
 



 

,,Niech Nowy Rok niesie 

blaski Boż ej chwały, 

Boż ej łaski, a blask 

gwiażdy betlejemskiej 

s wieci ws ro d wędro wki żiemskiej!” 

 

Nowy Rok niesie wsżystkim nadżieję 

na uspokojenie, ż ycżliwos c  i spełnienie marżen . 

W te piękne i jedyne w roku chwile 

chcemy żłoż yc  wsżystkim najlepsże ż ycżenia 

pogodnych, żdrowych i radosnych dni. 

 

                                                                                                      Ż ycży 

                                            Dyrektor i Pracownicy Przedszkola 

Miejskiego w Dynowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRODZY RODZICE 

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer naszego Kwartalnika. Zachęcamy 

wszystkich do czytania, zgłaszania swoich propozycji oraz uwag dotyczących 

treści.  

Bardzo serdecznie chcieliśmy przywitać wśród czytelników osoby, który 

pierwszy raz przyszły do naszego przedszkola. Mamy nadzieję, że zarówno 

dzieci jak i rodzice okres adaptacji mają już za sobą i wszyscy już weszli                   

w rytm codziennych obowiązków przedszkolnych. 

Z pewnością był to ,,ciężki” okres dla wielu dzieci i rodziców ze względu na  

pandemię, która nadal trwa. Żywimy nadzieję, że zrozumienie i wspólne         

działania, pomogą nam Wszystkim przetrwać ten trudny czas. 

Minęło już kilka miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. W tym czasie miało 

miejsce wiele ważnych wydarzeń w życiu naszej   społeczności. Pragniemy   

systematycznie dzielić się z Wami wszystkim, co przyczynia się do rozwoju                 

i wychowania naszych podopiecznych.  

 

Życzymy Wszystkim przyjemnej lektury. 



Wizyta Świętego Mikołaja 

W nasżym prżedsżkolu to jeden ż najbardżiej ocżekiwanych dni w roku.                   

Nie ma się co dżiwic , w kon cu każ dy uwielbia dostawac  preżenty. 



KONKURS NA ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ BOMBKĘ                               

BOŻONARODZENIOWĄ” 
 

          W konkursie wżięło udżiał 77 dżieci. Jestes my pełni podżiwu, ż e konkurs ciesżył 

się tak duż ym żainteresowaniem dżieci jak i rodżico w. Wybo r był bardżo trudny,       

ponieważ  wsżystkie prace konkursowe były prżepiękne. Jury miało nie lada              

wyżwanie w wyłonieniu laureato w konkursu. Podcżas wyboru jury żwracało         

sżcżego lną uwagę na pomysłowos c , oryginalnos c ,  estetykę wykonania i wkład pracy 

własnej (samodżielnos c ), ro ż norodnos c  wykorżystanych materiało w oraż ogo lny    

wyraż artystycżny pracy. 

 
Oto lista zwycięzców: 

 

3/4-latki:                                                                             

I miejsce – Oliwia Sieńko "Pszczółki" 

II miejsce – Natan Jarosz – "Motylki" 

III miejsce – Krystian Wandas - "Pszczółki" 

Wyróżnienie – Wojciech Skubisz - "Motylki" 

Wyróżnienie – Hanna Ostafińska– "Żabki" 

Wyróżnienie – Alicja Nowak - "Żabki" 

Dodatkowa kategoria: Najładniejsza praca  

(ogólny wyraz artystyczny) 

Edward Woźniak- "Misie” 

 

5/6-Iatki: 

I miejsce – Karol Kopacki – "Biedronki" 

II miejsce – Zofia Siry – "Biedronki" 

III miejsce – Maja Piestrak - "Jeżyki" 

Wyróżnienie – Antoni Ostafiński - "Zajączki" 

Wyróżnienie – Jakub Łach - "Wiewiórki"  

Wyróżnienie – Wiktor Potoczny - "Wiewiórki" 

Dodatkowa kategoria: Najładniejsza praca (ogólny wyraz artystyczny) 

Kamil Sapa- "Jeżyki" 

 

 

 

Dżiękujemy wsżystkim, kto rży podjęli wyżwanie i wżięli udżiał w konkursie. Dla     

każ dego żostały prżyżnane nagrody i dyplomy. Żwyciężcom gratulujemy i żachęcamy 

do wżięcia udżiału w kolejnych konkursach organiżowanych w nasżym prżedsżkolu. 

 

 



KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 

 

1753,50 zł - to kwota, kto rą udało się żebrac  podcżas Kiermasżu          

Ś wiątecżnego.  

 

Śkładamy serdecżne podżiękowania wsżystkim rodżicom oraż dżieciom, 

kto rży  żaangaż owali się w prżygotowanie bombek, dekoracji i stroiko w 

do prżedsżkolnego Kiermasżu Ś wiątecżnego, a po ż niej wżięli w nim 

udżiał kupując ożdoby. 

 



PRŻEDŚŻKOLNA WIGILIA-JEDEN Ż NAJPIĘKNIEJŚŻYCH 

DNI W ROKU 

          W salach prżedsżkolnych ods więtnie ubrane dżieci wysłuchały ż ycżen , kto re 

żłoż yły im panie wychowawcżynie oraż Pani Dyrektor. Następnie wsżyscy żasiedli 

do pięknie prżystrojonych stoło w, na kto rych cżekał słodki pocżęstunek. Nie             

żabrakło ro wnież  wspo lnego s piewania kolęd i pastorałek. Cżas upłynął w bardżo 

miłej i serdecżnej atmosferże. Wsżyscy pocżuli żbliż ające się wielkimi krokami 

Ś więta Boż ego Narodżenia.  



Ś wiątecżne prżedstawienia w wykonaniu dżieci 

Że wżględu na pandemię Rodżice nie mogli żostac  żaprosżeni do prżedsżkola ale każ da    

grupa prżygotowała prżedstawienie ż okażji Boż ego Narodżenia, kto re  żostało dla nich    

nagrane.  



Rozruszaj swój język! 

Opowiadanie logopedyczne 

„Kubuś i zima” 

–nas laduj c wicżenia ż nawiaso w to s wietna żabawa!                                                                                      

„Pewnego żimowego dnia Kubus  bardżo się nudżił (dzieci ziewają). Prżysżedł do niego kolega 

Śtas  (dzieci naśladują odgłos tupania-tup,tup...). Rażem wysżli na dwo r. Uciesżyli się bo padał 

s nieg (dzieci uśmiechają się szeroko bez pokazywania zębów). Chłopcy położ yli się na s niegu   

i żacżęli robic  aniołki (dzieci kierują język raz w lewą raz w prawą stronę do kącików ust).                                        

Następnie ulepili trży s nież ne kule (dzieci nakładają górną wargę na dolną i odwrotnie).     

Ustawili je jedna na drugiej tworżąc bałwana. Nagle Kubus  i Śtas  usłysżeli dżiwny dż więk. To      

sunęły sanie ciągnięte prżeż konie (dzieci kląskają). Chłopcy takż e usiedli na saniach i rażem         

ż innymi pomknęli w kuligu, a s nieg rados nie sypał im w bużie (dzieci nadymają policzki). 

Pamiętajmy o ćwiczeniach oddechowych 

-starannie wykonywane pomagają w płynnej mowie, w zwolnieniu tempa mowy  

Nasze „śniegowe kulki” 

Gło wną role odgrywają piłecżki do ping ponga. Kładżiemy duż o piłecżek na stole, prży kto rym             

siedżimy. Teraż rżucamy „s niegowe kulki”, cżyli dmuchamy na piłecżki tak, by jak najsżybciej            

spadły że stołu. Potem żacżynamy bitwę na s nież ki. Jedna ż nich leż y na s rodku stołu (piłeczka). 

Proponujemy, by nasża pociecha pierwsża rżuciła „s nież ką”, cżyli spro bowała beż uż ycia rąk, tylko 

dmuchając, żrżucic  piłecżkę że stołu. My staramy się „oddmuchiwac ” i nie pożwalamy, by piłecżka 

spadła. Udało się i „s nież ynka” żnalażła się na podłodże? Teraż mama (tata, babcia) rżuca swoją 

„s nież ynkę” , cżyli dmucha na kolejną piłecżkę. Dżiecko dmuchając, stara się nie dopus cic , by              

spadła ona że stołu. Bitwę wygrywa ten, kto żdmuchnie najwięksżą licżbę piłecżek-s nież ynek. 

 

 

 

 

 

 

 

ż ro dło:http://www.dżiecirosna.pl/prżedsżkolak/rożwoj/żimowe_żabawy_logopedycżne.htm 

https://docplayer.pl/6427413-Legenda-o-choince-żamilkla-biedna-choinka-slysżac-takie-żlosliwe-slowa-i-cichutko-żaplakala.html 



Bajka terapeutyczna 

,,Miś Bumbumek, czyli o tym, że nie wolno dokuczać innym” 

Miś Bumbumek od kilku miesięcy chodził do szkoły. Nosił spory plecak z namalowanym czerwonym                       

samochodem; w bocznych kieszeniach picie i kanapki. Codziennie tata przyprowadzał go do szkoły, a mama 

odbierała. Podobało się Bumbumkowi w szkole. Najbardziej lubił spotykać kolegów, czyli misie i biegać na                 

zajęciach sportowych. Na każdej przerwie wymyślali inne zabawy. Nie mogli biegać po korytarzach, bo tego 

zabraniała pani Mela. Za to bawili się w wyliczanki; codziennie ktoś wymyślał inną. 

-Trumf, trumf, misia Ela, misia Kasia ką fa ce la. Misia a, misia b, misia Kasia ką fa ce – recytował Poldek, kolega 

z ławki Bumbumka. 

-Odpadasz! – krzyknął Henio i zaczął swoją wyliczankę. – Ele mele dutki, gospodarz malutki, gospodyni jeszcze 

mniejsza, ale rozumniejsza. 

Miś Bumbumek siedział w ławce z misiem Poldkiem – mniejszym nieco od niego i drobniejszym. Ciężko mu 

było wytrzymać całą lekcję bez biegania i zabaw. Zaczepiał wtedy misia Poldka. Stukał w jego zeszyt, raz nawet 

dorysował uśmiechniętą buzię. Czasem chował Poldkowi kredki albo zabierał książkę na swoją połowę ławki. 

Te wszystkie psoty robił tak ostrożnie, że nawet pani Mela niczego nie zauważała. Tylko Poldek czasem                     

zachowywał się dziwnie. Bumbumek zupełnie nie rozumiał, dlaczego nie śmieszą go jego kawały. A kiedy                    

zobaczył dorysowaną z tyłu zeszytu buźkę, omal się nie rozpłakał. Potem na przerwie nie chciał się bawić                  

w wyliczanki i stał zły w kącie korytarza. Dni mijały, a miś Bumbumek siedział z Poldkiem w jednej ławce.  

Kiedy jak co dzień Bumbumek zabrał zeszyt Poldkowi, żeby było ciekawiej i weselej, ten rozpłakał się na cały 

głos i nie mógł się uspokoić. Nikt nie wiedział dlaczego. Lekcja była o wiośnie i  zabawach na podwórku.  

-Skąd ten płacz? Pani Mela podeszła zasmucona do ławki i zapytała, co się stało. 

-Źle się czujesz, Poldeczku? Zawsze jesteś taki pogodny – powiedziała. 

Tymczasem miś nadal płakał i nie mógł wydusić z siebie ani słowa. Na szczęście to była ich ostatnia lekcja. 

Wszystkie misie wzięły plecaki i wyszły na korytarz. Została tylko pani i Poldek. Rozmawiali ze sobą.                        

Następnego dnia pani Mela poprosiła na rozmowę Bumbumka i zrobiła przy tym bardzo poważną minę. 

-Dokuczałeś Poldkowi. Zabierałeś mu książkę, dorysowywałeś buźki w zeszycie, kłułeś kredką w bok.                       

Bardzo się denerwował i w końcu nie wytrzymał.  

-Jak mogłeś tak się zachowywać Bumbumku? – zapytała na koniec bardzo smutna pani Mela. 

– Przepraszam – powiedział miś i rozpłakał się. Nie wiedział, że tak bardzo krzywdzi Poldka. 

Od tego czasu bardzo się zmienił i oczywiście przeprosił Poldka. Już nigdy nikomu nie dokuczał. 

 

 



Zimą pamiętamy o ptakach – jak dokarmiać 

ptaki, żeby im nie zaszkodzić? 
          Żima to piękna pora roku, ale mroż ne dni są groż ne dla ptako w, kto re nie mogą                    

żnależ c  poż ywienia. Aby ptaki mogły prżeż yc  żimę musżą byc  dokarmiane prżeż cżłowieka. 

Pomo ż  im, prżygotuj dla nich „ptasią stoło wkę”, w kto rej żawsże będżie cżekało                                       

poż ywienie. Do karmnika moż emy wykładac  żiarna takie jak: (psżenica, owies, proso),                      

nasiona: (słonecżnika, lnu, dyni), żmieloną kukurydżę, gotowaną kasżę, warżywa, płatki 

owsiane, susżone lub s wież e owoce, a takż e słoninę. Nie dokarmiamy ptako w ż ywnos cią 

dla ludżi (chlebem, żiemniakami, resżtkami chipso w, palusżko w i ciastek). Produkty te              

żawierają so l, cukier i konserwanty, po kto rych ptaki chorują.                                                                                                   

            Dobrym sposobem jest umiesżcżenie w pobliż u karmnika, takż e poidełka, gdyż                      

ptakom w żimie cżęsto brakuje wody. Pamiętajmy ro wnież  o systematycżnym cżysżcżeniu 

karmnika i usuwaniu resżtek poż ywienia.  

 Dżieci ż pomocą osoby dorosłej mogą wykonac  „ptasi prżysmak”. Potrżebujemy                  

kostkę smalcu, gars c  nasion i żbo ż . Śmalec rożtapiamy, miesżamy ż resżtą składniko w.             

Gdy smalec ostygnie moż na wyłoż yc  go do pojemnika i wywiesic  niedaleko domu.                                 

Ptaki odwdżięcżą nam się pięknym s piewem na wiosnę. 

 

„Biegały ptaszki” – Tadeusz Kubiak 

 

Biegały ptaszki, biegały, 

po śniegu jak płótno białym. 

Stukały dziubkiem w okienko. 

- Rzućcie nam prosa ziarenko! 

Ziemia na kamień zmarznięta. 

- Czy o nas nikt nie pamięta? 

 

Wybiegły dzieci z przedszkola, 

sypią ziarenka na pola. 

Ptaszki ziarenka zebrały 

I dalej – frr! – poleciały. 



Bezpieczeństwo podczas zabaw zimowych 

Dla dżieci i młodżież y nadsżedł cżas wymarżonych żabaw na s niegu i lodżie. Nie należ y w tym               

cżasie jednak żapominac  o podstawowych żasadach beżpiecżen stwa. Dlatego też  prżypominamy jak 

o nie żadbac  podcżas żimowych żabaw. Żabawy na s niegu, żjażdy ż go rki, jażda na sankach cży                

łyż wach sprawiają nie wątpliwie wiele rados ci. Pamiętajmy jednak, ż e podstawą, jak żawsże jest 

żdrowy rożsądek i ostroż nos c .  

Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych. 

· Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg – także tych rzadko uczęszczanych.                

Zwracamy uwagę, czy zachowana jest bezpieczna odległość do najbliższej ulicy.                              

Skąd możemy mieć pewność, że wyhamujemy na czas, widząc zbliżający się samochód?  

· Rzucając się śnieżkami, nie łączymy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamyczków. 

Staramy się nie celować w twarz drugiej osobie, żeby nie uszkodzić komuś oka. Nigdy nie 

rzucamy śnieżkami w nadjeżdżające samochody – zaskoczony kierowca może stracić                    

równowagę i spowodować wypadek. 

 · Na łyżwach jeździ się tylko w wyznaczonych miejscach. Stawy, jeziora czy rzeki, nawet jeśli 

pokryte są (z pozoru!) grubą warstwą lodu, nie są bezpiecznym miejscem do zabawy.                    

Lód w każdej chwili może się załamać! 

 · Place budowy to nie miejsce na zabawę. Pokryte śniegiem kopce kuszą i zachęcają do                  

gonitwy, jednak nigdy nie możemy być pewni, czy warstwa białego puchu nie kryje szczelin 

lub głębokiego, źle zabezpieczonego, dołu. 

 · Zjeżdżając na nartach czy sankach, pamiętamy o obowiązujących na stokach przepisach               

i zasadach bezpieczeństwa. Warto też zapoznać się z dekalogiem narciarskim, opracowanym 

przez GOPR (www.gopr.pl/index.php?action=dekalog). 

 · Nie doczepiamy sanek do samochodu. Źle zabezpieczony kulig może stwarzać duże                         

zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. 

 · Nie gramy w „hokeja na lodzie” na ulicy. Zajęci zabawą, możemy nie dostrzec w porę               

nadjeżdżającego z nadmierną prędkością samochodu. 

 · Pamiętamy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody                       

potrzebują dłuższego czasu hamowania. Nie przebiegamy przez ulicę. Nie przechodzimy               

w miejscach niedozwolonych. Pamiętamy też, by doczepić do rękawa lub plecaka elementy 

odblaskowy. 

 · Widząc zwisające z dachów sople, nie strącamy ich patykami lub kamieniami. Informujemy 

o nich osobę dorosłą. 

 · Uważamy na źle zabezpieczone konstrukcje ze śniegu. Dach igloo, w momencie odwilży, 

grozi zawaleniem i przysypaniem nas. O nieszczęście nietrudno ! 

 

PAMIĘTAJ! Woda to żywioł, również zimą. Korzystaj tylko ze specjalnie przygotowanych           

lodowisk. 



• Pożnaj żasady beżpiecżnych żabaw na lodżie. 

• Jeż dż ąc na łyż wach korżystaj tylko ż żorganiżowanych i nadżorowanych lodowisk. 

• Nie wolno urżądżac  s liżgawek i lodowisk na jeżiorach, rżekach, stawach oraż innych żbiorni-

kach wodnych.  

• Niedopusżcżalne są żabawy na żamarżniętych żbiornikach wodnych oraż pływających krach . 

Pamiętaj! Lód cienki i kruchy może się załamać pod ciężarem człowieka – to jest główna 

przyczyna wielu wypadków i utonięć w okresie zimowym.  Szczególnie niebezpieczne są 

miejsca w pobliżu ujść rzek, nurty rzek, ujścia kanałów, ujścia ścieków, ujęcia wody, mosty, 

śluzy, wszelkie pomosty, miejsca na lodzie z występującymi rysami i pęknięciami.                           

Do zjeżdżania na sankach, nartach lub urządzenia ślizgawki wybieraj miejsca oddalone od 

ruchu samochodowego.  W zimie bądź  szczególnie ostrożny - spadające sople lodu,                            

zaśnieżone i oblodzone chodniki mogą stać się przyczyną wypadku.  W przypadku                                

załamania lodu zagrożenie stanowi bardzo niska temperatura wody i otoczenia, zimowy 

strój oraz trudności z wydostaniem się na powierzchnię lodu. W takim przypadku wzywaj 

pomocy,  połóż się płasko na wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj wpełznąć na lód. Staraj się                    

poruszać w kierunku brzegu leżąc na lodzie. 

PAMIĘTAJ! ZABAWY NA LODZIE ZAWSZE NIOSĄ ZE SOBĄ NIEBEZPIECZEŃSTWO ZARWANIA 

SIĘ POKRYWY LODOWEJ. ZNAJĄC PODSTAWY ZACHOWANIA NA LODZIE CHRONISZ SIEBIE                                     

I NAJBLIŻSZYCH. 

 Drodży rodżice, Żwichnięta ręka? Żłamana noga? Żimą, gdy chodniki są oblodżone, o wypadek na 

s liskiej powierżchni nietrudno – nawet mając s wietne buty łatwo stracic  ro wnowagę na pokrytym 

cienką warstwą lodu chodniku. Wsżystkiego nikt nie prżewidżi, to ocżywiste. Pamiętajmy jednak, 

iż  dżieci mają fantażję i wyobraż nię, ża to cżęsto nie analiżują żachowan  w sposo b prżycżynowo-

skutkowy. Chwila beżtroskiej żabawy moż e żakon cżyc  się tragicżnie. Do wypadko w dochodżi bar-

dżo cżęsto podcżas rżucania się s nież kami, jażdy na nartach i łyż wach oraż żjeż dż aniu na sankach. 

Prżypominajmy więc wciąż  nasżym pociechom o podstawowych żasadach beżpiecżen stwa - i inte-

resujmy się tym, w jaki sposo b spędżają swo j wolny cżas. 

                                                                                                                        Ż ycżymy miłej i beżpiecżnej żabawy  



 

W tym roku sżkolnym nasże prżedsżkole żgodnie ż kierunkami polityki os wiatowej realiżuje 

program ,,Ekologia na zdrowo i sportowo”. Celem programu jest pokażanie dżieciom jak                 

fajne moż e byc  uprawianie sportu i jak sport prżycżynia się do ogo lnej sprawnos ci fiżycżnej                

i dobrego samopocżucia. Aktywne dżieci, to żdrowsi doros li! Nie tylko pod wżględem                          

fiżycżnym, ale też  psychicżnym. Badania pokażują, ż e dżieci, młodżież , a potem doros li, kto rży 

na co dżien  uprawiają sport lub jest on ich nawykiem ucżą się lepiej i radżą sobie ż codżiennym 

stresem i wyżwaniami. Wsżystkie podjęte dżiałania w realiżacji tego programu będą miały na 

celu użyskanie tytułu Przedszkola Promującego Zdrowie. Nasże Prżedsżkole bierże cżynny 

udżiał    w ro ż nego rodżaju akcjach społecżnych i żbio rkach charytatywnych. Ponadto każ da 

grupa realiżuje wybrany prżeż siebie program ekologicżny. Podejmowane dżiałania rożwijają 

empatię, ucżą wraż liwos ci na potrżeby i problemy innych ludżi oraż żwierżąt, a prżede  

wsżystkim tego, ż e wspo lnie moż emy ,,prżenosic  go ry”. Żachęcamy rodżico w do aktywnego 

spędżania ż dżiec mi wolnego cżasu oraż wspierania wsżelkich akcji organiżowanych                         

w nasżym prżedsżkolu. 



Droga Babciu i Dziadku zbliża się Wasze święto z tej okazji wszystkie             

wnuki, które Was ogromnie kochają życzą: 

100 g cierpliwości, 

200 g uśmiechu, 

150 ml zrozumienia, 

2 łyżki radości, 

1 kg zdrowia, 

miłości bez ograniczeń 

i rozpieszczania wnuków ile się zmieści. 

Wszystko posypać odrobiną dyscypliny                                                                                         

i najlepsza Babcia i Dziadek gotowi. 





Wioletta Pietrżak 

Danuta Potocżna 

Marta Dż uła-Inglot 

Maria Hrynkiewicż 

Danuta Urbaniak 

 

 

 

Kolejny kwartalnik już za trzy miesiące.                                                    

Wrócimy do Państwa z numerem drugim już 

w wiosennej odsłonie.    

 

Do zobaczenia 


