
 Wrzesień upłynął bardzo szybko, piękna pogoda i 

dużo spacerów w ogrodzie  sprawiły, że maluszki 

szybko polubiły przedszkole. 

 Tradycyjnie wraz początkiem roku szkolnego odwie-

dziła nas POLICJA wdrażając dzieci do przestrze-

gania zasad bezpieczeństwa. Dzieci miały również 

okazję przypomnieć sobie podstawowe zasady ruchu 

drogowego.  

 22 września świętowaliśmy uroczyście IV Ogólno-

polski Dzień Przedszkolaka. To naprawdę ważne 

święto i warto o nim pamiętać! 

 Jesienne smakołyki, czyli sałatki owocowe i warzyw-

ne, szaszłyki  oraz pyszne powidła śliwkowe - to 

wszystko dzieci miały okazje zrobić pod czujnym 

okiem swoich nauczycielek.  

 W październiku obchodziliśmy uroczyście Dzień 

Drzewa—odbyła się impreza integrująca młodsze 

grupy. Przedszkolaki wiedzą, że drzewa są dla nas 

bardzo ważne i należy o nie dbać. 

 Jesienią odbyły się również zajęcia z Gadusiem, 

który tym razem zabrał dzieci z Krasnali na wypra-

wę do filharmonii. Była to świetna okazja do ćwiczeń 

logopedycznych i językowych.  

 Listopad  to czas na edukację patriotyczną, było 

dostojnie i nostalgicznie.  

 Dzieci były w Muzeum Etnograficznym, na wyciecz-

ce na skrzyżowaniu, brały udział w  z pracowni cera-

micznej i oczywiście obchodziły po raz kolejny 

Dzień Pluszowego Misia - w całym przed-

szkolu zrobiło się bardzo przytulnie :)  

 W listopadzie wszystkie dzieci miały okazję 

zapoznać  się z zawodem górników, którzy 

odwiedzili nas i opowiedzieli o swojej trud-

nej i bardzo ciężkiej pracy.  

 Grudzień upłynął na  przygotowaniach do 

Świąt Bożego Narodzenia, dzieci uczyły się 

kolęd, zimowych piosenek i wierszyków. 

Wszystkie grupy szykowały świąteczne de-

koracje i upominki. 

 Młodsze 

dzieci razem  z 

dyrekcją i władza-

mi dzielnicy Ocho-

ta dekorowały 

piękną, wielką 

choinkę na Placu Baśniowym. 

 W przedszkolu odbył się kiermasz świątecz-

ny, na którym można było zakupić kartki 

świąteczne, ozdoby choinkowe i inne deko-

racje. Dochód z kiermaszu zostanie prze-

znaczony na zakup pomocy plastycznych. 

 Styczeń to czas balu i spotkań z okazji 

DNIA BABCI I DZIADKA  

 I właśnie babciom i dziadkom będzie po-

święcony ten numer naszej przedszkolnej 

gazetki.                    
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NIBY ZWYKLI A NIEZWYKLI 

Styczeń to niezwykły miesiąc, w którym styka się stary rok z nowym rokiem.  

Styczeń to miesiąc, w którym lubimy wyznaczać sobie cele, postanowienia. 

Styczeń to miesiąc szaleństw na śniegu (jeśli zima dopisze)  - czyli zastrzyk endorfin. 

Styczeń to miesiąc, w którym przeżywamy wzruszające, rodzinne chwile podczas  

DNIA BABCI I DNIA DZIADKA 

z niby zwykłymi a jednak niezwykłymi osobami. 

  

  

 

 

  

  

 Nie jestem jeszcze babcią, ale w moim życiu zaledwie przez rok nie towarzyszyła mi jakaś babcia. Naj-

pierw była to moja babcia (znałam tylko jedną babcię, drugiej i dziadków nie miałam szczęścia poznać), z którą 

spędziłam dzieciństwo - nie chodziłam do przedszkola tylko byłam z Nią w domu. Rodzice wychodzili do pracy, 

brat do szkoły a my sobie gospodarowałyśmy, szłyśmy na zakupy i spę-

dzałyśmy czas na podwórku z innymi dziećmi i ich babciami. Moje 

najstarsze wspomnienia związane z babcią to wyprawy na targowisko -

w miejscu obecnej Hali Banacha i zakupy owoców, jajek, serów od rol-

ników, prosto z wozów zaprzęgniętych w konie. Często też siadałyśmy 

latem na balkonie i liczyłyśmy samochody przejeżdżające ulicą, bawi-

łyśmy się. 

Babcia zawsze miała dla mnie czas, byłam ukochaną wnusią (miała 

jeszcze czterech wnuków), traktowała mnie jak królewnę. Gdy bałam 

troszkę starsza, kupowałam Jej na różne okazje perfumy czy wodę per-

fumowaną „Być może” – ciągle tą samą, a Ona była zawsze zachwyco-

na i szczęśliwa! Gdy była już staruszką, chodziłam z nią do lekarza, 

pomagałam we wszystkim. Mam bardzo mało pamiątek po mojej babci 

– jedną z nich jest jedyne wspólne zdjęcie. Kiedyś bardzo mnie złościło 

jak wszyscy w rodzinie mówili, że jestem bardzo do babci podobna. 

Teraz jest mi ciepło na sercu, gdy myślę, że jestem podobna do osoby, z 

którą związane jest tyle miłych wspomnień.  
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 Gdy moja babcia od nas odeszła po krótkiej cho-

robie, już rok później moja mama została babcią. Od tej 

chwili żyłam obok kolejnej babci - babci moich synów. 

To jest cudowne obserwować jak bardzo ich kocha, jaki 

mają wspaniały kontakt. Gdy chłopcy byli mali mieli 

swoje tajemnice, zabawy zarezerwowane tylko dla babci 

- uwielbiali z nią spędzać czas – wspólne spacery po sta-

rówce, wyjazdy wakacyjne. Teraz miło patrzeć jak czule 

się z nią witają (babcia ich a oni ją całują w czoło), wy-

słuchują po raz setny tej samej historii (pamięć już nie ta 

sama), zawiozą do lekarza. 

 

 

 

 

 

 

Wokół mnie są jeszcze inne babcie oraz dziadkowie. 

Moje niektóre przyjaciółki, koleżanki są już babciami. Tu 

muszę się przyznać jestem już mniej wyrozumiała (może 

egocentryczna), ponieważ bardzo często rola babci domi-

nuje w ich życiu całkowicie. Są stracone dla życia towa-

rzyskiego – wnuki wypełniają ich cały czas – dla przyja-

ciółek czas będzie znowu, gdy wnuki dorosną. 

Odkąd pracuję w oświacie  mam okazję obserwować 

babcie i dziadków przedszkolaków.  

Wszystkie babcie i dziadkowie (od zawsze ) są wpatrzeni 

w swoje wnuki, gotowi do pomocy, wyręczania, obsypy-

wania całusami, kochania, tulenia, rozpieszczania. 

Wszystkie babcie i dziadkowie widzą w swoich wnukach 

i wnuczkach kawałek swojego syna czy córki 

(zwyczajnie jest w nich też ich cząstka). Dotyczy to 

wszystkich babć i dziadków - tych jeszcze pracujących i 

tych na emeryturze, na miejscu i daleko,  pełnych wigoru 

i funkcjonujących na zwolnionych obrotach, babć z 

dziadkiem i babć już samych oraz dziadków bez babć. 

 Wszyscy dołóżmy starań, aby relacje babć i 

dziadków z wnukami były serdeczne, częste oraz nie ob-

warowane zakazami i nakazami. Niech mają swoje zwy-

czaje, tajemnice, małe grzeszki (np. słodkie) – przecież 

ich wspólny czas musi się różnić od czasu spędzanego z 

rodzicami. Zapisujmy śmieszne powiedzonka, sytuacje, 

róbmy zdjęcia, aby były pamiątki w przyszłości. Wszyst-

ko to niech odbywa się atmosferze wzajemnego szacunku 

i miłości a wtedy nasze dzieci - wnuki naszych rodziców 

będą umiały oddać to wszystko nam i swoim przyszłym 

partnerom oraz swoim dzieciom. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rola babci i dziadka to dar od losu. Otrzymują go zwykli 

ludzie a przyjmując tę rolę stają się niezwykli – są łączni-

kiem międzypokoleniowym, pomiędzy nimi samymi a 

swoimi dziećmi i dziećmi swoich dzieci. W swoich dzie-

ciach widzą czasem swoich rodziców, w swoich wnukach 

widzą swoje dzieci. Czyż nie jest to niezwykła rola i oka-

zja by być szczęśliwym? 

Iwona Dąbrowska 
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Zimowe zabawy z Gadusiem  

Opracowanie: Monika Czarnecka—Zreda 

Zapraszamy do wesołej zabawy! 

Cele: 

 wzmacnianie mięśnia okrężnego warg 

 kierowanie powietrza środkiem  

 usprawnianie podniebienia miękkiego i zwieracza 

gardłowego 

 usprawnianie narządów mowy 

„Bałwankowa układanka”  

autor Monika Czarnecka - Zreda 

Przyszła zima, śnieżek prószy, 

Marzną wszystkim nosy, uszy. 

Gaduś patrzy i się śmieje: 

Co się tu dokoła dzieje? 

Ach to bałwan uśmiechnięty, 

Stoi w śniegu, brzuch wydęty! 

Miotła z boku mu wystaje, 

A marchewka nos udaje. 

Gaduś raźno podskakuje 

Sześć kamyków wnet znajduje 

I je wciska w brzuch bałwanka 

Już skończona układanka! 

Zabawa usprawniająca narządy mowy: buzię i 

język z wykorzystaniem wierszyka.  

Dorosła osoba czyta wierszyk i pokazuje ruchy, które 

dziecko ma wykonać (opis w nawiasach) 

 

Przyszła zima, śnieżek prószy, (język naprzemiennie do-

tyka kącików ust) 

Marzną wszystkim nosy, uszy. (wypowiadamy zgłoski 

brrrr, wrrr) 

Gaduś patrzy i się śmieje: (uśmiechamy się szeroko,  po-

kazując zęby) 

Co się tu dokoła dzieje? (buzia szeroko otwarta, język 

oblizuje dookoła powoli wargi) 

Ach to bałwan uśmiechnięty, (uśmiechamy się lekko) 

Stoi w śniegu, brzuch wydęty! (nabieramy powietrze w 

policzki i zatrzymujemy je na kilka sekund) 

Miotła z boku mu wystaje, (wysuwamy język z buzi jak 

najdalej raz w lewo, raz w prawo) 

A marchewka nos udaje. (wysuwamy język z buzi kieru-

jąc go w górę w stronę nosa) 

Gaduś raźno podskakuje (kląskamy językiem – konik) 

Sześć kamyków wnet znajduje (liczymy językiem zęby do 

sześciu) 

I je wciska w brzuch bałwanka (język wypycha naprze-

miennie od środka policzki) 

Już skończona układanka! 
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Zabawa oddechowa z wykorzystaniem wierszyka.                                          Projekt Monika Czarnecka—Zreda 

Wykorzystaj szablon bałwanka. Wytnij brakujące elementy (guziki, garnek, marchewka,). Poproś, żeby dziecko za pomocą 

słomki uzupełniło obrazek bałwanka. Dziecko przenosi papierowe elementy, zasysając je słomką (tak jakby piło sok). Na-

stępnie dziecko dorysowuje bałwankowi oczy i miotłę. Gotowe! 

ELEMENTY DO WYCIĘCIA 
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Mamo, Tato pobaw się ze mną :) 

Bałwankowe zabawy plastyczne 

Zachęcamy do wspólnych zabaw plastycznych, które umilą Państwu zimowe popołudnia i wieczory. Wspólna 

praca z dzieckiem będzie niezapomnianym przeżyciem.  

1. Papierowy bałwanek  - propozycja wykorzystania rymowanki 

 

„Chodźcie dzieci, chodźcie dzieci  

ulepić bałwana. 

Jedna kula, druga kula,  

a trzecia na głowę. 

Nos z marchewki, miotła, garnek  

i wszystko gotowe!” 

 

 

Rodzic przygotowuje 3 różnej wielkości koła z białego papieru, wycięty z papieru garnek (starsze dzieci  mogą 

samodzielnie wyciąć) oraz trzy kolory flamastrów/kredek: czarny, czerwony i pomarańczowy. Rodzic powtarza 

kilka razy rymowankę - dziecko może powtarzać razem z rodzicem i jednocześnie układają postać bałwanka. Mar-

chewkę, oczy oraz guziczki dziecko samodzielnie dorysowuje. Oczywiście bałwanka można dowolnie ozdobić. 

Każdy bałwanek może być inny.  
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Redakcja informuje, że zdjęcia i teksty są własnością 

Przedszkola nr 100 oraz autorów.  

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie.  

Skład i opracowanie graficzne  

Monika Czarnecka - Zreda 

Redakcja 

serdecznie zachęca Rodziców do dzielenia się 

swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami           

na łamach  naszej gazetki.                                      

Prosimy o kontakt osobisty lub mailowy 

przedszkolenr100@gmail.com 

2. Bałwanki z masy solnej.  

Masa solna to bardzo popularna pomoc wykorzystywana przez nas w 

przedszkolu do wielu prac plastycznych.  

Podstawowe składniki to sól i mąka w proporcji 1:1 oraz woda (ciepła).  

Dla elastyczności masy można dodać trochę oleju. Z zagniecionej masy dziecko 

toczy trzy różnej wielkości kule i składa swojego bałwanka. Po wyschnięciu 

można go pomalować białą farbą i udekorować flamastrami. Nasze 3 latki nie-

którym bałwankom dorysowywały nawet włosy. Zabawa gwarantowana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomysły wykorzystane na zajęciach plastycznych przez grupę Jeżyki ( 3 latki),  

prace wykonały dzieci pod opieką pani Ewy Fiłoc—Tokajuk 

zebrała Monika Czarnecka—Zreda 


