie szukam. Czekam. 

2. Nie mogę wchodzić autom w drogę. 

3. Do pomocy gotowe służby mundurowe. 

4. Ktoś nieznany? Nie ufamy. 

5. Kontakt do mamy? W bucie zapisany. 

6. Mam być widziana, a nie schowana! 

Dziękujemy i zapraszamy ponownie do wspólnej lektury; także pozostałych rodziców. 
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 18 października  odbył się piknik rodzinny „Święto Pieczonego 

Ziemniaka i Dyni” 
Nasi goście mogli uczestniczyć w zabawach integracyjnych oraz 

konkursach sportowych, m.in.: „Dynia goni dynię", „Sztafeta 

ziemniaczana", „Obieranie ziemniaków i marchewek na czas”. 
Całość spotkania uświetnił pyszny poczęstunek przygotowany przez 

panie kucharki.  

Dzieci ze „Słoneczek” doskonale wiedzą, że aby być zdrowym 

należy pamiętać o witaminach - jemy dużo owoców, nie zapominamy 

o warzywach: lubimy chrupać marchewki, kalarepkę, zjadamy 

surówki, natkę pietruszki; pijemy soki, staramy się codziennie 

przebywać w ogrodzie.  

Urozmaiceniem naszych działań w zakresie zdrowego odżywiania 

było własnoręczne przygotowanie soku  owocowo – warzywnego.  25 

października prawie wszystkie dzieci pamiętały o owocach (jabłkach, 

pomarańczach, grejpfrutach, bananach, kiwi) i warzywach 

(marchewce, burakach). Pojawiła się okazja, by poćwiczyć ich 

rozpoznawanie za pomocą różnych zmysłów; tak więc nie tylko oglądaliśmy, ale również: 

dotykaliśmy, wąchaliśmy i smakowaliśmy.  Z części umytych i obranych owoców i warzyw 

przygotowaliśmy sok; pamiętamy, że z urządzeń elektrycznych  np. sokowirówki możemy 

korzystać tylko pod nadzorem osób dorosłych. Sok był pyszny. Z pozostałych produktów sok 

przygotowaliśmy ponownie 31 października. Dziękujemy  Rodzicom za dostarczone produkty – 

szczególnie Rodzicom Ali za ogromne ilości jabłek i marchewki. 
Wizyta „Żabek” w sklepie kooperatywy spożywczej „Dobrze” 

przy ul. Andersa wiązała się nie tylko z poszerzeniem wiedzy 

dzieci nt. żywności ekologicznej, lecz także z poznaniem 

stosowanych tam praktyk chroniących zasoby środowiska 

naturalnego (rezygnacja z torebek foliowych, zwrotne opakowania 

i torby, sprzedaż produktów sypkich na wagę itp.) 

Przy okazji przedszkolaki ćwiczyły dodawanie i odejmowanie w 

trakcie odliczania pieniędzy na zakup fenkułu oraz delektowały się 

smakiem słodkich ekologicznych gruszek, którymi zostały 

poczęstowane przez obsługę sklepu.  

29 października – dla „Biedronek” był to dzień pełen wrażeń i 

niespodzianek. W naszym przedszkolu odbyła się ważna 

uroczystość - Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci tańczyły, 

śpiewały, wirowały w rytm muzyki wykorzystując kolorowe, 

tiulowe chusteczki. Pani Marzena i pani dyrektor pogratulowały 

przedszkolakom wręczając im dyplomy. Dzieci otrzymały również 

długopisy i kolorowe piłeczki. Niespodzianką był także tort, który 

zrobiła pani kucharka. Był przepyszny – dziękujemy. 

Wspólne zabawy dzieci z oddziałów „Żabek” i „Słoneczek” 

wypełnione były śpiewem, tańcem i ruchem. Przedszkolaki – w 

strojach czarownic i czarowników tworzyły improwizacje taneczne 

do utworów z kantaty scenicznej „Carmina Burana” C. Orffa i 

utrwalały nazwy kolorów w j. angielskim podczas zabawy z 

barwnymi nietoperzami. Przy akompaniamencie gitary śpiewały po 

angielsku piosenki o dyniach, a zabawa „Ten little monsters” 
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stworzyła okazję do eksperymentowania z głosem – potwory wydawały z siebie wyjątkowo 

przerażające dźwięki. Strach się bać!  

Staramy się interesować dziejami Polski i Polaków, znamy symbole 

narodowe. Przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych 

wydarzeniach kulturalnych,  warsztatach plastycznych, zajęciach 

edukacyjnych poznają pojęcia związane z polską historią, poczuciem 

tożsamości narodowej i wolności. 11 listopada to ważna data – jest to 

okazja do spotkania całej przedszkolnej społeczności i wspólnego 

odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” - z uwagi na fakt, że jest to 

dzień wolny, hymn w naszej sali gimnastycznej zabrzmiał 7 listopada. 

 

26 listopada w oddziale „Biedronek” odbyły się zabawy i ćwiczenia z całą grupą prowadzone 

przez mamę Jasia – instruktorkę fitness. Przedszkolaki ćwiczyły mięśnie brzucha, nóg i rąk. 

Dziękujemy za mile spędzony czas.  

Gorące podziękowania dla mamy Poli, która uatrakcyjniała nam czas czytając  bajeczki. 

Dziękujemy  jej również za pyszne pierniczki, które upiekła przed Świętami Bożego Narodzenia. 

Dzieci samodzielnie udekorowały je i zjadły. Były wyjątkowe.  

 
Mikołajki to dzień długo oczekiwany przez przedszkolaków. 
Święty Mikołaj przypomniał dzieciom o bożonarodzeniowych tradycjach 

i zwyczajach. 
Czary – mary i już pod choinką były niespodzianki, upominki dla 

każdego dziecka. 
Spotkanie mikołajkowe zakończyło się wspólnym kolędowaniem i 

zdjęciami z gościem.  

10 stycznia w przedszkolu pojawił się niecodzienny gość: p. Ania ze 

swym czworonogiem. Podczas zajęć dzieci miały możliwość 

bezpośredniego kontaktu: głaskania, zabawy, obserwowały w jaki 

sposób należy wydawać komendy. Dzieci dowiadywały się, jak należy 

zachować się wobec obcego psa, jakie zasady obowiązują w czasie 

pierwszego spotkania z psem a także jakich zasad należy przestrzegać 

podczas zabawy z pupilem, o czym należy pamiętać idąc z nim na 

spacer, jak prawidłowo go nakarmić. W czasie zajęć przedszkolaki 

mogły osobiście doświadczyć łagodności psa, który cierpliwie 

wysłuchiwał wydawanych mu poleceń, a przede wszystkim bardzo 

posłusznie je wykonywał. Dzieci dowiedziały się czym jest mowa ciała psa czyli najważniejsze 

sygnały: strach, agresja, chęć zabawy. 

Wizyta psa  w przedszkolu wniosła wiele nowych doświadczeń w życie wszystkich, którzy w 

spotkaniu z  mogli uczestniczyć. Wspólne, edukacyjne zabawy wywołały mnóstwo emocji, a 

kontakt z przyjaznym czworonogiem był dużym wydarzeniem 

 

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z 

ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dzieci z naszego Przedszkola 

21 i 22 stycznia gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z 

okazji Ich święta. 

Przedszkolaki  z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości. 

Licznie przybyli - Babcie i Dziadkowie, mieli okazję podziwiać swoje 

wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych programach 

artystycznych. Dzieciaki pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezentowały wiersze, piosenki 

oraz tańce, które ćwiczyły na  tę uroczystość.  
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W pięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze, wnuczęta wystąpiły przed bliskimi; w salach 

były prezenty, słodki poczęstunek, a „Słoneczka” i „Żabki” przygotowały również portrety. 

 

 

Nasze prace 

„Biedronki” 

Franek Ula, Jurek Lila 

Marcjanna, Antoś Wiktoria, Marianka, Jaś S. Tomek Anna 

 

„Smerfy” 

Maja, Jagoda Natalia B., Manfred Ania 

 

„Słoneczka” 
 

Agata Hania Aniela 
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Adam, Ala Antoś Leon, Tomek 

Pola S., Amelia Tymon Ada, Aleksandra 

Aurelka, Pola A. 
Pola B. 

Cecylka, Oskar 

„Żabki” 

Olivier, Antosia Piotr S. D., Marta Ola, Kacper 

Julka,  Ksawery Ania, Łucja Julek K., Amelka 
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Maksym M., Antosia Jerzyk, Julek A. Hania 

 

Podsłuchane, zasłyszane 

„Biedronki”

Ania wskazuje literę „A” i pyta: Czy to jest taka 

litera jak ja? 

 

Proszę pani, jak jadę pociągiem to biorę do spania 

takie dwa cycuszki.  

 A co to za cycuszki, może jakaś 

przytulanka? 

 Nie  mama ma takie – odpowiada 3 latek. 

 

Podczas robienia grupowego zdjęcia  

dziewczynka informuje: 

 Noooooo możecie szybciej, bo zaraz 

zrobię wam siusiu! 

 

Podczas zabaw dzieci ukryły woreczki 

gimnastyczne za plecami. 

N: Co trzeba zrobić, żeby zobaczyć woreczek, 

który jest za nami?  

-Wykryć – odpowiada dziewczynka. 

 

 Proszę pani mam świecącą piżamkę! 

  Świetnie Jasiu. 

Jaś: Tylko  jest problem, nie mogę w niej spać, bo 

ona za bardzo świeci! 

 

Podczas zabawy w ogrodzie, podbiega dziecko - 

czterolatek z oddziału „Smerfów” i informuje 

nauczycielkę: Proszę pani, jakaś „Biedronka” 

zabrała nam motor i jeździ na nim.

„Smerfy” 

Kaja do Poli: 

- Chodź pobawimy się w przedszkole. 

Pola: Po co mamy bawić się w przedszkole, jak jesteśmy w przedszkolu? 

 

„Słoneczka”

Adaś: A wiecie, że ja mam nowe łóżko i mogę 

spać sam? A ty Antoś też masz nowe łóżko? 

 Tak, ja też. 

Adam tę informację powtarza kilka razy, Antek 

cierpliwie go słucha i czasami coś odpowiada, do 

rozmowy nie włącza się Tomek, czeka, aż 

wreszcie mówi: 

- No, może już przestańmy o tym gadać, bawmy 

się! 

 

N: Co jest na tym obrazku? 

 Mały koń. 

N. A mały koń to...? 

 Źrebak! 

N: A co widzicie na tym obrazku? 

Adaś: Dużą konicę! 

  

 Alu, czemu nie chodziłaś do przedszkola? 

Byłaś chora? 

 Nie, miałam wirusa! 

 

Liya: Proszę pani, czy będziemy dziś 

farbować?(chodziło o malowanie) 

 

Tomek: A wiecie kto mnie dzisiaj przyprowadził? 

     - ... 

 Tata, … samochodem! 

 

Antoś do pani Krysi: Słuchaj Krysia, muszę zdjąć 

bluzę! 

 

Aurelka: A nasza babcia zaraziła się zarazkiem. 
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Dzieci częstowały się goframi, które zostały po 

podwieczorku; Cecylka wzięła ostatniego, 

Aurelka patrzy smutno na siostrę: 

N: Cecylka podziel się z siostrą, daj jej kawałek. 

Cecylka oddaje część gofra. 

N: Aurelko, co się mówi? 

Aurelka: Jeszcze! 

 

N: Leon, idziesz do domu. 

Pani Krysia: Leona nie puszczamy do domu! 

Leon: Sam się puszczę! 

 

 Maks, ty chyba lubisz jeść? 

 Tak, bo nie chcę żeby skończyła się data 

terminu! 

„Żabki” 

Kacper będziesz jadł ciasto? 

 Nie, bo jestem uczulony. 

 Na co? Na śliwki? 

K.: Na komary 

 

Krzyś zwraca się do nauczycielki, pokazując 

nową zabawkę: - Proszę pani, a ja sobie to 

kupiłem za darmo na straganie. 

 

Hania („Słoneczka”) oraz Ania i Julek K. 

(„Żabki”) wspólnie bawią się globusem. 

- Hania: A Iwo z naszej grupy był na Marsie. 

- Ania: I co? 

- Hania: I nic. Miał fajne wakacje. 

- Julek (z niedowierzaniem): I leciał rakietą? 

- Hania (zdecydowanie): No leciał! 

Dzieci siedzą przy stolikach i zaczynają jeść 

śniadanie, kiedy do sali wchodzi Julek K. 

Jaś na widok kolegi mówi głośno: O, przyszedł 

Julek. On to wie wszystko! 

- Wszystko, oprócz tego po co żyjemy... - dodaje 

Janka 

 

Po wysłuchaniu czytanego przez nauczycielkę 

opowiadania, którego bohater narysował na 

kartce swój smutek, dzieci rozpoczynają 

swobodne zabawy. Po chwili do nauczycielki 

podchodzi Amelka, pokazując wykonany przez 

siebie, bardzo abstrakcyjny rysunek. 

- Czy to jest Twój smutek? - pyta nauczycielka 

- Nie - zaprzecza dziewczynka - Mój WESOŁEK 

 

 

Filozoficzne rozważania „Żabek”  
 Co to jest starość ? 

- to jest coś, co ma dużo lat 

- starość jest wtedy, kiedy ktoś jest babcią albo dziadkiem 

- starość jest wtedy, gdy starzeją się jego komórki 

- to coś, co się psuje i nie można tego już zjeść 

 

 Kiedy o człowieku można powiedzieć, że jest stary? 
- kiedy mają siwe włosy i mają zmarszczki 

- czasami chodzą o lasce  

- ludzie są wtedy mniejsi, bo się kurczą 

- słabo widzą i mają okulary 

- mężczyźni mają duże brzuchy, a kobiety wolno chodzą 

- jak ktoś się starzeje to musi odejść, żeby zrobić miejsce dla innych na Ziemi 

 

 Czym najczęściej zajmują się starsi ludzie? 
- mają dużo czasu i leniuchują 

- starsi ludzie zajmują się starzeniem 

- opiekują się małymi dziećmi, które nie chodzą do przedszkola 

- mogą czasami chodzić do kościoła 

 

 Czy starsi ludzie mają łatwe życie? 
- nie, mają trudne życie, bo są powolni i nie mają dużo siły 

- jest im trudniej, bo jest im niedobrze, mojej babci jest zawsze niedobrze… 

- często chorują i dlatego nie mogą wychodzić z domu 



9 

 

- nie mogą szybko się uczyć tak jak my 

- nie mają zębów i trudniej im gryźć 

 

 A z czego starszy człowiek żyje? 
- nie mają pieniędzy, bo mają emeryturę 

- nie, starsi ludzie nie wydawali wcześniej pieniędzy i dlatego  listonosz przynosi im je do 

domu 

 trzeba starszym ludziom pomagać i się nimi opiekować 

 

„Słoneczka” uznały, że jesień może być: 
 ciepła, gorąca, upalna, słoneczna, wesoła, jasna, kwiatowa, pachnąca, kiełkująca,spokojna, 

 zimna, mokra, ponura, czarna, szara, ciemna, straszna, pochmurna, chłodna, 

 kolorowa, niebieska, błękitna, zielona, żółta, pomarańczowa, czerwona, brązowa, 

 liściasta, wietrzna, huraganowa, niebezpieczna, szeleszcząca, więdnąca, hałaśliwa, 

 żołędziowa, kasztanowa, owocowa, pełna grzybów, skoszonych traw, 

 cicha, głośna, lekka, ciężka, zwiędnięta, rozwiana, interesująca, ciekawa,  

 mroźna, śnieżna, śliska, twarda, kropkowa, towarzyska, imprezowa, 

 śpiąca, z długimi wieczorami, z pustymi drzewami,  

 

 

Ciekawe zajęcia, spotkania, cykle tematyczne 

Pierwsza w tym roku szkolnym wizyta „Żabek” w MDK 

„Muranów” wiązała się z udziałem dzieci w zajęciach 

proekologicznych połączonych z warsztatami plastycznymi pt. „Coś 

z niczego”. 

Przedszkolaki poszerzały swoją wiedzę związaną z segregacją i 

przetwarzaniem odpadów oraz ponownym wykorzystaniem 

surowców wtórnych, a następnie wykonały piękne obrazki w 

ramkach z tekturki falistej. 

Pierwszy dzień października upłynął „Żabkom” na wesołych 

zabawach muzyczno – rytmicznych połączonych z tańcem, grą na instrumentach perkusyjnych i 

rozwiązywaniu zagadek słuchowych. Dzieci wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez pana 

Leszka w MDK „Muranów”. Będą kolejne spotkanie z cyklu „W krainie muzyki”.  

 

„Słoneczka” uczestniczą w cyklicznych warsztatach plastycznych 

w MDK „Muranów”. Każde spotkanie – prowadzone przez panią 

Dorotę Szczocką - poświęcone jest ciekawym istotnym i 

zagadnieniom: 

 działaniom ekologicznym (oszczędzanie wody, energii, 

segregowanie odpadów i ponowne ich wykorzystywanie), 

 legendy warszawskie: o Warsie i Sawie, Warszawskiej Syrence 

(zmianom jej postaci na przestrzeni wieków), o Złotej Kaczce, o 

Bazyliszku; genezie nazwy Placu Trzech Krzyży, 

 legendy związane z Krakowem: o wawelskim smoku, o królu Kraku, królowej Jadwidze, królu 

Kazimierzu Wielkim, księżniczce Kindze. 

W czasie zajęć dzieci tworzą interesujące prace, które eksponujemy w naszej przedszkolnej galerii. 
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Do tej pory odbyły się 4 spotkania: 10 i 17 października, 7 i 14 listopada oraz 09 stycznia; terminy 

kolejnych zajęć: 27.02.2020, 14.05.2020, 04.06.2020 r. 

 

„Słoneczka” i „Żabki” wzięły udział w projekcie pt. „Na Straży 

Przyrody”. Akcja organizowana jest z inicjatywy Disney Polska 

oraz Fundacji Ekologicznej Arka. Głównym celem projektu było 

utrwalenie wiedzy na temat fauny i flory Afryki i Polski i 

wykształcenie postaw pro- ekologicznych. Dzieci brały udział w 

zajęciach dotyczących gatunków zagrożonych, wykonały karmnik 

dla ptaków. Finałem akcji był konkurs plastyczny na temat „ 

Jesteśmy strażnikami przyrody” jako podsumowanie 

przeprowadzonych zajęć.  

 

20 stycznia przedszkolaki z oddziału „Biedronek” i „Smerfów” „odwiedziły” Francję. Wspólnie 

obejrzały film na temat kuchni francuskiej oraz zabytków Paryża. Na zakończenie  przebrały się w 

kolorowe stroje prezentując Paryż, który jest stolicą mody. Innym razem poleciały tam samolotem a 

przy wesołej muzyce upiekły  pyszne ciasto. Obejrzały również film pt. „Dzwonnik z Notre Dame. 

Miały okazję spróbować pierników, które zakupione były właśnie we Francji. 

 

Pod koniec stycznia „Żabki” i „Słoneczka” poznawały Chiny: kulturę, tradycje, zabytki, 

ciekawostki o tym ogromnym, azjatyckim państwie. Współpraca obu oddziałów w ramach zajęć 

okazała się niezwykle owocna; dzieci były bardzo zaangażowane w działania: oglądaliśmy chińskie 

pismo, próbowaliśmy jeść 

pałeczkami; wiemy, jak 

smakuje „smoczy owoc” czyli pitaja (dziękujemy mamie Poli S. ze „Słoneczek”), oglądaliśmy 

chińskie juany (podziękowania dla mamy Julii z „Żabek”), poznaliśmy niektóre pozycje tai chi. 

Zdobyte wiadomości zostały wykorzystane przy stworzeniu ciekawego albumu o Chinach – 

zachęcamy do jego lektury. 

 

 

Dzięki pomysłowości przedszkolaków na pozór zwykłe tekturowe 

pudła potrafią zamienić się w bardzo ciekawe przedmioty. 

„Żabki” przerobiły je w dwuosobowy samochód, scenkę teatralną, 

sklep i łóżko. Było dużo radości i śmiechu. Szkoda tylko, że 

tekturowe zabawki tak szybko się zużywają... 

 

 

 

31 stycznia oddział „Żabek” odwiedzili uczniowie klasy IIIb SP 

Nr 210. Przygotowali dla swoich młodszych kolegów 

przedstawienie kukiełkowe z wierszami J. Brzechwy oraz 

prawdziwe „szkolne” zadania, w rozwiązywaniu których trochę 

przedszkolakom pomagały. 
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Systematycznie w naszym przedszkolu odbywają się: 
 spotkania z 

muzyką w ramach: 

 koncertów 

muzycznych - „Od 

ucha do ucha” 

 koncertów 

smyczkowych, 

 comiesięczne 

zajęcia z ceramiki, 

 uczestniczymy w spektaklach teatralnych, 

 współpracujemy z Fundacją „Szkatułka”  

 

„Z książką za pan brat” 

Barbara Stolarczyk   „Słoneczka” 

Drodzy Rodzice – zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców naszego Przedszkola do udziału w 

projekcie „Z książką za pan brat”. Jej celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i 

propagowanie idei wymiany książek. 

W dobie gier komputerowych, płyt i telewizyjnych kreskówek często zapominamy, jak ważnym 

elementem w wychowaniu dziecka jest książka. Zamiłowanie do czytania rodzi się we wczesnych 

etapach rozwoju, ponieważ tworzy skojarzenie czytania z przyjemnością i poczuciem 

bezpieczeństwa. Czytając dziecku od najmłodszych lat, sprawiamy, że zachowa ten dobry nawyk na 

całe życie. Stały kontakt z książką zapewnia dzieciom rozwój zainteresowań czytelniczych, 

umiejętność korzystania ze źródeł informacji, trwałe przeżycia estetyczne i emocjonalne. Czytanie 

stymuluje język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę 

ogólną, rozbudza zainteresowania, ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole, buduje i 

umacnia więź między dorosłym i dzieckiem, wspiera w wychowaniu. Mądrze dobrana literatura 

uczy odróżniania dobra od zła, zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów, 

rozwija wrażliwość i empatię, jest nośnikiem wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek, 

odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga, czy sprawiedliwość. 

 Literatura dziecięca jest też doskonałym czynnikiem inspirującym do zabaw teatralnych i 

działań plastycznych, gdyż oddziałuje na wyobraźnię i intelekt. Podstawowym założeniem 

programu jest rozwijanie kontaktu dzieci z książką w taki sposób, by był on dla nich przygodą, 

która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa.  

Regulamin wypożyczania książek dla dzieci: 
 Do biblioteczki mamy  wolny dostęp i książkę wypożyczamy sobie sami. 

 Jesteśmy za tę książkę odpowiedzialni – szanujemy ją, nie wyrywamy kartek, uważamy, by 

jej nie poplamić. 

 W domu – rodzic czyta dziecku książkę, po czym wspólnie przygotowują ilustrację 

inspirowaną jej treścią: 

- praca w formacie a4, 

- dowolnej technice płaskiej: wykonana farbą, rysunek, wycinanka, wydzieranka, itp., 

- gotowe prace (podpisane) oddajemy do oddziału „Słoneczek” - dzieci w nagrodę wybiorą 

sobie drobny gadżet. 
 Wszystkie prace będą prezentowane w holu naszego Przedszkola. 

 

W biblioteczce znajdują się książki, poradniki dla dorosłych - zachęcamy Rodziców do 
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korzystania z tych skromnych zbiorów.  

 

Liczymy na Państwa wsparcie i wzbogacanie biblioteczki o własne książki przeznaczone dla 

dzieci i dorosłych. 

 

Prawie wszystkie pozycje literackie pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej – zostały one 

nieodpłatnie przekazane naszej placówce dzięki  rekomendacji p. J. Manikowskiego (taty Ani 

ze „Smerfów”) 

     

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie i redakcja Pisemka: 

     Barbara Stolarczyk  

we współpracy z Radą Pedagogiczną

 


