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Nadchodzi lato, a z nim kończy się pobyt w oddziale przed-
szkolnym. Dla części z nas był to okres dwóch lat, a dla  

innych roczna przygoda ze szkołą. Już dawno zapomnieliśmy 
o łzach rozstania z Rodzicami i strachu przed nową, nieznaną 
sytuacją. Po wakacjach „starszaki” wybierają się do szkoły.  
 Pragniemy z dumą poinformować, że zrealizowaliśmy 
plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewidziany na rok  
szkolny 2010/2011. Ostatnie tygodnie w oddziale przedszkolnym 
poświęcamy utrwalaniu zdobytych wiadomości i wesołej zabawie.
 W związku ze zbliżającymi się wakacjami życzę wszyst-
kim Rodzicom, Opiekunom i Dzieciom cudownych podróży, nieza-
pomnianych przygód i mnóstwa radości! Krótko mówiąc, udanych 
wakacji! Nawet, jeśli dopiero planowanych...

wychowawczyni Oddziału Przedszkolnego
mgr Jolanta Sadowska
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Moje przedszkole  
Dzięki Panu Wiesławowi 

Bojarczukowi Dyrek-
torowi Zespołu Nr 4 Gim-
nazjum i Szkoły Podstawowej 
w Małochwieju Dużym, który 
podjął się przedsięwzięcia 
mającego na celu stworze-
nie oddziału przedszkolne-
go „przyjaznego dzieciom  
i rodzicom” mamy ocieploną 

salę, wymienione oświetlenie, 
wymienioną podłogę, piękne, 
kolorowe ściany, nowe szafki na 
przybory i pomoce szkolne dla 
dzieci. Przyjemnie jest bawić 
się i pracować w tak kolorowej  
i wesołej sali…
 Dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się i włożyli 
duży wkład pracy w końcowy wygląd pomieszczenia. Szczególne 

podziękowania kierujemy do 
Wójta Gminy Krasnystaw, 
Pana Janusza Korczyńskiego 
za wkład finansowy oraz do 
rodziców i tych osób, które po-
wodowane odruchem serca  
i troską o nasze dzieci przekazały 
pieniądze na ten cel. Za zro-
zumienie tej, tak ważnej sprawy 
i okazaną solidarność wszyst-

kim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
 Dziś oddział przedszkolny swoim wyglądem, 
bazą, wyposażeniem, kameralnością, ciepłą, 
rodzinną atmosferą zachęca rodziców do pozostawi-
ania swoich pociech.
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Wiek przedszkolny jest 
najlepszym okresem do 

wprowadzania elementów 
edukacji ekologicznej, która 
powinna być kontynuowa-
na w późniejszym etapie.  
 Od połowy października 
2010 r. do końca kwietnia 
2011r., w oddziale przed-
szkolnym naszej szkoły, 
realizowaliśmy ogólnopol-
ski program edukacyjny „Ku-
busiowi Przyjaciele Natury”, 
którego celem była popularyzacja ochrony przyrody wśród dzieci 
w wieku przedszkolnym. Program zorganizowała firma Tymbark  
i marka Kubuś. Partnerem merytorycznym programu była Fun-
dacja Partnerstwo dla Środowiska. Patronat Honorowy nad pro-
gramem objęło Ministerstwo Środowiska.

  Dzieci chętnie 
przystąpiły do zadań.  
W ciągu siedmiu miesięcy 
realizowaliśmy projekt, 
który polegał na wykona-
niu szeregu działań eko-
logicznych. 
  D o s k o n a l e 
wywiązaliśmy się z pro-
ponowanych zadań eko-
logicznych. 
  Zdobyl iśmy 
wymaganą ilość punktów  
i otrzymaliśmy Tytuł Kubu-
siowego Przyjaciela Natu-
ry, potwierdzony Certyfi-
katem oraz upominki dla 
szkoły i wszystkich dzieci.      
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Jajko jako stary znak 
powstającego życia i zwy-

cięstwa nad śmiercią, nim stało 
się najważniejszą potrawą wiel-
kanocnego śniadania, swoim 
magicznym symbolem odrodze-
nia zachwycało naszych antyc-
znych przodków. Zawsze je jed-
nak barwiono i zdobiono. 
 Dekorowanie pisanek jest 

ulubionym zajęciem dzieci i popularnym hobby dorosłych. Chcąc 
podtrzymać tradycję wielkanocną, a także rozwijać pisankowe 
zainteresowania wśród najmłodszych, wzięliśmy udział w konkursie 
„Pisanka wielkanocna” zorgani-
zowanym dla uczniów klas 0 – 
III naszej szkoły. 
 Komisja Konkursowa  
w dniu 23 marca 2011r. dokonała 
oceny poziomu prac biorąc 
pod uwagę ich pomysłowość, 
samodzielność wykonania oraz 
walory estetyczne.  

 

Wśród laureatów znaleźli się: 
Klaudia Piekaruś, Wiktor Grze-
siak, Marcel Chwaszcz.

Konkurs na najpiękniejszą pisankę
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Dnia 14 kwiet-
nia 2011 roku 

wzięliśmy udział 
w konkursie profilaktyczno – ekologicznym pod hasłem “Mamo, 
tato nie pal, nie pij!” zorganizowanym przez Gminne Przedszkole 
w Siennicy Nadolnej. Celem konkursu było promowanie pozyty-
wnych form spędzania czasu, zdrowego stylu życia i unikania 
niebezpieczeństw. 
 Komisja powołana przez 
organizatorów dokonała oceny 
nadesłanych prac z terenu Gminy 
Krasnystaw i spośród prac dzieci 
z naszego Oddziału Przedszkol-
nego przyznała tytuł laureata 
Bartusiowi Krzymowskiemu, 
Krystianowi Mazurowi i 
Michałowi Zdziłowskiemu. 

MAM
TAT

Gratulujemy!
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W dniu 28 kwietnia 2011r. dzieci 
z oddziału przedszkolnego i klas I 
- III przygotowały przedstawien-
ie o treściach przyrodniczo-eko-
logicznych pt.     „Wiosna w le-
sie” dla uczniów ze szkół Gminy 
Krasnystaw, naszych starszych 
koleżanek i kolegów z klas IV – 
VI i zaproszonych gości.

I zaczęło się… porozrzucane 
papierki, butelki, puszki w le-
sie. Zwierzęta i drobne owady  
w popłochu schowały się za 
drzewa i obserwowały. Bard-
zo zmartwiły się, że dzieci tak 
zaśmieciły las, przecież to ich 
dom. W trakcie przedstawien-
ia zajączki, pszczółki, motylek, 

wiewiórka, biedronka i żabka rozmawiały z dziećmi i tłumaczyły, 
co wolno robić, a czego nie wolno robić na łonie natury. 

W s z y s t k i e 
sceny prze-
platane były 
piosenkami 
o tematyce 
w iosenne j , 
przyrodniczej 
i ekologicz-
nej.

WIOSNA W LESIE
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Moje dziecko  

Celem wychowania jest nie ty-
lko kształtowanie umysłu dziecka, 

lecz także pielęgnacja i rozwijanie jego 
uczuć, wrażliwości, orientacji moralnej. 
Wychowanie przedszkolne, psycholo-
gia wieku dziecięcego, nauki medyczne 
stwierdzają, że kształtowanie się uczuć 
dziecka, jego zdrowie psychiczne i fizyc-

zne są nierozłączne i żadnej z tych dziedzin nie można rozpatrywać 
oddzielnie. Uczucia dziecka przedszkolnego charakteryzuje 
zmienność. Jego życie emocjonalne uzewnętrznia się w ruchach, 
gestach, mimice i całym ekspresyjnym zachowaniu. Dziecko ulega 
nastrojom, emocje przykre szybko ustępują przyjemnym, łatwo 
wpada w gniew i radość, niepokój lub zachwyt. Na ogół o stanach 
uczuciowych w pierwszych dwóch fazach (od 3 lat do 5,5 roku) 
mówi się, że cechuje je labilność. 
 Dziecko w pierwszym 
rzędzie bierze przykład z własnej 
rodziny. Ukazywane w niej wzo-
ry wspólnego działania na rzecz 
innych, budzenia zainteresowań 
i właściwości estetycznej, 
wprowadzają dziecko w świat 
pojęć i ocen moralnych. Są dzie-
ci, u których nie ukształtowano 
pojęcia dobra, zła, norm moral-
nych. Dzieci tych nie zachęcano by były dobre i grzeczne. Nikt ich 
nie chwalił za to, co zrobiły dobrego, że zachowywały 
się roztropnie i spokojnie, że okazały wrażliwość na 
krzywdę. Nie dostarczano im wzorów właściwego 
zachowania. Dziecku trzeba zawsze mówić 

Rozwój uczuć dziecka 
w wieku przedszkolnym
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prawdę, traktować 
je z całą powagą. 
Jeśli zdarzy mu się 
drobne wykroczenie, 
należy je spokojnie 
pouczyć, powiedzieć, 
na czym polega 
jego niewłaściwe 
postępowanie, poch-

walić, jeśli się poprawiło. Dzieci trudne do współdziałania, czyli 
niedojrzałe pod względem emocjonalno-społecznym na ogół są do-
brze rozwinięte pod względem fizycznym i umysłowym. Trudno im 
jednak w grupie rówieśniczej przystosować się i podporządkować. 
Nieprawidłowe dojrzewanie uczuć społecznych wynika z błędów 
wychowawczych, popełnianych przez najbliższe otoczenie - 
najczęściej rodziców i dziadków. Wyręczanie dziecka we wszyst-
kich zajęciach, odsuwanie najmniejszych przykrości i trudności 
powoduje, że staje się ono bierne, niechętne do działania. Pomóc 
dziecku można poprzez zapewnienie mu stałych kontaktów z 
rówieśnikami. Wśród dzieci nie będzie mu wypadało się złościć, 
trzeba będzie spokojnie znosić porażki. Dziecko uczy się cieszyć 
z udanych zadań, nie sprawiać innym przykrości. Rola rodziców 
polega na łagodzeniu nastrojów, wybuchów gniewu, agresji, na 
zachęcaniu do zakończenia podjętych czynności i stwarzaniu spo-
kojnej, życzliwej atmosfery w domu rodzicielskim. 
 Rodzice często nie dostrzegają ujemnych cech w swoim 
dziecku, a takie zachowanie nie rozwiąże problemu. Rodzice są 
dla dzieci nie tylko wzorem do naśladowania, 
ale także najważniejszym informatorem 
o świecie, o związkach między ludźmi, o 
wartościach ludzkiego życia, do których 
między innymi należą: dobro, piękno, 
prawda, tradycje własnego narodu. Z 
tymi pojęciami można zapoznawać 
dziecko poprzez opowiadania, baj-
ki, literaturę piękną. Przekonanie 
o wartościach dobra i prawdy 

umożliwi dziecku w 
przyszłości wybór 
właściwej drogi 
postępowania. 



Mój mały świat  
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ŻEGNAMY STARSZAKÓW

Smutno nam dzisiaj,
 że was żegnamy,
 że po wakacjach
 tu się nie spotkamy.

My powrócimy znów do zabawek,
 wy usiądziecie do szkolnych ławek,

 lecz idzcie śmiało
 bez żadnej trwogi

 w te nowe życia waszego progi
 i wnieście radość w serduszkach swych

 do innych - nowych kolegów i znajomych.
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Pomóź skrzatowi dojść 
do muchomorka.

Odgadnij i narysuj...

W kubeczku czy na patyku
wszyscy je lubimy.
Miło latem na języku,
poczuc małą porcję zimy.

Jaki to napój? Policz zwierzęta i wpisz w 
odpowiednie kratki labiryntu.


