
Gazetka 
Oddziału Przedszkolnego

Szkoła Podstawowa 
w Małochwieju Dużym Nr 5 Wiosna 2011

Szanowni Rodzice 
i kochane Dzieciaki!
 

Z pierwszymi promieniami 
wiosennego słońca 

życzę wszystkim wiernym  
Czytelnikom Gazetki dużej 
dawki energii, nowych 
sił i chęci do działania 
oraz wiele wytrwałości  
i mądrości.

 Nasze pisemko służy jak zawsze pomocą i radą w 
rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Mam nadzieję, 
że oprócz praktycznych porad, wniesie też nieco radości i uśmiechu 
dzięki rubryce opisującej wydarzenia z przedszkolnego życia naszych 
milusińskich. 
 Dołączamy również najserdeczniejsze życzenia zdrowia  
i wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Kobiet.

                                       wychowawczyni Oddziału Przedszkolnego
mgr Jolanta Sadowska
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Moje przedszkole  

Ptasia stołówka
Dzieci postanowiły, że także 

w tym roku zrobią ptasią 
stołówkę. Przygotowaliśmy różne 
nasiona, smalec, słoninę, miski, 
łyżki, pudełka po jogurtach i ta-
siemki do zawieszania słoninki. 
  Na zajęciach pracowaliśmy  
w grupach. Pierwsza grupa miała 

za zadanie przygotować po-
karm dla sikorek. W tym celu 
dzieci łyżeczkami wyłożyły do 
misek smalec i nasypały nasion. 
Wymieszały wszystko razem. Po-
tem nakładały tłuszcz z nasion-
ami do pudełek po jogurtach, do 
których wcześniej przywiązały 
sznureczki. Druga grupa dzieci 

nawlekała tasiemki na kawałki 
słoniny. 
  Po wykonaniu karmidełek 
dla ptaków, po uprzątnięciu 
stanowisk pracy i umyciu rąk, 
dzieci wyszły na zewnątrz szkoły  
w celu zawieszenia ich na drze-
wach. Ponieważ Szymek przyniósł 
nowy karmnik zrobiony przez tatę, 

także zawiesiliśmy go na drzewie i wsypaliśmy do 
niego okruszki i ziarna zboża dla skrzydlatych gości.
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CHOINKA 
 
Wiszą bombki na choince 
całe kolorowe. 
Małe pieski, małe kotki, 
gwiazdki purpurowe. 
 
W blasku lampek teraz stoi, 
pięknem nas urzeka. 
Przypomina wróżkę z bajki 
i Wigilii czeka. 

Choinka Noworoczna 

W sobotę, 15 stycznia 2011r.w naszej szkole odbyła się 
wspaniała uroczystość – choinka noworoczna. Kolorowo udekorowana 
sala gimnastyczna była miejscem zabawy wszystkich uczniów. 
Przybyło mnóstwo osób, byli nasi bliscy – mamy i tatusiowie, babcie i 
dziadziusiowie oraz rodzeństwo.  
Do tańca przygrywał starszy kolega Igor, który sterował aparaturą 
nagłaśniającą i prezentował przygotowane przez siebie utwory muzyczne. 
Uczniowie i dzieci świetnie prezentowali się w ciekawych strojach 
karnawałowych.
Rodzice przygotowali poczęstunek oraz słodki deser i napoje.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i 
zapraszamy za rok.
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Dnia 2 marca 2011 roku do naszej szkoły przyjechał ze swoim 
repertuarem klaun WALDUŚ. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i uczniowie 
klas I – III  z dużym zainteresowaniem podziwiali magię, iluzję, a także 
komiczne i zabawne scenki. Występ klauna WALDUSIA miał nie tylko 
charakter zabawowy, ale także edukacyjny. Swoim programem sprawił 
wiele radości wszystkim uczniom, którzy chętnie brali udział w zabawach 
przygotowanych przez artystę. W pamięci najmłodszych na długo pozostanie 
inscenizacja pt. ,,Czerwony Kapturek’’ wraz z przesłaniem “zawsze należy 
słuchać mamy i dorosłych”. 

Na tym polega zabawa z klaunem - nigdy nie wiemy, co jest 
prawdziwe. Ale najważniejsze, że było bardzo, bardzo śmiesznie. 

Atrakcją pokazu były świnki morskie, które wśród dzieci cieszyły 
się dużym zainteresowaniem.
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Zajęcia sportowe w ramach SKS
II semestrze roku szkolnego 2010/2011 zorganizowałam 

i prowadzę wspólnie z instruktorem sportu zajęcia, dla chętnych 
dzieci z oddziału przedszkolnego naszej szkoły, z zakresu piłki 
nożnej. 

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze 60 
min w ramach zajęć pozalekcyjnych. Celem tych zajęć jest 
przede wszystkim podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, 
upowszechnienie wzorów aktywnego spędzania wolnego czasu, 
rozwijanie sportowych zainteresowań uczniów i stwarzanie 
możliwości rozwoju umiejętności sportowych, a także, w 
przyszłości, przygotowanie dzieci do reprezentowania szkoły w 
zawodach sportowych oraz zachęcanie ich do samodzielnego 
myślenia i wyrabiania woli walki i zwycięstwa zgodnie z 
zasadą „fair play”. Dzięki zajęciom dzieci mają także możliwość 
dobrej zabawy i budowania zaufania do swoich umiejętności i 
pewności siebie. 

Jestem przekonana, że przez ten semestr nauczymy się 
wspólnie cieszyć z sukcesów na miarę naszych możliwości.
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Moje dziecko  
Być rodzicem - jak uchronić się przed błędami?
Większość błędów rodzice popełniają nieświadomie, bo 
przecież każdy chce dobrze wychować swoje dziecko. 
Jednak niewielu z nich zastanawia się nad tym jak je wychować, 
aby było odpowiedzialne, miało wysoką samoocenę, potrafiło 
żyć w grupie i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. 
Wychowanie dziecka wymaga ze strony rodziców świadomego działania, 
analizowania popełnianych błędów i próby unikania ich w przyszłości. 
Jednym z najczęściej popełnianych błędów rodzicielskiego 
wychowania jest brak konsekwencji. Jeżeli wprowadzają 
jakąś zasadę i straszą konsekwencjami jej nieprzestrze-
gania, powinni postępować zgodnie z tym, co ustalili. 
Konsekwencja w zachowaniu rodziców tworzy strukturę, 
której dzieci potrzebują, bo daje im poczucie bezpieczeństwa, 
odpowiedzialności i kontroli, uczy je jak ważne jest do-
trzymywanie obietnic i wywiązywanie się ze zobowiązań. 
Równie ważna jest konsekwencja w stosowaniu kar. Często w kara-
niu rodzice kierują się emocjami i nastrojami, pod wpływem złości 
stosują kary, które później trudno im zastosować, gdyż są zbyt surowe 
lub zbyt długotrwałe. Mówią rzeczy, których tak naprawdę nie myślą. 
Rodzice powinni wprowadzać dyscyplinę, kiedy już się nie złoszczą. 
Powinni też zdawać sobie sprawę jak ważne jest, by oboje byli 
zgodni, co do zasad i konsekwencji. Jeżeli dają dziecku sprzeczne 
komunikaty jest ono zdezorientowane i rozwija się nieprawidłowo. 
Jednym z kolejnych błędów rodzicielskiego wychowania jest próba 
wyręczania dzieci. Pragnąc uchronić je przed popełnianiem błędów 
rozwiązują problemy za nie. W ten sposób pozbawiają je możliwości 
uczenia się na własnych błędach, nie pozwalają doświadczać kon-
sekwencji swojego postępowania, tłumią samodzielność myślenia 
i działania, a tym samym opóźniają ich dojrzałość 
i poczucie samodzielności. Aby uniknąć tego błędu 
należy, jak tylko jest to możliwe, pozwalać dziecku 
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doświadczać konsekwencji swojego postępowania i uczyć się na 
własnych błędach (o ile nie zagraża to bezpieczeństwu jego lub innych) 
Czasami rodzice próbując kształtować umiejętności życiowe i sys-
tem wartości swoich dzieci mogą, zupełnie nieświadomie, wpajać 
im mniej pozytywne przekonania. Jednym z nich jest przekonanie, 
że we wszystkim muszą być dobrzy. Z reguły rodzice zachęcają 
dzieci, by wszystkie zadania, których się podejmują wykonywały 
jak najlepiej, chcą, aby rozwijały swoje talenty i zainteresowania. 
Czasami jednak, w sposób niezamierzony mogą im przekazać błędną 
informację: zamiast motywować, aby jak najlepiej wykonały to, 
czego się podejmą, mogą im wpoić przekonanie, że muszą być we 
wszystkim najlepsze. Dzieje się tak, jeżeli rodzice zmuszają dzieci 
do zajęć, które nie budzą ich zainteresowań lub nie akceptują mniej 
niż doskonałego wykonania zadania. Ponieważ jednak dziecko nie 
może być we wszystkim najlepsze, to nabiera przekonania, że za-
wodzi swoich rodziców. W dorosłym życiu takie osoby mają zaniżoną 
samoocenę, często ich opinia o sobie zależy od oceny innych. 
Aby uniknąć negatywnych skutków takich przekonań rodzice pow-
inni zachęcać dzieci do podejmowania działań, które je interesują. 
Dzieci powinny zrozumieć, że każdy człowiek jest inny i ma inne 
zainteresowania i zdolności, że każdy ma prawo do słabości. 
Pochwała rodziców może być rozumiana przez dziecko jako ozna-
ka miłości, a dezaprobata jako odrzucenie. Dzieci chcą czuć, że 
rodzice je kochają i aprobują niezależnie od odnoszonych przez 
nich sukcesów lub porażek. Rodzice powinni, więc zapewnić 
dziecko o swojej miłości nawet wtedy, gdy nie zrobiło niczego 
szczególnego. Dzieci otaczane taką bezwarunkową miłością 
czują się bezpieczniej, a ich samoocena jest wyższa. Jeśli dzie-
ci czują, że miłość rodziców jest uwarunkowana konkretnym za-
chowaniem, są niepewne i uzależnione od aprobaty innych. 
Często rodzice mogą też przekazać 
dziecku nieumiejętność wyrażania emocji 
i reagowania na nie. Nie powinni, więc bagatelizować uczuć dziecka. 
Stwierdzenia typu: „chłopcy nie płaczą”, albo „nie powinieneś się na 

nią złościć” tłumią naturalne uczucia, gdyż jest wiad-
omo, że chłopcy płaczą, a złość jest naturalna i zdrowa. 
Celem rodziców powinno być uzmysłowienie dzieciom, 



Mój mały świat  
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Zaznacz owoce, 
które rosną w Polsce

Znajdź 5 różnic 
między obrazkami

Zaznacz zwierzęta, które 
mieszkają na polskiej farmie Połącz w pary.


