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Życzymy wszystkim udanych wakacyjnych wyjazdów!  

Wracajcie zdrowi, wypoczęci i gotowi do pracy  

w nowym roku szkolnym. 
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ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA: 
Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 17.00. 
Godziny pracy oddziałów: 
- przedszkolnych:                            - zamiejscowych: 
Gr. I Wiosna: 6.45 – 16.45            Gr. 0 „A”: 6.30 – 16.30 
Gr. II Lato: 6.45 – 16.45                Gr. 0 „B”: 7.30 – 17.00 
Gr. III Jesień: 6.30 – 16.30            Gr. 0 „C”: 8.30 – 16.00 
Gr. IV Zima: 7.00 – 17.00              Gr. 0 „D”: 7.30 – 16.30 
Gr. V Przedwiośnie: 7.30 – 15.00 
 
PERSONEL PRZEDSZKOLA: 
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: 
Dyrektor: Marta Dudek 
Wicedyrektor: Dominika Tarnowska-Psarska 
                              Beata Wilczyńska 

                 Beata Kęder 
                Beata Jaronik 

 
Rada Pedagogiczna: Pracownicy niepedagogiczni: 
Elżbieta Dąbrowska Pomoc nauczyciela: 
Anna Domagalska  Małgorzata Bartosiewicz 
Kamil Dudek  Magdalena Kępa 
Maria Dudek  Barbara Kłeczek 
Małgorzata Głowniak Agnieszka Kurczek  
Ewa Grela    Joanna Zwolińska  
Agata Jagło   
Ewa Kędzierska   Woźne oddziałowe: 
Karolina Krzysiak   Bożena Galon 
Kaja Kozera    Bożena Katarzyńska 
Roksana Kozera   Iwona Machlowska 
Kinga Kurczek   Katarzyna Pyzik 
Weronika Mazurkiewicz  Edyta Słabik 
Mariola Nawara   Anna Wojtaszek 
Klaudia Pasternak   Maria Wojtaszek 
Paulina Rozmus   
Ewa Synowiec   
Elżbieta Woźniak   
Agnieszka Wróbel   
Anna Zapała 
Maria Żbik 
 
GODZINY PRACY SEKRETARIATU: 
Sekretarz: Izabela Gęgotek 
Pomoc biurowa: Alicja Sztafińska 
Poniedziałek  6.30 – 14.30 
Wtorek  6.30 – 14.30 
Środa  8.00 – 16.00 
Czwartek  6.30 – 14.30 
Piątek  6.30 – 14.30 
 
ZAJĘCIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU: 
 nieodpłatne:  
- język angielski  
- rytmika  
- religia (wg deklaracji) 
- kółko kulinarne 
- kółko plastyczne 
- kółko szachowe 
 odpłatne: 
- Akademia Odkrywców 
- Kung-fu 

- Przedszkoliada 
- Magiczny Dywan 
- zajęcia z krawcową 
 

Pismo, które trzymają Państwo w ręku 
 to pierwszy numer gazetki przedszkolnej.  

Gazetka będzie ukazywać się systematycznie 
 jako kwartalnik od września 2019r. 

Znajdą w niej Państwo stałe kolumny  
w postaci artykułów dla rodziców,  

porad i informacji na temat rozwoju dzieci  
w wieku przedszkolnym; aktualności  

z życia przedszkola, info o wydarzeniach  
i uroczystościach; kącik logopedyczny. 

 
 

WAŻNE INFORMACJE! 
 

Uroczystości związane z pożegnaniem przedszkola: 
- gr. I „Wiosna”: 14 czerwca (piątek) o godz. 15.30  
- gr. IV „Zima”: 13 czerwca (czwartek) o godz. 15.30 
 

Pożegnanie „zerówek” będzie połączone  
z zakończeniem roku Szkoły Podstawowej.  

Zajęcia w grupach przedszkolnych, jak i w „zerówkach” 
odbywają się do końca czerwca br. 

 
Naszym Absolwentom życzymy udanego startu w 

szkole, a wcześniej zasłużonego odpoczynku podczas 
beztroskich wakacji. 

 
Przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny  

w lipcu 2019r. 
Więcej informacji na: www.gzeas.zabierzow.org.pl 

 
 

UWAGA KONKURS! 
 

Nasza gazeta nie ma jeszcze tytułu, dlatego prosimy  
o podpowiedzi. Wszystkie pomysły będą brane 

pod uwagę. Propozycje można zgłaszać mailowo lub 
przekazywać za pomocą skrzynki kontaktowej  

(na tablicy). Za wszelkie sugestie dot. tytułu,  
jak i zawartości czasopisma uprzejmie dziękujemy :) 

 
Ponieważ gazetka będzie bezpłatna,  

prosimy Państwa o wsparcie w jej wydawaniu –papier 
ksero A3 i pomoc w drukowaniu gazetki.  

Serdecznie dziękujemy! 
 
 
 

 

 

 

STOPKA REDAKCYJNA: 
Zespół redakcyjny: Kinga Kurczek 
(red.nacz.), Paulina Rozmus 
Skład i redakcja merytoryczna: Kinga 
Kurczek 
adres: ul. Sportowa 15, 32-080 Zabierzów 
tel.: (12) 397-22-40 
e-mail: przedszkole_zabierzow@interia.pl  
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O samodzielności dziecka. 

Samodzielność jest potrzebą rozwojową każdego dziecka. Poprzez podejmowanie prób i gromadzenie doświadczeń 

stopniowo opanowuje niezbędne w życiu umiejętności, rozwija swoje możliwości, poznaje własną odrębność i kształtuje 

tożsamość. Samodzielność rozwija się etapami. Pierwsze jej oznaki pojawiają się u dziecka około pierwszego roku życia, 

kiedy próbuje ono pokonać trudności przy chodzeniu, spożywaniu posiłków, myciu itd. wraz z wiekiem rozszerza się 

wachlarz samodzielnych działań, w których dziecko nie tylko nie żąda pomocy, ale i wyraża protest w przypadku, gdy się 

chce udzielić mu jej wbrew jego woli. Dążenie do samodzielności jest jednak trudne dla malucha, gdyż z jednej strony 

bardzo chce – co wyraża w formie „Ja sam/a” - a z drugiej ma wiele obaw, bo każda czynność wymaga wysiłku i odwagi. I tu 

pojawia się niezwykle ważna rola otoczenia, które może rozwijać lub ograniczać, a nawet tłumić samodzielność dziecka.  

Od dorosłych zależy, czy dziecko będzie miało okazję doświadczyć rożnych sytuacji, a tym samym nauczyć się, jak w nich 

postępować. Tymczasem wielu rodziców przezywa trudności w pozwalaniu maluchom na samodzielne działanie, 

argumentując to tym, że: „zrobi sobie krzywdę”, „to dla niego zbyt trudne”, „zajmie mu to wiele czasu”, „brakuje mi 

cierpliwości”, „jest jeszcze małe”. Nadmiernie troskliwi rodzice pragną uchronić swoje dziecko przed wszelkimi trudnymi 

sytuacjami i negatywnymi emocjami. Wolą wyręczyć dziecko w czynnościach tłumacząc pośpiech brakiem czasu, niechęcią 

do oglądania manifestacji dziecięcej złości, zrobieniem czegoś lepiej. Wyręczanie najpierw dotyczy czynności 

samoobsługowych (dopinanie samodzielnie zapiętych kurtek, poprawianie czapek, zakładanie butów itd.), później 

funkcjonowania w społeczeństwie. Mądre wychowanie polega na stawianiu wymagań odpowiednich do wieku i możliwości 

dziecka. Wychowywać to rezygnować z wyręczania, pozwalać na zmaganie się w problemami, na uczenie się na błędach. 

Troska o bezpieczeństwo jest konieczna, ale w granicach zdrowego rozsądku. Prawdziwa pomoc dawana dziecku  

w procesie dorastania powinna polegać nie na uzależnieniu od siebie, ale na wzmacnianiu poczucia własnej wartości, 

wynikającego z sukcesów w samodzielnym działaniu. Naukę samodzielności można porównać do nauki jazdy na rowerze – 

gdy nadejdzie odpowiedni czas, należy puścić kijek. 

 

Dlaczego warto wspierać dzieci w rozwoju samodzielności od najwcześniejszych lat? 

Uczenie maluchów czynności samoobsługowych opłaca się stokrotnie i ma głęboki sens, gdyż w dużej mierze wpływa na 

sukcesy dziecka w dalszej edukacji. Jeżeli dziecko samo umyje i wytrze ręce, założy kapcie i zadba o porządek w swoim 

otoczeniu, doznaje przyjemności – ma poczucie, ze wykonało coś pożytecznego, jest chwalone i odczuwa komfort wygody. 

Te przyjemne doznania są następnie przenoszone na sytuacje zadaniowe, także w dziedzinie aktywności intelektualnej. 

Przekonanie o możliwościach efektywnego działania pozwala dziecku odważnie wybierać zadania, realizować je  

i konsekwentnie dążyć do postawionego celu. Wszystko, co przedszkolak wykona własnymi rękami, co przeżyje zbuduje 

jego umiejętności, wiedze o sobie i innych oraz o świecie. Dziecko, poznając efekty własnej działalności, sprawdza swoje 

możliwości sprawcze, czerpie satysfakcję z działania i buduje poczucie sprawczości. Z kolei dziecko wyręczane  

w czynnościach samoobsługowych jest uzależnione od osób dorosłych i w efekcie ma niskie poczucie własnej wartości, nie 

mówiąc o trudnościach z decydowaniem o innych działaniach. Ograniczanie samodzielności praktycznej przedszkolaka 

uwidacznia się we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Nadmierne uzależnienie od dorosłego utrudnia dziecku 

działanie wśród rówieśników, hamuje odwagę, dociekliwość i ciekawość poznawcza.  Sposób wykonywania czynności 

samoobsługowych i porządkowych przenosi się na czynności intelektualne. Analiza dziecięcych zachowań wskazuje, że 

dzieci, które ociągają się przy czynnościach samoobsługowych przenoszą ten styl zachowania na sytuacje zadaniowe typu 

dydaktycznego, np. zwlekają z wykonywaniem poleceń, zbyt wolno organizują stanowisko pracy itp. Z kolei dzieci 

bałaganiące są zwykle chaotyczne, ciągle czegoś szukają, przestawiają i są tym tak pochłonięte, że tracą z pola widzenia 

sens zadania. Dzieci, które dopraszają się pomocy z najprostszych czynnościach stale oczekują pomocy dorosłego, 

nadmiernie okazując swoją bezradność. 

Dobry start w dorosłe życie zależy od osób zajmujących się wychowaniem dziecka na różnych etapach rozwoju. Pierwszym  

i najbardziej odpowiedzialnym za rozwój samodzielności dziecka środowiskiem jest dom rodzinny. Od postaw 

wychowawczych, jakie prezentują rodzice i stosowanych przez nich metod zależy najwięcej. Wystarczy zapewnić warunki 

do samodzielnego wykonywania zwykłych, codziennych czynności, zachęcać i życzliwie towarzyszyć, aby móc wspierać 

malucha, gdy zajdzie taka potrzeba. Zainteresowanie rodziców i radość okazana z powodu choćby niezdarnie zawiązanego 

szalika stanowi dla dziecka najlepsza motywację. Kolejnym etapem na drodze ku samodzielności jest przedszkole. 

Nauczyciele każdego dnia organizują sytuacje sprzyjające usamodzielnianiu się dzieci w zakresie samoobsługi, jak  

i w obszarze samodzielnego myślenia i komunikowania się z otoczeniem, rozwiazywania konfliktów czy budowania 

właściwej samooceny. Poczucie sprawstwa stawia dziecko w lepszej pozycji w grupie, ponieważ np. potrafi zmienić 
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ubranie, wiec nie musi czekać w kolejce do pani, która pomaga innym dzieciom; wie, gdzie leżą przybory potrzebne do 

zajęć i potrafi je rozstawić, wiec jest częściej wyróżniane dodatkowymi – nobilitującymi w oczach kolegów – zadaniami; 

jeśli zgubi mu się domowa przytulanka, zgłosi kłopot nauczycielowi i zguba szybciej się odnajdzie. To tylko kilka przykładów 

z życia samodzielnego przedszkolaka. Dzieci, wkraczając w progi szkoły, zyskują opinię uczniów niezależnych i zaradnych. 

Postrzegani są jako dobrzy organizatorzy aktywności grupy rówieśniczej, potrafią nawiązywać relacje z nauczycielem. Są też 

koleżeńskie i nastawione na pomoc innym, są aktywne w trakcie lekcji, są dociekliwe, odważnie wyrażają swoje zdanie. 

Czasami zatem wystarczy zacząć od nieprzeszkadzania dziecku. Nieprzeszkadzania, czyli niewyręczania we wszystkim. 

Nauka wymaga czasu – dziecku najpierw należy zademonstrować, a następnie poczekać, aż samodzielnie wykona daną 

czynność we własnym, wolniejszym tempie. Nauka samodzielności wymaga bowiem uwagi skierowanej na dziecko. 

Dziecko musi wiedzieć, że jego samodzielne działanie jest aprobowane i wzmacniane przez opiekuna, a także, że w razie 

potrzeby może w każdym momencie liczyć na wsparcie rodzica. Zatem… 

 

 

Rodzicu, nie krzywdź dziecka utrudniając  

i opóźniając jego rozwój. Nie wyręczaj go,  

ale pomóż, wyjaśnij, pokaż, naucz, uwierz w nie.  

Bądź obok, obserwuj, asystuj lub asekuruj.  

Bądź uważny i zauważ – pochwal, doceń, wzmocnij.  

Miej czas dla swojego dziecka i okaż mu miłość. 

 

 

Samodzielność jest ważna dla dziecka, ponieważ… 

wpływa korzystnie na jego samoocenę; 

* 

kształtuje wiarę w siebie i w swoje możliwości; 

* 

uodparnia na trudności i niepowodzenia; 

* 

pomaga konsekwentnie dążyć do celu; 

* 

stanowi o poczuciu sprawstwa u dziecka; 

* 

zwiększa kompetencje społeczne; 

* 

ułatwia codzienne życie, zapobiegając frustracji  

w nowych sytuacjach; 

* 

pomaga mu dojrzewać; 

* 

wspiera rozwój logicznego myślenia. 

 

 

Opracowała: Kinga Kurczek 

nauczyciel  

 

 

 

Opracowano na podstawie:  

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Dwulatki i trzylatki  

w przedszkolu i w dom. Jak świadomie je wychowywać i uczyć. CEBP , Kraków 2012. 

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków. WSiP Warszawa 2004. 

Wentrych A., Ja sam! Ja sama! O samodzielności dziecka. Bliżej Przedszkola nr 4/2019 
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Oddychanie – to nie takie proste! 

Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że oddychanie jest czynnością, bez której nie moglibyśmy żyć. Niewielu jednak zastanawia 

się nad rolą prawidłowego oddychania w procesie właściwego kształtowania się procesów komunikacyjnych człowieka. Nie 

zastanawiamy się nad tym, co w tym czasie dzieje się w naszym organizmie, a tym bardziej jamie ustnej, jaki sposób oddychania 

byłby dla nas (oraz naszego organizmu) najbardziej odpowiedni. Jak zatem wygląda prawidłowy sposób oddychania? W spoczynku 

powinniśmy oddychać nosem. Wówczas powietrze dostające się do naszego organizmu zostaje ogrzane, oczyszczone oraz 

nawilżone. Czubek języka jest w tym czasie uniesiony do górnego wałka dziąsłowego, a wargi są domknięte. Zdarzają się jednak 

sytuacje, w których nasz organizm potrzebuje więcej tlenu, np. w czasie wysiłku, w takich wypadkach zaczynamy oddychać ustami. 

Traktując oddychanie jako czynność naturalną, którą wykonujemy mimowolnie, często nie zauważamy u naszych dzieci 

nieprawidłowości w zakresie oddychania lub je bagatelizujemy. Jest to bardzo duży błąd, który może stać się przyczyną kolejnych 

problemów. 

Dlaczego dziecko oddycha ustami?  

Przyczyn oddychania ustami jest wiele. Niewątpliwie, aby odnaleźć powód takiego stanu rzeczy, należy udać się do specjalisty, który 

postara się odkryć, w czym tkwi problem. Analizując jednak doniesienia z badań, wśród najczęstszych przyczyn dysfunkcji 

oddychania wymienia się: 

- niedrożność jamy nosowej spowodowaną np. częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych, alergią, przerostem migdałków 

podniebiennych i migdałka gardłowego, skrzywieniem przegrody nosowej, polipami; 

- nieprawidłowe (obniżone) napięcie mięśniowe;  

- nieprawidłowe karmienie; tzw. parafunkcje (np. ssanie palca). 

Oddychanie ustami i co dalej?  

Jeśli u swojego dziecka zauważymy nieprawidłowości w sposobie oddychania, nie możemy tego zbagatelizować. Oddychanie ustami 

może prowadzić bowiem do: 

- dostarczenia organizmowi niedostatecznej ilości tlenu, co z kolei sprawi, że dziecko będzie blade, mało aktywne, niespokojne; 

mogą pojawić się także problemy z koncentracją oraz męczliwość; 

- częstych infekcji górnych dróg oddechowych –  powietrze dostarczane organizmowi nie jest ogrzane, nawilżone, ani również 

oczyszczone (ponieważ nie przechodzi przez jamę nosową, która odpowiada za ogrzanie, oczyszczenie i nawilżenie powietrza); 

- problemów w czasie przyjmowania pokarmów – dzieci oddychające ustami szybciej się męczą w czasie posiłków, muszą robić 

częste przerwy (często są postrzegane jako „niejadki”);  

- wad postawy; 

- obniżenia napięcia mięśniowego warg (wargi są nieustannie rozchylone, wskutek czego mięsień okrężny warg nie pracuje) oraz 

nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka w jamie ustnej (czubek języka nie jest uniesiony do górnego wałka dziąsłowego) – staje 

się to przyczyną ślinienia, nieprawidłowości w spożywaniu pokarmów, nieprawidłowej ruchomości języka oraz warg jako narządów 

artykulacji niezbędnych do prawidłowej wymowy (stąd pojawiające się wady wymowy); 

- wad zgryzu, zmiana wyglądu twarzy (m.in. cofnięcie żuchwy); 

- wad wymowy. 

Jak oddychanie ustami wpływa na wymowę?  

Oddychanie ustami staje się przyczyną nieprawidłowości funkcjonalnych oraz anatomicznych, które obserwujemy wśród narządów 

(warg, języka, żuchwy, podniebienia miękkiego, policzków, zębów) niezbędnych do prawidłowej wymowy głosek. Obniżone napięcie 

mięśniowe warg, problemy z unoszeniem języka do wałka dziąsłowego (tzw. pionizacja języka), nieprawidłowy zgryz, zła praca 

podniebienia miękkiego mogą stać się przyczyną: 

- problemów z wymową głosek wymagających pracy warg (głoski w, f) lub pionizacji języka (głoski l, sz, ż, cz, dż); 

- nienormatywnych realizacji pewnych głosek (np. seplenienie międzyzębowe); 

-  nosowania zamkniętego; 

- zmiany barwy głosu. 

Jeśli w rozwoju naszego dziecka zauważymy jakiekolwiek niepokojące nas sygnały (nawet te, które naszemu otoczeniu wydają się 

błahe), od razu zgłośmy się do specjalisty, który pomoże nam zweryfikować nasze obawy. Wczesna konsultacja skraca czas terapii. 

 

 

 

Opracowała: Paulina Rozmus 

neurologopeda, pedagog 

 

Opracowano na podstawie: 
Biomedyczne podstawy logopedii, red. Milewski S., Kuczkowski J.; Kaczorowska-Bray K., Gdańsk 2014 

Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi  

i podniebienia, Kraków 2011 

Rokitiańska M., Podstawy ortodoncji dla logopedów, Bydgoszcz 2008 

Sołtys-Chmielowicz A., Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków 2008. 
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Czas na podsumowanie… 

 

Mijający rok (przed)szkolny obfitował w wiele ciekawych wydarzeń organizowanych z inicjatywy nauczycieli, 

rodziców, we współpracy ze społecznością lokalną, instytucjami kulturalnymi, firmami świadczącymi usługi edukacyjne. 

Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie, zarówno te uczęszczające do przedszkola, jak i oddziałów 

terenowych, brały aktywny udział w wielu propozycjach zorganizowanych z myślą o nich i dla nich. Powitaliśmy w progach 

przedszkola maluszki, które dzielnie przeszły okres adaptacyjny i po kilku tygodniach podczas wspólnej uroczystości zostały 

przyjęte w poczet przedszkolaków. Dzieci ze wszystkich grup brały udział w ciekawych wycieczkach tematycznych. Dla 

wielu z nich były to pierwsze spotkania ze sztuką podczas wycieczek do teatrów, z filmem podczas seansów kinowych,  

a także z historią i tradycją innych kultur w muzeach, np. przyrodniczym lub sztuki japońskiej Manggha. Nauczyciele 

zapewnili bogatą ofertę zajęć o charakterze warsztatowym, z których mogło skorzystać każde dziecko. Niektóre warsztaty 

odbywały się cyklicznie (np. chemiczno-fizyczne, krawieckie, ceramiczne) lub okazjonalnie (warsztaty stolarskie, 

sensoplastyka, dogoterapia). Niezwykle wartościowe pod względem rozwijania więzi rodzinnych były rodzinne warsztaty 

organizowane przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. W trakcie wspólnego działania dzieci, rodziców, a także 

dziadków powstawały piękne stroiki, palmy i koszyczki. Równie cenne były świąteczne spotkania z najbliższymi  

w blasku świec i lampek choinkowych. Niezwykle ważnymi wydarzeniami w życiu Przedszkola były uroczystości jednoczące 

rodziny (Dzień Babci i Dziadka, Konkurs Kolęd i Pastorałek), społeczność przedszkolną (spotkania wokalne, konkursy, bal 

karnawałowy, wigilie grupowe, jasełka), a także środowisko lokalne (uroczystości narodowe).  W oczach seniorów kręciły 

się łzy na widok zdolnych wnuków prezentujących inscenizacje słowno-teatralne, składających życzenia  

i wręczających własnoręcznie wykonane prezenty. Szczere życzenia przekazywane przy wigilijnym stole wypływały prosto  

z malutkich serc. Radosny czas karnawału zakończył bal o tematyce morskiej, na którym pojawili się piraci, syrenki  

i morskie żyjątka. Wyjątkową oprawę miało uczczenie 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W trakcie 

uroczystości zaprezentowały się wszystkie grupy przedszkolne, które prezentowały znane piosenki o tematyce 

patriotycznej. Występy wokalne połączone z inscenizacją ruchową, stroje i podniosły charakter obchodów na długo utkwiły 

w pamięci zarówno dzieci, jak i Gości: władz Gminy Zabierzów, Dyrekcji Zespołu oraz przedstawicieli Klubu Seniora „Złota 

Jesień”. W maju odbył się Gminny Konkurs Piosenki. I tym razem było pięknie i swojsko, a folklor polski został uroczo 

zaprezentowany podczas występów dzieci. 

Istotną formą edukacji przedszkolnej są spotkania z ciekawymi gośćmi, które dostarczają sporą dawkę wiedzy  

i umiejętności. Należą do nich prelekcje z policjantami dotyczące m.in. bezpieczeństwa w drodze do i z przedszkola, 

kontaktów z nieznajomymi i bezpiecznego odpoczynku. Dzieci brały również udział w projektach ekologicznych związanych  

z problematyką smogu i zanieczyszczeń. W to zagadnienie wpisał się również pokaz mody ekologicznej, podczas którego 

prezentowali się autorzy strojów z materiałów recyklingowych. Inne konkursy – w większości plastyczne – cieszyły się 

sporym zainteresowaniem całych rodzin. W konkursach nagradzane były wszystkie dzieci biorące w nich udział. 

Dzięki współpracy partnerskiej z instytucjami lokalnymi mogliśmy uatrakcyjnić proces edukacyjny. Zajęcia czytelnicze  

w Gminnej Bibliotece Publicznej, wystawy prac dzieci w Bibliotece „Pod Aniołem”, projekt edukacyjny „Solny skarb”  

we współpracy z Muzeum Żup Solnych w Wieliczce, spotkania i zajęcia terenowe z pracownikami Nadleśnictwa 

Krzeszowice, prezentacja od Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego to tylko przykłady cennej 

współpracy ze środowiskiem. 

Od najmłodszych lat warto rozwijać w dzieciach poczucie, że warto dzielić się z innymi, pomagać słabszym i potrzebującym 

oraz czynić dobre rzeczy. Rozwijaniu takich umiejętności różne służą akcje organizowane w przedszkolu np.: Grudniowa 

Niespodzianka, Góra Grosza, Przedszkolny Punkt Wymiany Książek, Deser dla kóz. Akcja kontynuowana od lat – Cała Polska 

czyta dzieciom – przybiera różne formy, jak choćby projekt warsztatów z udziałem Dziadków „Biblioteka Przedszkolaka”. 

Na uwagę zasługują również innowacyjne formy, tj. „Kodowanie na dywanie” czy „Uczymy dzieci programować”. Przez 

tego typu ciekawe propozycje zaszczepiamy u dzieci zamiłowanie do technicznego spojrzenia na świat.  

Na koniec roku szkolnego zaplanowane zostały wycieczki m.in. do gospodarstw agroturystycznych, do lasu, do Ogrodu 

Doświadczeń i Wiosek Świata w Krakowie.           

 

 

oprac. Kinga Kurczek 
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STREFA MALUCHA 

Pokoloruj rzeczy, które można zabrać na plażę lub basen. 
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