
 

 

 

 

 

 

                       

 

WYDANIE PIERWSZE  –    WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK – LISTOPAD  2022R. 

Redakcja: Monika Pochowska-Piekarz 

W numerze: 

✓ Poczytaj mi mamo i tato 

✓ Mój pobyt w przedszkolu 

✓ Jestem już duży/a i chodzę do przedszkola 

✓ Zadania dla dzieci 

✓ Ciekawostki dla rodziców 

✓ Kącik logopedyczny 

✓ Zagrajmy razem  

 

POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 

„Jak Gabrysia polubiła przedszkolną zjeżdżalnię” 

Na początku mama była wystraszona. Miała zmieniony głos i mocniej niż zazwyczaj trzymała 

Gabrysię za rękę. Szybko, trochę za szybko, pomagała jej zdjąć buty. Potem pocałowała dziewczynkę, 

westchnęła, niepewnie uśmiechnęła się i powiedziała:  

 

– Baw się dobrze, kociaczku! – Bo „kociaczku” mama mówiła do Gabrysi zawsze w chwilach 

wzruszeń. Potem puściła rękę Gabrysi i delikatnym ruchem pokierowała dziewczynkę w stronę sali. Tam 

młoda pani z włosami podobnymi do włosów Arielki zawołała wesoło:  

 

– Dzień dobry, Gabrysiu!  

 

– Dzień dobry... – odpowiedziała po cichu Gabrysia, zastanawiając się, czy nie powinna dodać do 

tego „Arielko”... Doszła jednak do wniosku, że nie, bo pani nie jest syrenką. Bo przecież nie są w wodzie, 

dokoła nie ma rybek... Wygląda raczej na to, że, jak mówiła mama, Gabrysia jest w przedszkolu, z panią 

nauczycielką, a zamiast kolorowych rybek widzi tu gromadkę dzieci. Niektóre bawią się, inne biegają, a 

znowu inne – płaczą. Tych jest najwięcej, więc pewnie właśnie one mają rację: Kiedy się jest w 

przedszkolu, najlepiej głośno płakać. Gabrysia skrzywiła buzię do płaczu i poczuła, że naprawdę jest jej 

bardzo smutno. Nie ma mamy. Dokoła wszystko nowe, obca sala. Kocyk w misie, latarka i różowy delfin 

są w domu. Nie można się przytulić, poświecić latarką albo schować się w ulubionym kąciku za łóżkiem... 



Nie pozostaje nic innego, jak zapłakać „Aaaa!”, a potem jeszcze bardziej; „Aaaa! Ja chcę do mamy!” – i 

Gabrysia już prawie głośno zapłakała, ale nagle zjawiła się pani podobna do Arielki.  

 

– Biegnij szybko, Gabrysiu, do kącika zabaw! – zaproponowała rezolutnie. – Może chciałabyś się 

pobawić wielkimi klockami? Oj, widzę, że Karolek pędzi do zjeżdżalni! Chyba będzie tam pierwszy. A 

może ty będziesz pierwsza?... Gabrysia oczywiście była pierwsza. Ale drugi, zaraz za nią, był Karolek. A 

potem znowu Gabrysia. A kiedy przyszła i Zosia, to byli po kolei: Gabrysia, Karolek i Zosia. Żal było 

przestać zjeżdżać i iść na śniadanie. Ale i po śniadaniu wolno było wesoło spędzać czas w kąciku zabaw. 

Lalki, auta i klocki, piłki do skakania, domek, no i zjeżdżalnia, która przyciągała jak magnes... Po obiedzie 

Gabrysia, zmęczona od wrażeń, rzuciła się w objęcia zdziwionej mamy.  

 

– Widzę, kociaczku, że nareszcie wybawiłaś się za wszystkie czasy! – Uśmiechnęła się mama, która, 

jak zawsze to robią dorośli, przyszła odebrać swoje dziecko po południu. Nie ona jedna zjawiła się po 

przedszkolaka z pierwszej grupy. W szatni była już starsza pani i pomagała zapinać guziki Jackowi, a 

wysoki pan z brodą wypytywał Zosię:  

 

– No i jak tam, malutka, w pierwszym dniu w przedszkolu?  

 

– Fajnie – odpowiedziała Zosia krótko i na temat.  

 

– I mam nową koleżankę.  

 

– Tak? A jak ma na imię twoja koleżanka? – zapytał tata Zosi.  

 

– Zapomniałam. Ale to ta dziewczynka, co wychodzi z mamą. Pa!  

 

– Pomachała wesoło Zosia do Gabrysi. – Pobawimy się jutro znowu na zjeżdżalni?  

 

– Tak! – Zadowolona Gabrysia na chwilę przystanęła w drzwiach, puściła rękę mamy i także 

pomachała nowej koleżance. Postanowiła, że tej obietnicy na pewno dotrzyma. Bo lubiła zjeżdżalnię. 

Lubiła też Zosię. I do tego wszystkiego – lubiła przedszkole.  
 

Źródło: A. Pilichowska, BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 6.189/2017 

 

 



 

 



 



ZADANIA DLA DZIECI 

DLA 3 LATKA 

 

 
 

 
 



DLA 4 LATKA 
 

RYSUJ PO ŚLADZIE  

 

 
Uzupełniamy według podanego kodu kolorowe bransoletki. 

 



DLA 5 LATKA 

 

 



DLA 6 LATKA 
 

 



CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 

 
 

 

Adaptacja przedszkolna dziecka to trudny proces, który wiele wymaga od wszystkich 

zainteresowanych stron: przedszkola, opiekunów dziecka, a także od samego nowego przedszkolaka. Dla 

nich początek nowego roku szkolnego bywa czasem ciężkiej próby. 

Adaptacja w przedszkolu – czego się spodziewać? 

• maluszki płaczą, całkiem sporo i są w ogromnym szoku, bo to nie mama ani tata ociera ich łzy; 

• histeria przybiera różne oblicza: czasem przechodzi w bunt, czasem w próbę ucieczki z sali lub 

błagania o powrót mamy; 

• również rodzice bywają przerażeni – nie każdy to okazuje, ale często widzimy, że rodzice naprawdę 

ciężko znoszą pierwsze przedszkolne rozstanie z dzieckiem; 

• strach rodzica przybiera różne oblicza: długie pożegnania, pytania pełne podejrzeń, podglądanie 

przez okno, odpytywanie personelu – nie wypominam, nie oceniam – to jest lęk o własne dziecko, 

zrozumiałe, że potrafi prowokować do niekonwencjonalnych zachowań; 

• dzieciaczki “są zielone” – niekoniecznie potrafią usiąść w kole, nie wiedzą gdzie mają miejsce 

zabawki i gdzie jest toaleta i z dużym prawdopodobieństwem nie zapytają o to nowopoznanego 

dorosłego. 
 

Jak przygotować dziecko do przedszkola? 

Adaptacja w przedszkolu z perspektywy rodzica 
Najważniejsze jest zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa dziecka. Wyobraź sobie co czuje dziecko, które 

nagle, z dnia na dzień zostaje przekazane do rąk obcych osób. Mama lub tata, mają właśnie jakieś 

wyjątkowo ważne powody, żeby je zostawić. Wcześniej tak nie było! A może wcześniej był żłobek, który 

dziecko już znało? Nowe miejsce! Nowi ludzie! Nowe zasady! Brak rodziców! Brak orientacji w czasie! (Co 



to znaczy, że tata będzie po mnie po 12?). Fala emocji jaka zalewa dziecko bez wątpienia sięga rozmiarów 

tsunami. 

Jak przygotować dziecko do przedszkola? 
• przygotuj dziecko: mów o przedszkolu, odwiedzaj je, pokaż plac zabaw, weź udział w zajęciach 

adaptacyjnych, poznaj kolegów, którzy też idą do tej samej grupy, jeśli to możliwe; 

• mów językiem pozytywów: życz dziecku dobrej zabawy w przedszkolu, miłego dnia, zachęć do 

zbudowania wielkiej wieży z klocków. Unikaj komunikatów, które budują strach albo 

przekonanie, że przedszkole to nieprzyjemne, groźne miejsce: “Nie bój się”, “Przykro mi, ale 

muszę iść”, “Dasz sobie radę”, unikaj smutnego, rozżalonego tonu – staraj się przenieść na 

dziecko entuzjazm, pozytywne emocje, radość 

• daj czas: na rozmowę przed przedszkolem, na uspokojenie się w domu, na wybranie zabawki do 

przedszkola, spokojne ubranie się, na zapomnienie czegoś z domu i powrót po to, jednak staraj 

się przed samym wejście do sali załatwić sprawy w miarę szybko: pożegnaj się z dzieckiem, 

przekaż je nauczycielowi, idź – nie obawiaj się, wszystko będzie dobrze 

• stopniuj czas pobytu dziecka w przedszkolu – na początku niech dziecko spędza w przedszkolu 

tylko kilka godzin, z czasem – możesz to zmienić, jeśli dziecko będzie się czuło komfortowo 

• dotrzymuj umów, nie oszukuj: nie uciekaj, gdy coś odwróci uwagę dziecka, nie oszukuj “Pójdę do 

samochodu i zaraz wracam” – dziecko Ci ufa, dzięki temu, czuje się bezpiecznie – niech tak 

zostanie 

• buduj rutynę poranną: dzięki temu unikniecie wielu stresów, dziecko będzie wiedziało co zaraz 

nastąpi i będzie na to lepiej emocjonalnie przygotowane, możecie np. żegnać się zawsze w ten 

sam sposób “Buziak, przytulas i czas na zabawę!” 

• daj dziecku “kawałek domu” – dzięki ulubionej zabawce dziecko poczuje się lepiej 

• zaufaj nauczycielowi lub podziel się z nim miłym komentarzem. Daj znać, że rozumiesz jak trudny 

to dla niego czas! 

 

 

 

 



  

 

 



Krótki przegląd typowych trudności, które zdarzają się przedszkolakom w dniach adaptacyjnych, a 

którymi nie należy się niepokoić, gdyż zazwyczaj mają charakter przejściowy i mijają po pierwszych 

tygodniach:  

➢ Lęk separacyjny – na ogół przejawia się w formie powtarzających się pytań w rodzaju „Kiedy mama 

wróci?”, ponawianych pomimo wyjaśnień. W rzeczywistości, o czym wiedzą doświadczeni nauczyciele, 

dziecku nie chodzi tu o dowiedzenie się, o jakiej porze będzie odebrane, lecz o ukojenie obawy, że może 

nie być odebrane wcale. Nieprzedłużanie rozstań przez rodziców i cierpliwe powtarzanie, że dziecko 

zawsze będzie odebrane, powinno z czasem osłabić intensywność lęku separacyjnego.  

➢ Płacz i tęsknota za domem i osobami bliskimi – są wyrazem zrozumiałego w omawianej sytuacji 

niepokoju oraz czasowego zachwiania poczucia bezpieczeństwa. Świadczą o tym, że dom i więzi z bliskimi 

są dla dziecka ważne, zaś ono samo jest raczej wrażliwe.  

➢ Płacz „dla towarzystwa” – nawet rezolutnym i niezbyt sentymentalnym maluchom zdarza się płakać w 

dniach adaptacyjnych z powodu niepokoju, jaki wzbudza w nich płacz innych dzieci. To normalne zjawisko, 

które świadczy o empatii dziecka. Jego płacz „dla towarzystwa” nie różni się od płaczu osoby dorosłej na 

wzruszającym filmie – choć sytuacja nie dotyczy jej bezpośrednio, osoba wczuwa się w położenie innego 

człowieka i chwilowo podziela jego uczucia.  

➢ Zachowania regresywne – powrót, zdawałoby się, dawno zapomnianych, problemów z toaletą, wymóg 

bycia karmionym, udawanie niesamodzielnego maluszka – to sposoby na wzbudzenie w dorosłych 

opiekuńczości, która udowodni dziecku, że jest bezpieczne i akceptowane. To także rodzaj chwilowej 

kapitulacji wobec piętrzących się wyzwań. Jeśli zachowania regresywne nie trwają zbyt długo, nie jest to 

sytuacja alarmowa.  

➢ Utrata apetytu, zaburzenia snu, trudności z mową – typowe reakcje w sytuacji dużego stresu. Powinny 

przeminąć wraz ze zmniejszaniem się poziomu niepokoju i napięcia. 

 ➢ Zachowania agresywne – uwarunkowania temperamentalne niektórych dzieci sprawiają, że te 

przetwarzają swoją frustrację w agresję. Niepewne w nowej sytuacji wyładowują napięcie, atakując inne 

dzieci, niszcząc zabawki, wykazując zachowania destrukcyjne. I choć tu także najczęściej można 

powiedzieć „To minie, gdy zakończy się trudny, adaptacyjny czas” – tym razem należy jak najszybciej 

reagować, nie czekając na rozwój wydarzeń. 

 

Źródło: Adaptacja w przedszkolu – sprawdzone rozwiązania - Pani Monia 

 

https://panimonia.pl/2017/08/05/adaptacja-w-przedszkolu-10-sprawdzonych-rozwiazan/


KĄCIK LOGOPEDYCZNY  
 

 

ODDYCHANIE  

 

Oddycha każdy, ale inaczej. Kobiety oddychają klatką piersiową, 

mężczyźni brzuchem. A prawidłowo oddychać powinno się 

naprzemiennie.  

 

Proponowane ćwiczenia:  

• położyć się na wznak, ręce ułożyć na klatce piersiowej,  

• wdech - powiększyć brzuch maksymalnie,  

• wydech - powiększyć klatkę piersiową, 

• w pozycji leżącej położyć na brzuchu książkę,  

• wdech - unieść książkę (zrobić duży brzuch),  

• wydech - opuścić.  

 
Takie huśtanie książki na brzuchu.  

 
Leżąc na plecach:  

• wdech - unieść ręce do góry,  

• wydech ułożyć z powrotem na piersiach.  

 

ĆWICZENIA WARG  

 

Od sprawności warg zależy to jak chory je, czy umie objąć wargami szklankę, łyżkę. Zapobiega to 

ślinieniu się, wypuszczaniu pokarmu. 

• Balonik - nabrać powietrze w policzki ,nadąć je i przebić palcem  

• Duży brzuch - nabrać powietrze i jak najdłużej przytrzymać  

• Niejadek - ściskać mocno wargi  

• Parskanie - 'prrrrrrr'  

• Wypowiadanie 'S', 'Dz', 'I' 'O'  

• Udawanie dźwięków straży pożarnej  

• Zabawa w 'kto jest silniejszy' - umieścić kartkę papieru między wargami z chorym, z dwóch stron. Kto 

dłużej utrzyma kartkę? To samo ćwiczenie z przytrzymaniem wargami rurki między nosem a wargami. 

Dobrym ćwiczeniem warg jest ich nagryzanie  



Bardzo dobrym sposobem na mowę jest głośne czytanie przez chorego. W sklepach są dostępne tzw. 

wierszyki logopedyczne. Specjalne zestawy słów, które gimnastykują usta.  

 

Źródło:http://www.huntington.pl/choroba/ci/leczenie/logopedia/170-zajecia-logopedyczne-cwiczenia  

 

 

ZAGRAJMY RAZEM 
 

 

Materiał zawiera plansze z 24 kartami do gry typu „Ja mam. Kto ma?” z obrazkami 

przedstawiającymi atrybuty jesieni oraz podpisami. Wydrukowane, wycięte wzdłuż przerywanej linii i 

potasowane karty rozdajemy wśród graczy. Wybrana osoba rozpoczyna grę, wykładając kartę i odczytując 

zdania i nazwy obrazków przedstawionych na karcie. Osoba, która ma kartę z obrazkiem wymienionym 

przez pierwszego gracza, kontynuuje grę. Ten, kto pierwszy pozbędzie się wszystkich kart, wygrywa. 

 

 

 

 

 



 

 

MIŁEJ ZABAWY ! 



 


