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Po wakacjach maszerują
dzieci do przedszkola.

Marek, Ania, Radek, Ela,
Marcin, Tomek, Ola.

Bo w przedszkolu jest wesoło
są zabawki, klocki, gry.

Jeśli chcesz to do przedszkola
możesz także przyjść i ty.

Przez rok cały wkoło ciebie
sami przyjaciele

z nimi uczysz się i nowych
zabaw poznasz wiele.

wrzesień 2020r.

https://krokdozdrowia.com/jak-pozbyc-sie-stechlego-zapachu-z-ubran-poznaj-kilka-cennych-porad/


HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚC NA WRZESIEŃ 2020

Grupa I "Kangurki":
 15.09 - Dzień kropki – zabawy z kropkami i kropeczkami;

 
 18.09 – Dzień Przedszkolaka   – zabawy integracyjne  przy muzyce;

 23.09 - Powitanie Jesieni - kreatywne działania artystyczne z wykorzystaniem     
tworzywa przyrodniczego;

 25. 09 - Europejski Dzień  Języków Obcych   - ilustracje ruchowe do piosenek;

 28.09 - Dzień jabłka – zabawy badawcze –  Zdrowe witaminki dla chłopczyka 
i dziewczynki;

29.09 - Dzień Głośnego Czytania z Żabką Klapką – rozwijanie zamiłowania 
do czytania książek;

30.09 - Dzień Chłopaka  - Koncert  rockowy;

Grupa II "Kubusie"
18.09 – Jest święto taty i dzień strażaka, my dzisiaj mamy Dzień Przedszkolaka;
    
23.09 – Nie ma śmieci są surowce - udział w akcji „Sprzątanie Świata”;

25.09 - Europejski Dzień Języków Obcych;
  
29.09 - Ogólnopolski Dzień  Głośnego Czytania – czytanie bajek o tolerancji;

30.09 – Każdy chłopiec ma dzisiaj swoje święto – Dzień chłopaka w grupie 
Kubusiów;

Grupa III „Króliczki”
21.09 – Dzień Przedszkolaka;

23.09 – Udział w akcji „Sprzątanie Świata”;

25.09 – Europejski Dzień Języków Obcych;

29.09 – Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – czytanie bajek o tolerancji;



Grupa IV "Tygryski"
18.09 – Dzień Przedszkolaka;
            
23.09 – udział w akcji „Sprzątanie Świata”;

25.09 - Europejski Dzień Języków Obcych;
  
29.09 - Ogólnopolski Dzień   Głośnego Czytania – czytanie bajek o tolerancji;

30.09 – Dzień Chłopaka;

Grupa V „Sowy”
15. 09. – Wesoły Dzień Kropki;

21.09 – Dzień Przedszkolaka;
             
23.09 – Udział w akcji  „Sprzątanie Świata”;

25.09 - Europejski Dzień Języków Obcych;
  
29.09 - Ogólnopolski Dzień   Głośnego Czytania – czytanie bajek o tolerancji;
     
30.09. – Dzień Chłopaka;

ZAJĘCIA DODATKOWE W ,,PUCHATKU”
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

JĘZYK ANGIELSKI - Zajęcia w grupach prowadzone są w ramach
 Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, 

zgodnie z siatką godzin pracy nauczycielek.

LOGOPEDIA - mgr Weronika Sarnecka – Poniedziałek godz. 11.00 -15:00

RELIGIA - mgr Joanna Bednarska
Wtorek

GR.IV godz. 8.30 – 9.00
GR.V godz. 9.00 – 9.30
GR.II godz. 9.30 – 10.00

Czwartek
GR.IV godz. 8.30 – 9.00
GR. V godz. 9.00 – 9.30

GR.III godz. 9.30 – 10.00

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE
Wtorek godz. 10.00 – 11.00 – Terapeuta – mgr Marlena Kurczaba
Czwartek godz. 11.00-11.30 - Terapeuta – mgr Katarzyna Piecha



  Na zebraniach grupowych z rodzicami ustalono składkę 
na Radę Rodziców

w wysokości 50 zł na I semestr roku szkolnego 2020/2021

   Wyszukaj i zaznacz taką samą piłkę jaka jest po lewej stronie.



 „ Leśne przedszkole”- bajka terapeutyczna M. Gajewska , M. Rybacka , M. Żmudzińska. 

W pewnym lesie stało piękne przedszkole, do którego chodziły wszystkie zwierzątka: mały lisek, 
zajączki, sarenka, jelonek, kreciki, myszki. Najmniejszym przedszkolakiem był pajączek, Jaś. 
Wszystkie zwierzątka chętnie chodziły do przedszkola, bawiły się, rysowały, spacerowały parami 
po lesie. Nikt nie chciał jednak podać łapki Jasiowi. Zwierzątka bały się go, bo miał osiem łapek, 
kosmate ciałko i był bardzo malutki. Jasio był nieszczęśliwy. W szatni codziennie prosił mamę,    
aby mógł zostać w domu, bo tu nikt go nie lubił.
Mama nie rozumiała swego synka, stale powtarzała:
– Ja muszę iść do pracy, a ty możesz w przedszkolu znaleźć sobie przyjaciół. Ale jak, myślał Jasiu, 
przecież nikt nie chce się ze mną bawić! Kolejnego dnia znów Jasiu siedział z boku i obserwował 
kolegów, którzy tak wesoło się bawili. Czasem coś rysował, czasem cichutko płakał i tak mijały dni
w przedszkolu. Nikogo nie interesowało to, że Jaś był zawsze sam. Nadeszła wiosna. Przedszkolaki 
dużo czasu spędzały na polanie. Bawiły się w berka, robiły bukiety z wiosennych kwiatów.      
Tylko mały Jasio, nieszczęśliwy i smutny, siedział sam na pniu drzewa.
Nagle na polanie pojawiła się ogromna, złośliwa Osa. Zapanował niepokój, wszystkie zwierzątka 
ogarnął strach. Jedne piszczały „Ojej, ona nas pogryzie”, inne płakały, niektóre próbowały się 
ukryć. Zmartwiona i również przestraszona pani zwołała rozkrzyczaną gromadkę i szybko wrócili 
do przedszkola. Nagle zauważono, że nie ma Jasia. Nikt nie pomyślał o nim, nawet pani.
– I co teraz będzie? – pytały zwierzątka. Kto pójdzie po Jasia?
Wszyscy się bali i każdy myślał, że biedny Jaś został ukąszony, albo pożarty przez okropną, 
ogromną Osę! Pani nie mogła pójść po Jasia i zostawić dzieci, otworzyła więc okno myśląc,          
że malec jest w pobliżu. Wszyscy cichutko skupili się koło niej i cóż zobaczyli? Mały Jasio kończył
tkać ogromną pajęczynę. Musiał przy tym uważać, bo Osa starała się go złapać. Jasiu myślał: 
„szybko, jeszcze trochę pracy i uratuję moich przyjaciół, już nic im nie będzie zagrażać”.         
Dzieci widziały jego starania i zaczęły wołać: „Jasiu, Jasiu!”. I właśnie w tym momencie               
do pajęczej sieci wpadła Osa. Jasio skończył tkać swoją sieć. Patrząc, jak Osa nie może się z niej 
uwolnić, Jasiu powiedział, że jeżeli jeszcze raz będzie straszyć zwierzątka, to zostawi ją uwięzioną 
na zawsze. Przerażona Osa obiecała, że już nigdy nie będzie straszyć dzieci. Jasiu rozplątał swoją 
pajęczą sieć i uwolniona Osa jak najszybciej odfrunęła. Po chwili Jaś usłyszał oklaski 
przedszkolaków i ich okrzyki radości. Wszystkie dzieciaki gratulowały mu odwagi. Każdy chciał 
uścisnąć kudłatą łapkę pajączka. Od tej chwili Jasiu miał wielu przyjaciół. Nie przesiadywał         
już samotnie na dywanie, ale wesoło bawił się z przedszkolakami. Tym razem mama dziwiła się, 
gdy pajączek nie chciał wracać do domu:
– Jasiu , dlaczego nie chcesz iść do domu? – pytała.
– Bo ja mam tu przyjaciół – z dumą odpowiadał pajączek.
Tak to wszystkie zwierzątka zrozumiały, że brzydki pajączek, z kudłatymi ośmioma łapkami, może 
pomóc innym w niebezpieczeństwie i okazać się prawdziwym przyjacielem 

 



 

 

 



Jak wspierać koncentrację u dziecka – propozycje ćwiczeń i zabaw

W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci ma problem z koncentracją uwagi. Jest ona niezwykle
ważna  gdyż  jest  przecież  potrzebna  przy  wszystkich  świadomych  działaniach.  Koncentracja
to umiejętność skupienia się na tym, co robimy. Umiejętność koncentracji uwagi jest potrzebna
do prawidłowego procesu uczenia się. Umożliwia ludziom zapamiętywanie ważnych informacji,
kojarzenie faktów, rozumienie złożonych wypowiedzi.

W  wieku  przedszkolnym  wzrasta  zdolność  dzieci  do  koncentracji  uwagi  na  zadaniu.
3-4-latki potrafią być skoncentrowane przez 5-10 minut, a 5-6-latki 15- 20. O zaburzeniach uwagi
u  dziecka  możemy  mówić  wówczas,  gdy  stopień  koncentracji  jest  nieadekwatny  w  stosunku
do wieku.  Po ukończeniu  5  roku,  dziecko powinno posiadać  już  zdolność  podzielności  uwagi,
tzn.  że jest  w stanie  wykonywać dwie czynności  jednocześnie np.  słuchać rodzica i  bawić się.
Powinno również potrafić skupić się na czymś dłużej bez rozpraszania.

Zaburzenia koncentracji przybierają różną formę i są to między innymi:

 Problemy z rozpoczęciem pracy – ociąganie się przed rozpoczęciem zadania,  przedłużanie
tego momentu, szukanie wymówek, by zadania nie wykonać;
 Problemy z utrzymaniem uwagi na zadaniu – odrywanie się od zadania, nie wykonywanie
zadań do końca;
 Nieefektywny  styl  pracy  –  dziecko  pracuje  szybko,  ale  niedokładnie  czyta  polecenia,
co powoduje popełnianie wielu błędów;
 Wolne tempo pracy – dziecko pracuje bardzo powoli, często przerywa pracę;
 Zniechęcenie – dziecko bardzo szybko się męczy, zniechęca, bywa rozdrażnione;
 Zapominanie, gubienie rzeczy;
 Rozkojarzenie  –  dziecko  jest  zamyślone,  „buja  w  obłokach”,  sprawia  wrażenie,
jakby nie słuchało, co się do niego mówi.

Co wpływa na koncentrację?

 Dystraktory – to wszelkiego rodzaju bodźce, które odciągają naszą uwagę od tego, na czym
chcemy  być  skupieni  np.  hałas,  jaskrawe  kolory  w  pokoju,  włączony  telewizor  lub  radio.
Starajmy się ich unikać.
 Motywacja i pozytywne nastawienie – warunek konieczny do włożenia wysiłku w realizację
(szczególnie trudnego) zadania.
 Przerwy – nawet krótki odpoczynek pozwoli na efektywniejszy powrót do zadania.
 Dieta – należy pamiętać o zdrowym odżywianiu i piciu odpowiedniej ilości wody.
 Sen – kiedy jesteśmy wyspani i wypoczęci, osiągamy lepsze efekty.

Ćwiczenia – koncentrację można usprawniać dzięki odpowiednim ćwiczeniom.
Dlaczego warto ćwiczyć i rozwijać koncentrację? Ponieważ koncentracja jest kluczem do lepszej
pamięci,  efektywnej  nauki,  pracy,  osiągania  sukcesów  życiowych  a  nawet  zdrowia  zarówno
psychicznego  jak  i  fizycznego.  Koncentracja  mobilizuje  do  twórczego  myślenia,  pozwala
na zrozumienie związków przyczynowo – skutkowych.
Dlatego  warto  chociaż  2-3  razy  w  ciągu  tygodnia  poświęcić  czas  na  gry  i  zabawy rodzinne.
Większość  gier  rozwija  u  dzieci  różne  umiejętności  np.  czekania  na  swoją  kolej,  planowania,
przywidywania, stosowania się do umów i obowiązujących reguł, wytrwania do końca gry, radzenia
sobie  z  przegraną.  Przedstawimy  Wam  kilka  propozycji  zabaw  oraz  przykłady  pozycji
kształtujących umiejętność koncentracji uwagi u dzieci.



Propozycje ćwiczeń i zabaw usprawniających koncentrację uwagi:

Układanie puzzli
Gry planszowe np. chińczyk, warcaby
Labirynty
Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zadań typu: znajdź różnice, którymi różnią się obrazki
“Głuchy telefon”
Memory – -gra polega na łączeniu w pary i zapamiętywaniu, gdzie ukryte są takie same obrazki.
Sekwencje
Rysowane wzory – dziecko siedzi na podłodze. Zamyka oczy. Druga osoba (rodzic) rysuje mu na plecach
np.  domek,  słońce,  kwiat  itp.  Następnie  pytamy  je,  co  zostało  narysowane.  Jeśli  dziecko  nie  potrafi
odpowiedzieć na pytanie – czynność powtarzamy.
Pytania do ilustracji – pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, aby mu się uważnie przyglądało. Następnie
zakrywamy obrazek i zadajemy dziecku różne pytania
Czytanie bajki – rodzic czyta opowiadanie lub bajkę, a dziecko ma za zadanie reagować na sygnały           
(np. umówione słowo „drzewo”) np. klaśnięciem lub podniesieniem ręki
Rytm – wyklaskujemy lub wytypujemy rytm,  a  dziecko po nas powtarza.  W tym ćwiczeniu dodatkowo
rozwijamy u dziecka pamięć słuchową.
Czego brakuje? Rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii, kilka przedmiotów ( np. piłka, książka ,klocek,
auto). Dziecko przygląda się i zapamiętuje kolejność ułożenia. Następnie zasłaniamy mu oczy i zabieramy
jakiś przedmiot. Zadaniem dziecka jest zauważenie, co się zmieniło, czego brakuje.
Ćwiczenia  z  zakresu  kinezjologii  edukacyjnej  metodą  Paula  Dennisona  (są  to  proste  ćwiczenia  fizyczne
wymagające skupienia i doskonalące pracę mózgu).

Nie potrzebujemy specjalistycznych materiałów, aby wspierać koncentrację uwagi naszego dziecka, jednak jeśli
mamy trudności z dostosowaniem pomocy to możemy zamówić gotowe materiały, które pomogą nam pracować
i osiągać zamierzone efekty. Podczas naszej pracy w przedszkolu oraz w domu z naszymi dziećmi zdarza nam się
korzystać z gotowych pomocy.

 





Kącik języka angielskiego

 

Wrześniowi solenizanci
           
                 
 GR.I                            Helenka D., Nikodem W.

GRII                    Marysia B., Zosia B., Aleksandra B.

GR.III                   Alicja N., Lena D., Dominik D. Hubert S.,

GR.IV                           Dominik G., Aleksander Ś., Wiktoria Z., Nadia D.

GR.V                        Liliana E., Antoni F., Wiktoria H. 

Redakcja gazetki: Maria Siwocha, Elżbieta Recka, Beata Sobocka
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