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BEZ TYTUŁU 
Kwartalnik Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi 
w Zabierzowie 

 

Nr 2                 Wrzesień 2019 

e-wydanie 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice! 

Cieszymy się, że możemy przywitać Państwa w nowym roku szkolnym.  

Szczególnie serdecznie witamy Rodziców nowych przedszkolaków! 

Rozpoczynamy kolejny rok pełen wrażeń, przygód  

i życzymy dzieciom samych sukcesów i radosnych chwil,  

a Rodzicom owocnej współpracy. 
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ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA: 
Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 17.00. 
Godziny pracy oddziałów (zmienne): 
- 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: Beata Kęder 
Wicedyrektor: Dominika Tarnowska-Psarska 

     Agata Barcik 
                              Beata Jaronik 

      
 
Rada Pedagogiczna: Pracownicy niepedagogiczni: 
Beata Kęder  Pomoc nauczyciela: 
Małgorzata Antos  Małgorzata Bartosiewicz 
Magdalena Ciombor Magdalena Kępa 
Elżbieta Dąbrowska Agnieszka Kurczek 
Anna Domagalska  Dominika Wilk 
Maria Dudek  Joanna Zwolińska 
Ewa Grela    
Katarzyna Grudzińska Woźne oddziałowe:  
Agata Jagło   Bożena Galon 
Ewa Kędzierska  Aneta Kęder 
Sylwia Kołacz  Iwona Machlowska 
Monika Konieczna Edyta Mirek 
Jadwiga Kowalik  Katarzyna Pyzik 
Kaja Kozera    Dorota Szafrańska 
Roksana Kozera   Anna Wojtaszek 
Karolina Krzysiak   Maria Wojtaszek 
Kinga Kurczek    
Weronika Mazurkiewicz   
Klaudia Pasternak   
Ewelina Rosa    
Paulina Rozmus   
Ewa Synowiec 
Dominika Tarnowska-Psarska     
Agnieszka Wróbel  
Anna Zając  
Anna Zapała 
 
 
GODZINY PRACY SEKRETARIATU: 
Sekretarz: Patrycja Kęder 
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 
 odpłatne (cykliczne): 
- Akademia Odkrywców 
- Kung-fu 
- balet/hip-hop 
- Przedszkoliada 
- dogoterapia 
- zajęcia z krawcową 
 

 
W roku szkolnym 2019/2020 w oddziałach 

przedszkolnych będą realizowane następujące 
innowacje pedagogiczne: 

 

 „Zabawa w teatr” – p. Roksana Kozera, p. Elżbieta 

Dąbrowska 

 „We have fun – język angielski sprawia nam 

radość” – p. Kaja Kozera 

 „Usłyszeć więcej” – p. Dorota Wicher 

 „Wyćwiczyć zgodę i radość” – p. Dorota Wicher 

 „Sprawne rączki” – p. Karolina Krzysiak 

 „Przedszkolna orkiestra” – p. Klaudia Pasternak, 

p. Weronika Mazurkiewicz 

 
OGŁOSZENIA 

 
Uroczystości Pasowania na Przedszkolaka odbędą się: 
- gr. I „Wiosna”: 26 listopada  (wtorek) o godz. 15.30  
- gr. IV „Zima”: 28 listopada (czwartek) o godz. 15.30 
 

 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie 
(Przedszkola Samorządowego): 
przedszkole.zspzabierzow.pl 

 
 

W planach mamy rodzinne konkursy plastyczne,  
do udziału w których serdecznie Państwa zapraszamy! 

 
 

W okresie przedświątecznym zaprosimy Państwa  
do zaangażowania w organizację  

kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych.  
Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony  

na wsparcie leczenia Kacperka Ryło. 
 

 

 

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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Trudne początki w przedszkolu czyli kilka słów o adaptacji…  

 

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne i znaczące dla rozwoju są pierwsze lata życia dziecka. 

Prawidłowe i fachowe podejście do tematu adaptacji dziecka do nowych warunków pozwala na odpowiednią 

stymulację jego rozwoju.  

Adaptacja to przystosowanie do czegoś nowego. Dla dziecka 3-letniego nowością jest przedszkole, w którym 

zdobywa ono swoje pierwsze doświadczenia społeczne. Niezmiernie ważną rzeczą jest, aby doświadczenia  

te przebiegały w atmosferze spokoju, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa. Jedną z przyczyn problemów 

adaptacyjnych dzieci jest brak współpracy między rodziną a przedszkolem. Przedszkole pojmowane jest jako 

środowisko edukacyjne, które stymuluje możliwości rozwojowe dziecka, wspomaga jego rozwój indywidualny  

i tworzy korzystne warunki dla jego wielostronnego rozwoju. Jednakże przedszkole może spełnić te wszystkie 

warunki tylko wtedy, gdy współdziała z rodziną. Ta współpraca wymaga jednak zaangażowania obu stron. 

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej to przełomowy moment w życiu każdego dziecka, ponieważ wiąże się on 

niejednokrotnie ze zmianą jego trybu życia. W tym okresie dziecko uczy się nowej dla siebie roli – roli 

przedszkolaka. Dzieci 3-letnie wstępujące do przedszkola różnią się miedzy sobą poziomem możliwości 

rozwojowych i umiejętności w wielu wymiarach. Część dzieci przystosowuje się dość szybko, u innych okres 

adaptacji trwa bardzo długo. Są również takie dzieci, które nigdy nie adaptują się do warunków przedszkolnych.  

U tych ostatnich proces jest trudny do zaistnienia ze względu na przykre doświadczenia w relacjach z dorosłymi, 

lękliwość, nieśmiałość, mały kontakt z rówieśnikami lub nadopiekuńczy rodzice. Proces aklimatyzacji zależy 

również od fazy rozwojowej dziecka oraz stopnia jego indywidualnych zdolności adaptacyjnych. Wiek przedszkolny 

to okres osiągania kolejnego stadium dojrzałości fizjologicznej organizmu i rozwoju intelektualnego, budowania 

podstawowych struktur osobowości, to wiek uczenia się, zdobywania doświadczeń społecznych dziecka, jak 

również przystosowujących do życia w grupie. Przyglądanie się właściwościom rozwojowym dziecka  

3-letniego uświadamia nam, jak wiele trudności wynika już tylko z samego procesu rozwojowego, z którym musi 

ono przecież poradzić sobie podczas adaptacji. Przebieg procesu adaptacji zależy zawsze od ogólnego poziomu 

rozwoju psychoruchowego dziecka. Poważne trudności, jakie napotykają dzieci w procesie adaptacji do nowego 

środowiska jakim jest przedszkole, wiążą się na ogół z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa. Zagrożeniu temu 

zwykle towarzyszy lęk, niepokój przed samotnością, brak oparcia w osobach bliskich, przytłaczająca ilość nowych 

bodźców, niemożność sprostania trudnym sytuacjom. Adaptacja jest więc źródłem wielu stresów zarówno dla 

dziecka, jak i dla rodziców. 3-latek przychodząc po raz pierwszy do przedszkola, pomimo spotkania tu życzliwych 

mu osób odczuwa nadal silną więź emocjonalną z mamą i innymi domownikami. Nowa sytuacja staje się więc 

niezwykle trudna dla dziecka, gdyż po trzyletnim pobycie z mamą przychodzi moment, gdy nagle musi się z nią 

rozstać. Musi rozstać się z osobą, która zapewniała mu potrzebę bezpieczeństwa, była dla niego zawsze, w każdej 

potrzebie i na każde zawołanie. Ta nowa sytuacja, nowe warunki, nowe otoczenia budzą w dziecku niepokój, 

niepewność, a nawet strach. Malucha przeraża płacz innych dzieci, hałas, śmiech, głośne rozmowy. Potrzebne są 

mu więc pewne doświadczenia wyniesione podczas pobytu w grupie i czas, aby w pełni zaakceptować nową 

rzeczywistość i do niej się odpowiednio przystosować. Opierając się na treściach wyczytywanych z fachowej 

literatury w temacie adaptacji można stwierdzić, iż dziecko 3-letnie musi zaakceptować i przystosować się do: 

- nauczycieli i innych pracowników przedszkola, 

- przebywania w dużej grupie dzieci, 

- nowego trybu życia, 

- unormowanego rozkładu dnia, 

- wymagań stawianych przez wychowawców w zakresie czynności samoobsługowych i wymagań związanych  

ze sposobem korzystania z zabawek i urządzeń będących do dyspozycji dziecka, 

- innej - niż w rodzinie - pozycji społecznej. 

Co robić, aby dzieci z uśmiechem przychodziły do przedszkola i czuły się tu bezpiecznie? Należy stworzyć dzieciom 

takie warunki, które uwzględniałyby ich wrażliwość, dobro społeczne oraz potrzeby zarówno przedszkola,  

jak i rodziców dziecka.  
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Kilka rad dla Rodziców, które pomogą zminimalizować negatywne skutki adaptacji  

dzieci 3-letnich do przedszkola: 

 

 

 Nie przedłużaj pożegnania z dzieckiem; pomóż mu tylko rozebrać się, odprowadź do sali,  

przytul i pocałuj na pożegnanie, powiedz: „baw się dobrze!” i po prostu wyjdź.  

 

 

 Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu;  

jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić. 

 

 

 Nie obiecuj: „jeśli pójdziesz do przedszkola to coś dostaniesz”;  

kiedy będziesz odbierać dziecko możesz dać mu maleńki prezent. 

 

 

 Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało,  

co wydarzyło się w przedszkolu - to powoduje niepotrzebny stres. 

 

 

 Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze postaraj się,  

żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola Tata  

- rozstania z Tatą są mniej bolesne. 

 

 

 Przypomnij dziecku o zabraniu ulubionej przytulanki  

– w momencie niepewności będzie miało przy sobie część „domu”. 

 

 

 Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem! 
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Jak powinna rozwijać się mowa dziecka? ‒ zarys problemu 

 Niejeden rodzic zastanawia się, czy mowa jego dziecka rozwija się prawidłowo. Często po zauważeniu pewnych 

niepokojących sygnałów, próbuje zasięgnąć rady u bardziej doświadczonych rodziców, pytając: „Kiedy twoje dziecko zaczęło 

mówić?”, „Co i jak mówiło w wieku 4 lat?” itp. Nierzadko słyszy odpowiedź typu: „Spokojnie, ma jeszcze czas”, „Chłopcy 

przecież później zaczynają mówić”, „Poczekaj jeszcze rok i zobaczysz”. Te i inne stereotypy na temat rozwoju mowy są dość 

powszechne w naszym społeczeństwie. Niejednokrotnie brakuje nam wiedzy na temat prawidłowego rozwoju mowy, 

zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że otaczająca rzeczywistość nieustannie się zmienia, a co za tym idzie, zmieniają się także 

czynniki, które wpływają na rozwój dzieci (m.in. mowy). 

Jak powinna rozwijać się mowa dziecka? 

 Czas, w którym rozwija się mowa dziecka, dzieli się najczęściej na następujące etapy, okresy1: 

1. Etap przygotowawczy (od 3 do 9 miesiąca życia płodowego) ‒ wtedy to zaczynają się wykształcać narządy mowy,  

a płód zaczyna reagować na pierwsze bodźce akustyczne. 

2. Okres melodii (pierwszy rok życia) ‒ dziecko tuż po urodzeniu posługuje się krzykiem lub płaczem, by zakomunikować 

otoczeniu swoje potrzeby; mniej więcej w okresie 2 ‒ 4 miesiąca życia pojawia się zjawisko nazywane głużeniem 

(polegające na wytwarzaniu przez dziecko przypadkowych dźwięków); około 5 ‒ 7 miesiąca życia pojawia się zjawisko 

nazywane gaworzeniem (polega ono na powtarzaniu dźwięków wytworzonych przez siebie lub usłyszanych w otoczeniu). 

3. Okres wyrazu (drugi rok życia) ‒ w tym czasie mowa dziecka rozwija się w zakresie rozumienia słów i wypowiedzi; 

dziecko zaczyna posługiwać się wyrazami, które mogą pełnić funkcję całego zdania; słownictwo dziecka zaczyna się 

wzbogacać; słowa używane przez dzieci są uproszczone, głoski trudne do wypowiedzenia są zastępowane łatwiejszymi. 

4. Okres zdania (trzeci rok życia) ‒ dziecko w tym okresie zaczyna posługiwać się zdaniami, najpierw prostymi, a potem 

coraz bardziej złożonymi; dochodzi do wzbogacenia słownictwa; dziecko uczy się reguł gramatycznych; w tym czasie dziecko 

powinno poprawnie wymawiać wszystkie głoski oprócz s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r. 

5. Okres swoistej mowy dziecięcej (od czwartego do siódmego roku życia) ‒ w tym czasie dziecko doskonali swoją 

mowę, tj. wzbogaca słownictwo, używa odpowiednich form gramatycznych, buduje zdania złożone; jego wypowiedzi są 

coraz bardziej zrozumiałe (czterolatek powinien wymawiać wszystkie głoski oprócz sz, ż, cz, dż, r, które pojawią się u niego 

w wieku pięciu lat). 

O czym pamiętać? 

 Czytając zamieszczone powyżej informacje, należy jednak pamiętać, że rozwój mowy każdego dziecka przebiega 

inaczej. Nie ma dokładnych wyznaczników czasu, w którym konkretne zjawiska powinny pojawić się w rozwijającej się 

mowie dziecka (podane ramy czasowe mają jedynie charakter orientacyjny). Ponadto, nie wolno zapominać o tym, że 

nawet jeśli w mowie dziecka pojawiły się dana głoska, wyraz, zdanie itp., to mogą one być wymawiane w sposób 

nieprawidłowy (niezgodny z normą). W związku z powyższym, jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące sygnały (brak 

mowy, nieprawidłową wymowę, brak rozumienia mowy), powinniśmy zasięgną porady specjalisty, który rozwieje wszelkie 

wątpliwości, a w razie potrzeby, udzieli niezbędnych wskazówek. Nie czekajmy z konsultacją kolejnych tygodni, miesięcy, lat. 

Pomoc powinna zostać udzielona dziecku jak najwcześniej. 

 
mgr Paulina Rozmus 

 

Tekst opracowany na podstawie: 

Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1966 

Michalak-Widera I., Węsierska K., Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice 2012 

 

                                                             
1Zaprezentowany podział został opracowany przez L. Kaczmarka. 
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STREFA MALUCHA 

Przyjrzyj się uważnie ilustracji i powiedz, co widzisz.  

Połącz w pary takie same liście. Możesz wskazać je palcem lub połączyć linią.  

Podczas spaceru przyjrzyj się, jakiego koloru są jesienne liście, a następnie pokoloruj starannie obrazek. 

  

 

 


