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*grupa ,,Promyczki” ,,Kotki” i ,,Krasnoludki ”uczestniczyły w warsztatach pt .,,Opady atmosferyczne” 

.Poprzez doświadczenia, przeżywanie i odkrywanie przedszkolaki dowiedziały się skąd bierze się :deszcz, 

śnieg oraz poznały obieg wody w przyrodzie. 

*grupy przedszkolne zapoznały się z psem Daga oraz jego opiekunką panią  Agnieszką .W czasie zajęć uczyły 

się prawidłowych zachowań w kontakcie ze zwierzętami ,poznały zasady postępowania w z nieznajomym 

psem, jak chronić i bronić się w razie ataku .Spotkanie to otworzyło maluchom oczy na świat otaczających 

nas czworonogów. 

*Pierwszy dzień wiosny w naszym przedszkolu był niezwykle  kolorowy i wesoły .Dzieci przygotowały Ma-

rzannę- symbol zimy .W przedszkolu pojawiła się pani wiosna-kolorowa i radosna. Przedszkolaki zaśpiewały 

jej piosenkę oraz dla niej zatańczyły. Wszędzie zrobiło się zielono, a słońce zaczęło mocniej świecić, Bardzo 

się cieszymy, że wiosnę powitaliśmy, Mamy nadzieję, że zimę zobaczymy dopiero za rok. 

*Dziękujemy wszystkim rodzicom  i dzieciom za włączenie się do akcji, ,Książka dla szpitala” .Zbiórka książek 

odbywa się od kilku lat w naszym przedszkolu .Dzięki niej mali pacjenci choć na chwilę mogą zapomnieć o 

chorobie i przenieść się w kolorowy świat bajek. 

*W kwietniu grupa ,,Kotki” uczestniczyła w zajęciu integracyjnym w szkole specjalnej .Głównym celem zajęć 

było uświadomienie dzieciom jak żyją osoby niesłyszące lub niedosłyszące .Nauka języka migowego choć 

wymaga ćwiczeń i wielu powtórzeń stanowi miłą alternatywę od codzienności, wymaga innego spojrzenia na 

świat i ludzi .Po wielu próbach przedszkolaki potrafiły już pokazać rękami swoje imię .Brawo.. 

*Pod koniec  kwietnia dzieci świętowały Światowy Dzień Ziemi .Obchody tego dnia miały na celu krzewienie 

kultury i postawy ekologicznej .W tym dniu maluchy brały czynny udział w różnego rodzaju zabawach i zada-

niach przyrodniczych. 

*Jak co roku przedszkolaki świętowali szumnie Dzień Mamy i Taty .Dzieci w obecności gości recytowały wier-

sze, śpiewały piosenki oraz przedstawiały inscenizacje. Podczas wręczania własnoręcznie wykonanych upo-

minków całusom i uściskom nie było końca. 

Nasi Przedszkolni Laureaci 
*Lena B. ,Jakub M, Hanna O.-1-sze miejsce w miejskim konkursie,, Prozy i poezji patriotycznej” 

*Łucja R. -3-cie miejsce w konkursie plastycznym ,,Jesienne skrzaty” 

*Iga O. ,Marcelina P.-1-sze miejsce w konkursie matematycznym ,,Liczba Pi” 

*Natalia B. ,Mateusz P.-1-sze miejsce w konkursie wiedzy o Żorach 

*Miejski konkurs plastyczny” Maska karnawałowa - II miejsce Emilka Sz. 

*Miejski konkurs plastyczny „ Elemelek i inni goście ogrodu”- I miejsce Wiktoria J. 

*Konkurs XXV „Tygodnia Ziemi”- konkurs plastyczny „Drzewo -bogactwem, domem, przyjacielem”- Laure-
atka Zofia G. 

*XXV Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny 

„Serce natury”-    Laureatka Wiktoria J. 
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Dzieci pływały w morzu 

I zobaczyły rekiny 

Były to rekiny :żarłacz ,rekin biały 

I młot rekin ,wielorybi rekin 

I malutki rekin.     

FILIP 

Kotek na płotku 

Pani  go widzi 

A on zeskoczył 

I napił się mleczka 

A potem uciekł do pieska.      

KAROLINA 

W naszym przedszkolu  

Jest bardzo miło 

Pięknie i radośnie 

W naszym  przedszkolu 

Słoneczko świeci 

Radują się wszystkie dzieci.  

DZIECI Z GRUPY MOTYLKI 

Idzie sobie kotek 

I sobie wlazł na płotek 

Z płotka zeskoczył 

I do błotka wskoczył.  

HANIA, JASIO 

Mówi Pan Hilary 

Gdzie są moje okulary 

Pan Hilary zerka w okno  

 Tam szkiełka w deszczu mokną 

Pan Hilary skacze z okna 

Okulary z deszczu ściąga 

Już teraz je zakłada 

I już nigdy nie zostawia.  

JULIA 

 

Jedzie rower po ulicy 

Skręca w prawo do piwnicy 

A w piwnicy mieszka kot z pazurami 

Zadziera, a na płocie laleczka 

Co sukienkę w kropki ma.   

JULIA 

Dinozaury to zwierzaki 

Które lubią wszystkie chłopaki 

Czy są duże, czy są małe 

Do zabawy doskonałe.  

STANISŁAW 

Kiełbasa ,kiełbasa 

Bardzo ja lubię 

Często ją  jem 

I bardzo mi smakuje.  

JULIA 

Motylki siedzą na kwiatkach 

Wróbelki ćwierkają radośnie 

Biedronki lecą do nieba 

Za to dziękujemy wiośnie.  

AMELKA 

Mama Adama lubi grać w małpki 

Adam patrzy na wróbelki 

Jak lecą do nieba 

Pani Zosia idzie na religię 

Bo już 14.30.  

EMILIA 

Jejku, jejku  

Ale leje 

Pluska wokół 

Jak na złość. 

Ciąg dalszy nastąpi……   

JULIA 
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Dziecięca twórczość 

plastyczna 

Szymon 

Maja 

Swietliki 

Kornelia 

Julia  Michał 

Kornelia 

Kinga 

Szymon 
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Ruch towarzyszy człowiekowi od 

chwili narodzin. Kształtuje organizm człowie-

ka i jego funkcje. Wzmacnia wszystkie ukła-

dy organizmu, wywiera wpływ na ich budowę 

i sprawność. Szczególnie ważną role pełni 

aktywność  fizyczna w fazie rozwoju dziecka. 

U dzieci obserwuje się tzw. ”głód ruchu”, któ-

ry jest zewnętrznym objawem podświadome-

go zaspokajania właśnie tej potrzeby. Aktyw-

ność fi-

zyczna 

stymuluje 

rozwój i 

powinna 

być roz-

wijana od 

jak naj-

młodszych lat. Jej ograniczenie może opóźnić 

nie tylko rozwój ruchowy i fizyczny dziecka, 

ale także rozwój psychiczny. 

Dziecko mniej sprawne ruchowo jest często 

pomijane przez rówieśników, wycofuje się z 

zabaw ruchowych, gdyż „psuje” zabawę. Od-

sunięcie od zabaw rzutuje na uspołecznienie 

dziecka. 

Aktywność fizyczna pełni cztery funkcje: 

- stymulacyjną: aktywność ruchowa pobu-

dza układ sercowo-naczyniowy,sprzyja mine-

ralizacji kości, uaktywnia ukł.oddechowy, 

pobudza dojrzewanie ukł. nerwowego, wpły-

wa na kształtowanie się charakteru i osobo-

wości 

- adaptacyjną: poprzez ruch dziecko har tu-

je organizm, zwiększa granice tolerancji na 

bodźce ze strony środowiska 

- kompensacyjną: ruch jako czynnik proz-

drowotny równoważy bilans bodźców działa-

jących na organizm 

- korekcyjną:ruch pełni funkcję terapeu-

tyczną i lecznicza , szczególnie w przypadku 

dzieci z wadami postawy, chorobami przewle-

kłymi 

 

 

 

 

 

 

 

Warto 

mieć na 

uwadze fakt, iż aktywność fizyczna sprzy-

ja: 

-prawidłowemu rozwojowi organizmu, jego 

układom i narządom 

-rozwojowi funkcji i wydolności organizmu 

-tworzeniu prawidłowej postawy i budowy 

ciała 

-zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym 

-rozwojowi psychicznemu i fizycznemu 

Pamiętajcie ,iż dbając o aktywność ruchową 

waszego dziecka, działacie na rzecz jego 

zrównoważonego rozwojuJ 
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Agresja 

CZYM JEST AGRESJA? 
 

To zachowanie podejmowane z zamiarem spo-
wodowania szkody ,prowadzące do potencjal-
nie lub faktycznie negatywnych dla innych 
konsekwencji. 
W pedagogice pojęciu ,,agresywności przypi-
suje się najczęściej wybuchy złości, które prze-
biegają bez jakichkolwiek zahamowań i granic 
wobec samego siebie i innych oraz w stosunku 
do przedmiotów”.{Andrea  Erkert) 
 

Agresja może przybierać formę; 
 

werbalną- np. 
.ubliżanie, przezywa-
nie, wyśmiewanie, 
grożenie, ośmieszanie, 
plotkowanie, nama-
wianie się, szan-
taż ,obrażanie. Jest 
skierowana przeciwko 
drugiej osobie i ma na 
celu wzbudzanie w 
niej poczucia zagroże-
nia, odrzucenia czy 
wyizolowania jej z 
grupy. 
 

fizyczną-przejawia się 
w fizycznym ataku na 
drugą osobę lub jej 
własność .Najczęściej 
występuje w formie 
bezpośredniej, kiedy 
dochodzi do fizyczne-
go kontaktu agresora z ofiarą np. w postaci bi-
cia, kopania, plucia, popychania ,zadawania 
ran. 
 

pośrednią lub agresję ciała-jest formą wywoły-
wania agresji u innych, poprzez świadome 
ignorowanie, wyraźne sygnalizowanie antypa-
tii oraz wzbranianie się przed społecznym kon-
taktem. 
 

relacji-polega na osłabieniu stosunków ofiary 

agresji z rówieśnikami w zakresie odczuwania 
społecznej przynależności i  akceptacji poprzez 
negatywne wypowiedzi bezpośrednio do 
ofiary, lub też pośrednio o niej. 
 

Najczęściej występuje agresja werbalna, która 
stanowi ponad 50% przypadków agresji w 
wieku przedszkolnym. 
 

 
JAK POWSTAJE DZIECIĘCA  AGRE-
SJA? 
 

-frustracja w formie  osobistego odtrącenia 
przez rodziców lub inne 
osoby(niezaspakajane 
potrzeby bezpieczeństwa 
i poczucia własnej 
wartości) 
-środowisko wychowaw-
cze (style wychowawcze) 
-frustracja jako skutek 
przypadkowych wyda-
rzeń lub rzeczowej ko-
nieczności 
 

AGRESYWNE ZACHO-
WANIA U DZIECKA 
=POCZUCIE ODTRĄ-
CENIA NAŚLADOW-
NICTWO ZACHOWAŃ 
DOROSŁYCH(słowa, 
gesty, mimika) 
 

 

KIEDY MOŻNA MÓ-
WIĆ O RYZYKU 

ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH? 
 

*Gdy przynajmniej połowa powyższych cech 
jest w stałym repertuarze zachowań dziecka 
 

TEST AGRESIKA STOSOWANY DLA 
DZIECKA 
 

-proszę o wypełnienie ankiety, której celem 
jest ocena poziomu frustracji(reakcje w sy-
tuacjach trudnych)Waszego dziecka. 
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1.Jak wiele oraz jakie frustracje musi znosić 
każdego dnia moje dziecko? 
2.Jakie okoliczności oraz jakie osoby są 
szczególnie frustrujące dla mojego dziecka? 
3.Jak radzi sobie moje dziecko z frustrujący-
mi przeżyciami? 
4.Jakie rodzaje agresji wykształciły się u mo-
jego dziecka z biegiem czasu? 
Czy ma ono skłonności do słownej agresji, 
preferuje rękoczyny ,czy też odreagowuje 
swoją agresję w świecie fantazji, na przykład 
opowiadając chętnie o strasznych czynach 
albo też bardzo lubi agresywne zabawy? Być 
może doprowadza mnie 
jako rodzica do gniewu 
swoim pasywnym 
sprzeciwem? 
5.Na jakie osoby oraz w 
jakich sytuacjach reagu-
je ono przeważnie agre-
sywnie? 
6Czy moje dziecko jest 
bardzo nieśmiałe, po-
wściągliwe albo nawet 
lękliwe?. 
 

Rady dla rodziców jak 
eliminować agresywne 
zachowania dziecka 
przedszkolnego: 
 

Nie utrwalaj i nie nagra-
dzaj zachowań, które 
świadczą o niedostatec-
znym rozwoju emoc-
jonalnym. Nie reaguj na 
napady złości, 
wymuszanie- nie kupuj dziecku czegoś 
wbrew sobie, bo wstydzisz się w sklepie jego 
reakcji na twoją odmowę, jeśli dziecko 
skarży się na inne dziecko w przedszkolu, nie 
pochwalaj tego, ale pomyślcie wspólnie, co 
można zrobić, by zmienić tę sytuację. 
Często rozmawiaj o uczuciach. Zadawaj py-
tania: Co czujesz? Jak sądzisz co czuje druga 
osoba? -młodszemu dziecku zaproponuj, 
niech narysuje to, co czuje, ucz słów określa-
jących stany emocjonalne, mów o swojej ra-
dości ,smutku. 
Pamiętaj emocjom nigdy nie należy zaprze-
czać. Akceptuj uczucia, słuchaj bardzo uważ-
nie- zamiast słuchać jednym uchem, akceptuj 
uczucia słowami:,,Mmm, rozumiem, chyba 

jesteś smutny, to musiało być przykre. Nigdy 
nawet w najlepszej wierze- nie mów-
nieładnie wyglądasz jak się złościsz, nie bądź 
smutny, to głupstwo, nie płacz. 
Ucz słuchania. Od najmłodszych lat pokazuj 
dziecku, co znaczy aktywne słuchanie ,że do-
bra rozmowa wymaga skupienia, dopytywa-
nia, czasu. 
Pokazuj różne punkty widzenia- patrzenie na 
świat oczami innych jest jedna z cech wyso-
kiej inteligencji emocjonalnej. Dobrym ćwi-
czeniem, na przykład w razie konfliktu mię-
dzy dziećmi, jest pytanie- co czułbyś i my-
ślał, gdybyś był Jackiem, 

 

 

Beata Niżnik Guziuk 



 


