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Oddziału Przedszkolnego

Szkoła Podstawowa 
w Małochwieju Dużym Nr 7 Jesień 2011

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci!
 
	 Rozpoczął	 się	 nowy	 rok	 szkolny	 2011/2012	 pełen	
pomysłów,	niespodzianek	i	pewnie	niejednych	trudności.	
Będziemy	dzielić	się	z	Wami	różnymi	aktualnymi	wydarze-
niami,	informacjami	dotyczącymi	życia	naszego	Oddziału	
Przedszkolnego.	
	 Mam	 nadzieję,	 że	 nasze	 pisemko	 pomoże	 Wam	 
w	integracji	ze	szkołą,	a	także	znajdzie	stałych	i	wiernych	
czytelników.	
	 Życzę	miłej	 zabawy	 przy	 naszej	 gazetce	 i	 samych	
radosnych	chwil	przez	cały	rok	szkolny.	

wychowawczyni
mgrJolanta	Sadowska
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Moje przedszkole  

Pierwsze	 dni	 upływają	 nam	 na	
poznawaniu	siebie	nawzajem	oraz	na	

ustalaniu	zasad	obowiązujących	w	grupie	 
i	w	trakcie	realizowanych	zajęć.					
A	trzeba	przyznać,	że	przed	nami	wiele	
nowych	 doświadczeń,	 wynikających	 
z	realizacji	programu	klasy	„0”.	

Już się znamy...

Bądźmy razem...

Pan Dyrektor
mgr Wiesław Bojarczuk

Wychowawczyni
mgr Jolanta Sadowska
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Patrycja	
Makuch

Paulina
Kolibabska

Sebastian
Gała
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W	naszym	Oddziale	Przedszkolnym	organizujemy	w	roku	szkolnym	
2011/2012	wiele	 form	aktywności	 dziecięcej.	 Bardzo	 istotną	

rolę	w	wychowaniu	przedszkolnym	spełniają	uroczystości.	Stanowią	
one	 ważny	 czynnik,	 dzięki	 swej	 niecodzienności	 i	 atrakcyjności,	
wpływają	bardzo	mocno	na	zaangażowanie	emocjonalne	dzieci.	

Imprezy i uroczystości 
w Oddziale Przedszkolnym

ANDRZEJKI
listopad	2011

Mikołajki
grudzień	2011

WIGILIA
grudzień	2011

Bal	karnawałowy
styczeń/luty’12

Dzień	Babci	 
i Dziadka
styczeń	2012

Powitanie	Wiosny
21	marca	2012

Dzień	Rodziny
maj	2012

Koniec	roku	 
szkolnego

29	czerwca	2012
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Data	15	września	2011	roku	wpisała	
się	na	stałe	w	karty	historii	naszej	

szkoły.	 Od	 tego	 dnia	 nosimy	 nazwę	
Szkoła	 Podstawowa	 im.	 Juliusza	
Słowackiego	 w	 Małochwieju	 Dużym. 
  
  
  
  

Uroczystość	 nadania	 imienia	 szkole	
rozpoczęła	się	o	godzinie	10.00	Mszą	
świętą,	którą	celebrował	Ks.	Dziekan	
Henryk	Kapica.	Była	to	bardzo	uroczysta	
Msza	ubogacona	pięknym	śpiewem	ro-
zradowanej	młodzieży	i	dzieci.		  

	 Po	Mszy	nastąpił	przemarsz	wszyst-
kich	 uczestników	 do	 budynku	 Szkoły.	
Tutaj	odbyło	się	uroczyste	odsłonięcie	
i	 poświęcenie	 tablicy	 pamiątkowej.	
Szkole	 został	 przekazany	 sztandar,	
wręczono	Akt	nadania	imienia,	po	czym	
nastąpiły	wystąpienia	gości	przybyłych	
na	 tę	 wspaniałą	 uroczystość.	 

Po	 części	 oficjalnej	 nastąpiła	 część	
artystyczna	 poświęcona	 Osobie	 Pa-
trona.	Uroczystość	zakończyła	się	ok.	
godziny	13.30.	

Na	 uroczystości	 nie	
zabrakło	 pocztów	 sz-
tandarowych	 ze	 szkół	
Gminy	Krasnystaw.	

naszym Patronem
Juliusz Słowacki
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Moje dziecko  

 

Przykazania 
dla	rodziców

Nie	 bij	 i	 nie	 nadużywaj	 krzyku	 wobec	 dziecka.	 Nie	
przekona	 to	 o	 słuszności	 wymagań,	 ale	 o	 fizycznej	
sile	 rodziców.	A	 ponadto	 uczy	 kłamstwa	 i	 ukrywania	
przewinień	ze	strachu.

Bądź	stanowczym	w	swych	wymaganiach,	ale	w	sposób	
rozumny.	 Nie	 można	 żądać	 rzeczy	 zbyt	 trudnych	 i	
nieprzemyślanych,	 bo	 ulegając	 zdenerwowaniu	 lub	
złości,	najłatwiej	popełnić	głupstwo.

Postępuj	 z	 dzieckiem	 konsekwentnie.	 Jeżeli	 kazałeś	
mu	iść	spać	o	21.00	to	tak	samo	żądaj	jutro,	pojutrze	
i	 zawsze,	 bo	 tylko	wtedy	 zrozumie,	 iż	 to	 nie	wyraz	
Twego	kaprysu	czy	humoru,	lecz	zasada	konieczna	do	
przyjęcia	w	życiu	rodzinnym.

Samymi	zakazami	nikt	dziecka	nie	wychował.	Należy	
je	 uzupełnić	 pożądaną	 zawsze	 zabawą	 lub	 zajęciem	
budzącym	zainteresowanie,	bo	inaczej	
zakaz	 prowadzi	 do	 bezczynności	 łub	
ograniczenia	działań.	
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Zorganizuj	pory	dnia,	ustalając	rozsądne	godziny	snu,	
posiłków,	 zabaw.	 nauki	 i	 pracy,	 miejsca	 na	 rzeczy	 i	
ubrania.	Określ	 prace	 i	 obowiązki	 do	 samodzielnego	
wykonania	i	nie	rób	raczej	wyjątków.

Nie	kupuj	posłuszeństwa	dziecka	straszeniem	czy	obi-
etnicami,	bo	się	przyzwyczai	targować	z	tobą,	zamiast	
spełniać	polecenia	dokładnie	i	bez	kontroli.

Pamiętaj,	że	jesteś	dla	dziecka	wzorem.	Jeśli	chcesz,	
aby	 nie	 kłamało,	 sam	 nigdy	 nie	 kłam.	 Nie	 unoś	 się	
gniewem	i	nie	lekceważcie	się	wzajemnie	jako	rodzice,	
aby	nie	lekceważono	was.

Naucz	dziecko	mówić	grzecznie	do	Ciebie,	a	gdy	się	
zwraca	podniesionym	 tonem,	nie	wysłuchuj	 go,	 lecz	
zignoruj	 wybuchy	 i	 dopiero	 potem	 nawróć	 do	 pow-
odów	niewłaściwego	zachowania.

Nie	stosuj	zasady	“aby	mu	dobrze	było	w	życiu”.	To	
półprawda.	Ważniejsze	jest:	“aby	z	nim	było	dobrze	
innym”.	Wtedy	odnajdzie	swą	wartość	i	zdobędzie	w	
otoczeniu	prawdziwy	szacunek.	

Pokaż	swoim	życiem,	jak	ważne	są	wartości:	miłość,	
godność,	szacunek,	współczucie,	bezinteresowna	po-
moc	słabszym

Pamiętaj,	że	od	wychowania	w	rodzinie	zależy	to,	ja-
kim	człowiekiem	będzie	Twoje	dziecko	 i	 jaka	będzie	

przy	nim	Twoja	starość.



Mój mały świat  
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Chodzi po lesie 
pogodna jesień, 
rozchyla niskie 
gałęzie. Liczy na ścieżkach 

spadłe orzeszki, 
liczy na dębach 
żołędzie. 

I na mchu siada, 
z klonami gada, 
gdzie jest orzeszków 
najwięcej. Patrzy ciekawie, 

ile na trawie 
spadłych się liści 
ściele.

Ile rydzyków 
niosą w koszyku 
Kasieńska i Marcelek. 

JESIEŃ
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Adres Redakcji: Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, 
Małochwiej Duży 82, 22-300 Krasnystaw, tel./fax 082.577.90.14
Email: malochwiej@interia.pl                                                         Do użytku wewnętrznego

Pomóź mamie dojść 
do swoich dzieci.

Znajdź 2 identyczne cienie

Połącz linią kwiatki  
od najmniejszego 
do największego

Policz zwierzęta i wpisz w 
odpowiednie kratki labiryntu.


