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Szkoła Podstawowa 
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	 Zima	 -	 wieczory	 stają	 się	 coraz	 dłuższe	 
i	 możemy	 więcej	 czasu	 poświęcić	 na	 czytanie	
dzieciom	bajek,	wierszy	czy	opowiadań.	
Gorąco	Was	do	tego	zachęcamy.

	 Drodzy	Rodzice!	
	 Liczymy	 na	 to,	 że	 z	 zainteresowaniem	
sięgniecie	 po	 lekturę	 naszego	 pisma.	 Życzymy	
miłych	wrażeń.

Wychowawczyni	Oddziału	Przedszkolnego
mgr	Jolanta	Sadowska
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Moje przedszkole  

Dzień 12 października 2011 r. dla 
naszych przedszkolaków był 

dniem pełnym wrażeń. Tego dnia 
wybraliśmy się na wycieczkę do 
Szkółki Leśnej „Borek”. Pogoda nam 
dopisała, więc mogliśmy zwiedzić 
„Ścieżkę dydaktyczną”, po której 
oprowadzał nas pan leśniczy.  
 Dzięki tej niezwykłej lekcji 
przyrody poznaliśmy zwierzęta 
zamieszkujące nasze tereny. Pan 
leśniczy opowiadał nam, w jaki sposób 
przygotowują się one do nadejścia 
zimy. Następnie udaliśmy się na spac-
er po lesie, gdzie mogliśmy podziwiać 
jesienne drzewa, które „przebrały 
się” w mozaikę najróżniejszych barw 
i odcieni. 
 Na koniec spotkania czekała na 
przedszkolaki miła niespodzianka 
-ogromny grill z kiełbaskami. Dzie-
ci zjadły ciepły posiłek i wypiły 
rozgrzewającą herbatkę. 
     Pełni wiedzy o lesie i niezapom-
nianych wrażeń  i leśnymi pamiątkami 
wróciliśmy do przedszkola. 

Wizyta w lesie na długo pozostanie w naszej pamięci. 

Jesienna wycieczka do lasu
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Dnia 25 listopada 2011 
roku urządziliśmy Dzień 

Marchewki. Tego dnia zarów-
no dzieci, jak i panie przyszły 
do oddziału przedszkolnego 
ubrane na pomarańczowo. 

Solenizantkę przywitaliśmy piosenką 
„Urodziny Marchewki”. Następnie 
przedszkolaki wysłuchały pogadanki 
na temat właściwego odżywiania się 

marchewką - pod różnymi postaciami 
np. soku, surówki, sałatki. 
 Odbyły się też konkursy  
i zabawy, oczywiście z marchewką  
w roli głównej. 
 Przedszkolaki wykonały także 
pracę plastyczną pt. „Marchewkowy 
świat”. Wszyscy spisali się doskonale.

Po takiej dawce witamin, śmiechu 
i zabawy z pewnością wszystkie 
przedszkolaki będą zdrowe, piękne 
i uśmiechnięte, a co najważniejsze 
uświadomią sobie jak wielką moc 
odżywczą mają warzy-
wa i owoce .

Dzień 
Marchewki
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Wigilia świętego Andrzeja, czyli 
popularne Andrzejki od dawien 

dawna są tradycyjnym czasem wróżb  
i wspólnej zabawy.
 Dla przedszkolaków to świetna 
zabawa, połączona z przekazywaniem 
naszej tradycji, kultywowaniem zw-
yczajów i obrzędów. 

Dlatego też w Oddziale Przedszkol-
nym - 24 listopada odbyły się Andrze-
jki - dzień wróżb i wspólnej zabawy.
Wesołą zabawę rozpoczęliśmy od 
,,złożenia darów” - każde z dzieci 
dostało grosik i starało się wrzucić 
go do miski: ,,Hokus - pokus, czary - 
mary aby wróżby się spełniły - złóżmy 
dary”. 

Były także inne Andrzejkowe wróżby: 
,,serce z imionami”, ,,mój zawód  
w przyszłości”, ,,magicz 
-ne kubeczki”, 
,,marsz butów”. 

  Wróżby przeplatane były 
wesołą zabawą przy muzyce. 

ANDRZEJKI
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6 grudnia przyjechał do dzieci z naszej szkoły 
długo oczekiwany gość. Miał długą siwą brodę, 
laskę i kochał wszystkie dzieci. 
 Był to Święty Mikołaj. Przywiózł 
niespodziankę dla każdego dziecka. Dzieci 
także przygotowały się do wizyty św. Mikołaja 
– śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Lecz największą frajdę 
sprawiło dzieciom rozpakowywanie prezentów. 
 Na koniec zatańczyliśmy ze Świętym Mikołajem i zrobiliśmy 
sobie pamiątkową fotografię. 
 A potem, cóż… trzeba było pożegnać Świętego Mikołaja, bo 
spieszył się do wszystkich dzieci na świecie.

SPOTKANIE
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"Jest w moim kraju zwyczaj,  
ze w dzien wigilijny,
Przy wejsciu pierwszej 
gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego 
lamia chleb biblijny"
                         Cyprian Kamil Norwid

Mimo, że za oknem biały puch okrył 
drzewa, a dziadek mróz pomalował 

nam szyby, to w naszej szkole 20 grud-
nia było szczególnie ciepło, radośnie  
i przytulnie. 
 Bo oto nadszedł długo oczeki-
wany dzień Wigilii dla dzieci z Oddziału 
Przedszkolnego i ich rodziców. 
 Uroczystość rozpoczęliśmy 
od Jasełek. Dzięki temu występowi 
mogliśmy odczuć, że Pan Jezus przy-
chodzi do wszystkich, obdarzając 
swoją Maleńką Miłością. 
 Później dzieliliśmy się 
opłatkiem życząc sobie nawzajem 
wszelkiej pomyślności i Radosnych 

Świąt. 

Wigilia
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Moje dziecko  

 

Liczne badania wykazują 
nerozerwalny związek 

między postawami rodziców  
a rozwojem dziecka, jego stopniem  
i zakresem przystosowania 
społecznego. Akceptacja dziecka 

przez rodziców to przyjęcie go zarówno z jego zaletami, jak i wad-
ami. Akceptujący rodzice kochają swoje dziecko, starają się poznać 
jego potrzeby i zaspokajać je. Taka postawa sprzyja nawiązywaniu 
trwałej więzi emocjonalnej, zdolności do wyrażania uczuć. Dziecko 
bywa, zatem wesołe, przyjacielskie, usłużne, współczujące, 
odważne.
 Postawa odtrącająca objawia się pozostawieniem dziecka  
w samotności, bez opieki, nieliczeniem się z jego potrzebami. 
Cechuje ją surowe zachowanie wobec dziecka, które traktowane 
jest jako ciężar. Rodzice odtrącają miłość dziecka, nie lubią go, 
demonstrują uczucia negatywne, krytykują, stosują surowe kary, 
często kary cielesne.    
 Taka postawa sprzyja kształtowaniu się u dziecka zachowań 
agresywnych, konfliktowych, nieposłuszeństwa, kłamstwa, 
kradzieży, zahamowania rozwoju sfer emocjonalnych, zachowania 
aspołecznego, a nawet antyspołecznego. Może tez powodować za-
straszenie dziecka, bezradność, niepowodzenia szkolne, trudności  
w przystosowaniu się.
 Współdziałanie z dzieckiem wyraża się  
w zainteresowaniu i zaangażowaniu w jego problemy 

Postawy rodziców 
a wychowanie 

dzieci
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od najmłodszych lat. Rodzice biorą aktywny udział w nawiązywaniu 
kontaktów z dzieckiem. Staje się ono ufne, wytrwałe, zdolne do 
współdziałania, podejmowania zobowiązań, potrafi troszczyć się o 
własność swoją i innych.
 Postawę unikającą cechuje ubóstwo uczuć lub wręcz 
obojętność uczuciowa rodziców. Są bezradni wobec dziecka,  
a przebywanie z nim nie stanowi przyjemności i bywa odczuwane 
jako trudne. Unikanie kontaktu z dzieckiem sprawia, że bywa 
ono uczuciowo niestałe, niezdolne do wytrwałości i koncentracji  
w nauce, nieufne, bojaźliwe, konfliktowe.
 Dawanie dziecku rozumnej swobody polega na dostrzeganiu 
wzrastającej wraz z wiekiem potrzeby samodzielności. Dziecko jest 
„z dala od rodziców”, jednak utrzymują oni autorytet i sterują jego 
rozwojem w pożądanym kierunku. Wiedzą też, przed czym należy je 
chronić. Tak traktowane dziecko staje się zdolne do współdziałania 
z rówieśnikami, pomysłowe, bystre, łatwo przystosowuje się do 
różnych sytuacji. Może przejawiać dążenie do pokonywania przesz-
kód, trudności, kończenia czynności rozpoczętych.
 Typ postawy nadmiernie chroniącej cechuje podejście do 
dziecka w sposób bezkrytyczny, nadmiernie opiekuńczy. Rodzice 
pobłażają mu, osłaniają przed ujemnymi wpływami otoczenia, nie 
doceniają możliwości, aspiracji, nie dopuszczają do samodzielności, 
ograniczają swobodę. Może to powodować opóźnienie dojrzałości 
emocjonalnej, bierność, 
brak inicjatywy, ustępliwość 
lub zachowania konfliktowe, 
egoistyczne.
 Przyjmowanie niewła-
ściwych postaw rodziciel-
skich dla danego okresu 
rozwoju dziecka prowadzi 
do sytuacji konfliktowych, 
powodujących zachwianie  
w jego zachowaniu, a nawet 

do wypaczenia 
osobowości.



Mój mały świat  
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Ulepiły dzieci
ze śniegu bałwana,

w kapeluszu, z szalikiem
wygląda na pana.

Pewno ci tu zimno,
śniegowy bałwanie,
chodźże do nas, do przedszkola
na ciepłe śniadanie.

Zaiskrzył się bałwan,
jakby śmiał się z tego:
Mróz – to mój przyjaciel,
stopniałbym bez niego.
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Znajdź cień dla każdego 
zwierzątka

Połącz linią literkę 
ze zwierzątkiem

Połącz linią takie same 
płatki śniegu

Rozwiąż rebusy

Pomóż zwierzątkom odnaleźć swój cień.
Narysuj 5 linii od zwierzątek do ich cienia. 

Dzieci - Portal Nowoczesnych Rodziców
www.info.e-dziecko.eu


