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Witamy po wakacjach! 

 

Serdecznie witamy naszych przedszkolaków i ich rodziców po wakacyjnej 

przerwie. 

Mamy nadzieję, ze wypoczęci i z uśmiechem na twarzy 

 wracacie w nasze przedszkolne progi. 

Szczególnie ciepło witamy naszych nowych podopiecznych, 

Którym życzymy szybkiej adaptacji  

oraz nawiązania wspaniałych znajomości. 

Wszystkim członkom naszej przedszkolnej społeczności 

Życzymy dużo radości, słooca 

Oraz wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. 

 

 Dyrektor  

I pracownicy Przedszkola  

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



RODZICU WARTO WIEDZIEĆ…. 

 
 
Wpływ komputera i internetu na dziecko 
 

Wraz z pojawieniem się ery komputera i Internetu, powstała nowa przestrzeń do: pracy, rozwoju, 

zabawy, edukacji, handlu itp. Okazuje się, że młode pokolenia wyrastają w rzeczywistości, w której 

kontakt on – line staje się normą, a wysyłanie informacji poprzez komunikatory internetowe 

zastępuje proces zawierania przyjaźni w realnym świecie. Bardzo często zdarza się, że rodzice 

generalizują czas jaki dziecka spędza przed komputerem do sformułowania „grania na 

komputerze”. Należy jednak pamiętać, że dostęp do Internetu pozwala na wiele różnorodnych 

czynności, które nie zawsze dotyczą grania jako takiego… 

 

 

 

Psychologowie i praktycy zajmujący się wychowaniem alarmują, że dzieci/młodzież spędzają zbyt 

wiele czasu przed ekranem komputera. Cierpi na tym nie tylko ich kondycja fizyczna, ale i 



psychiczna. W zaniku jest prawie bieganie „grupkami” po dzielnicach i wspólna zabawa w 

podchody. Bycie w grupie zostaje wyparte przez dwu/trzyosobowe zespoły „prawie-zadaniowe”. Jak 

wynika z badań „granie na komputerze” należy do najbardziej popularnych zajęć, którym dzieci 

lubią oddawać się w wolnym czasie. 

  

Gry komputerowe jako przykład technologii informatycznej stają się pierwszym kontaktem dziecka 

z komputerem. Warto pamiętać, że odpowiednio dopasowane do jego wieku, mogą stanowić 

adekwatne narzędzie rozwojowe i poznawczo aktywizujące. Zastosowanie gier komputerowych w 

edukacji, jako techniki nauczania, wpływa na pobudzanie procesów umysłowych u dziecka, jego 

intuicji oraz myślenia hipotetycznego, a także asocjacyjnego. Ponadto usprawnia koordynację 

wzrokowo – ruchową, stanowi użyteczne narzędzie uwalniania od nadmiaru emocji. Jak się okazuje 

nie taki diabeł straszny… Idąc dalej można powołać się na badania, z których wynika, że gry 

komputerowe stymulują rozwój umysłowy dziecka i sprawiają, że zwiększa się jego aktywność 

poznawcza, która odgrywa bardzo dużą rolę w procesie nauki szkolnej. Rzecz ma się bardzo 

podobnie w sytuacji korzystania z usług dostępnych i oferowanych przez Internet. 

  

Posługując się komputerem i korzystając z sieci, co niejednokrotnie wymaga sprawnej i szybkiej 

reakcji i trójwymiarowego interpretowania obrazów dwuwymiarowych, znacznie wspomaga się 

koordynację wzrokowo – ruchową. Kontakt z komputerem i Internetem sprzyja pobudzaniu 

wszystkich zmysłów. Używanie np. myszy komputerowej dodatkowo rozwija wrażenia dotykowe. 

Dzięki czemu skoordynowanie ruchu ręki z obrazem widzianym na ekranie komputera nie stanowi 

już dużego wyzwania. Analizując rynek dostępnych urządzeń mobilnych, w których obsługa 

wymaga używania jednego palca, można nawet mówić o współczesnym pokoleniu kciuka… 

Wykorzystanie komputera i Internetu w szkole, może być skutecznym narzędziem nauczania. W 

szczególności dzięki temu, że np. gry będące aktywizującą metodą nauczania, oparte są na 

strukturze narracyjnej, która znacznie ułatwia zapamiętywanie. 

  

Warto mieć na uwadze, że gry i cześć usług sieciowych oferują natychmiastową gratyfikację, 

ponieważ dokonują oceny wykorzystywanych umiejętności co buduje motywację i sprzyja 

nabywaniu wiedzy. 



 Internet i komputer oprócz pozytywnych aspektów, niosą również ze sobą liczne zagrożenia. 

Szczególnie dotyczy to jakości materiałów zamieszanych na stronach internetowych, których treść 

„dotyka” tematów związane z agresją, przemocą. Korzystanie z gier, które uwzględniają treści 

zawierające elementy agresji prowadzi do zachowań agresywnych wśród ich użytkowników. Dzieci 

uczą się poprzez naśladowanie, dlatego też treści dostępne w Internecie, mają na nie szczególnie 

silną siłę oddziaływania. 

  

Badania przeprowadzone wśród małych dzieci, wskazują na zwiększenie się zachowań agresywnych 

wśród maluchów, w sytuacji kiedy mają kontakt z treściami przemocowymi. Związane jest to z 

niedojrzałością układu nerwowego, który nie potrafi selekcjonować bodźców docierających z 

ekranu. Emocje u małych dzieci cechuje labilność, dlatego łatwiej ulegają szkodliwym wpływom. 

Badania dowodzą, że podczas grania zmniejsza się aktywność stref mózgu, które są odpowiedzialne 

za emocje i uczenie się. Niezwykle istotne jest dlatego, aby to właśnie rodzic dokonywał wyboru 

gry komputerowej bądź strony internetowej, z której korzysta dziecko. Zdaniem naukowców – 

Karen Dill, Jody Dill w grach opartych na przemocy, agresja jest celem głównym, a stosowanie 

przemocy (np. zabicie przeciwnika) często jest nagradzane dodatkowymi punktami. Taki schemat 

działania prowadzi do zaniku empatii w kontaktach z innymi ludźmi, i może sprawić, że gracz stanie 

się osobą porywczą i agresywną. 

  

Im bardziej opiekun będzie zaangażowany w to, w jaki sposób dziecko korzysta z Internetu i 

komputera, tym większa będzie jego świadomość na temat potencjalnych zagrożeń, a tym samym 

możliwości ochrony przed nimi. 

  

„Sieć” i komputer stanowią narzędzia, które mogą znacznie ułatwić funkcjonowanie we 

współczesnym świecie. Nie da się zatrzymać rozwoju technologicznego, dlatego warto zastanowić 

się nad racjonalnymi zasadami korzystania z niego, w taki sposób, aby korzyści wynikające z 

użytkowania nowych technologii, przeważały nad negatywnymi skutkami. 

 

 



POCZYTAJMY WSPÓLNIE… 

 

Bajka o Złości i Spokoju – 
edukacyjna bajka o emocjach 

 

W pewien letni poranek chłopiec, który lubił być spokojny, wyszedł z domu prosto na taras. 

Usiadł przy stole, dosunął bliżej pudełko z kredkami i sięgnął po kartkę. Najpierw zrobił 

delikatny szkic ołówkiem, potem zaczął zapełniać kartkę kolorami. Pracował w skupieniu, 

starannie wypełniając kolorem całą przestrzeń. Był tak pochłonięty pracą, że nie zwracał 

uwagi na to, co dzieje się dookoła. Ani na owady, fruwające ponad kwiatami, ani na ptaki, 

przelatujące tuż nad jego głową. Nawet wietrzyk, który od czasu do czasu wpadał na taras, 

żeby pobawić się jego włosami i zaszeleścić kartkami papieru, w niczym mu nie 

przeszkadzał. Chwilę później w ogrodzie pojawiła się ciotka Nadzieja. Uśmiechnęła się i z 

daleka pomachała do chłopca, bo nie chciała mu przeszkadzać. Wzięła do ręki niewielkie 

krzesełko, do drugiej wiaderko i zajęła się zbieraniem porzeczek. Drzwi prowadzące na taras 

zamknęły się z hukiem. Zaraz potem rozległ się tupot, stopy odbijały się od podłogi z 

głuchym pogłosem. „Łup, łup, łup!” ktoś przybliżył się do chłopca, który lubił spokój. 



– Rysujesz? – zapytała nerwowo jego siostra. – Co rysujesz? Ja też chcę! Zrób dla mnie 

miejsce! 

Chłopiec przesunął się na sam koniec stołu, ale dziewczynka i tak go potrąciła. Szarpnęła 

kartkę, sięgnęła energicznie po pudełko z kredkami. 

– Będę rysować! – rzuciła przez zaciśnięte zęby, zaciskając dłoń na kredce. Ale nic jej nie 

wychodziło. 

Ręka nie chciała jej słuchać, a rysunek nie wyglądał tak, jakby chciała. Przez te wszystkie 

zmagania, pogięła jej się kartka, a kiedy mocniej docisnęła kredkę, złamała rysik. 

– Co jeszcze się wydarzy? – syknęła Złość. 

– Pomóc ci? – Spokój podniósł głowę, a siostra na niego fuknęła: 

– Przecież sobie poradzę! Szkoda tylko, że kredka wciąż nie chciała jej słuchać. Wyślizgnęła 

się z dłoni i potoczyła z tarasu na trawę. 

– Pewnie! Bo nie mam nic innego do roboty, tylko szukać głupiej kredki! – zdenerwowała się 

Złość. 

Z impetem zeskoczyła z krzesła, aż zatrzęsła całym tarasem i pochyliła się nad trawnikiem. 

Udało jej się odnaleźć zgubę, ale kiedy chciała już z powrotem usiąść potknęła się i wpadła na 

stół, a wtedy wszystkie kredki poturlały się aż do krawędzi… I spadły na ziemię. 

– Ojej! – zmartwił się Spokój. – Musimy je pozbierać…. 

– Sam sobie zbieraj! – burknęła Złość. – Ja już nie będę rysować! Była bardzo 

zdenerwowana. Tak bardzo, że musiała coś zrobić, żeby poczuć się 

lepiej. Zmrużyła oczy i rozejrzała się. I zaraz wykrzywiła usta w złośliwym uśmiechu. 

Całkiem niedaleko, pod rozłożystym drzewem, leżała kotka Łusia. Może uda się  pociągnąć ją 

za ogon? Złość koniecznie chciała się na kimś wyżyć. 

Ale kotka była czujna. Obserwowała każdy ruch dziewczynki, a kiedy Złość podeszła całkiem 

blisko, Łusia zjeżyła sierść. Syknęła ostrzegawczo, pokazując przy tym zęby i raz-dwa! 

Uciekła na drzewo. 

– Głupi kot! – fuknęła Złość. 

– Wcale nie głupi, tylko wystraszony – Spokój pokręcił głową. – Czemu ją straszysz? 

– Bo mam ochotę! – dziewczynka znów się skrzywiła, bo właśnie podszedł do niej pies 

Zenek, ocierając się o jej rękę. Jakby chciał, żeby się z nim pobawiła. Albo chociaż podrapała 

za uszkiem. 

– Idź sobie! – Złość tupnęła nogą, co bardzo zasmuciło jej brata: 

– Przecież nic ci nie zrobił… 

– I co z tego? – dziewczynka szybkim krokiem wróciła na taras, uszczypnęła brata w ramię i 

wyburczała: 



– Będę robiła to, na co mam ochotę! 

– Ała! Czemu mnie szczypiesz? – Spokój roztarł bolące miejsce. 

Ciotka podniosła głowę znad krzaczka porzeczek. Zaniepokojona, przyjrzała się 

siostrzeńcowi. 

– Co się tam dzieje? Wszystko w porządku? 

– Nie… Nic się nie stało! Moja siostra trochę się zdenerwowała – odpowiedział Spokój, a 

Złość, dokładnie w tej samej chwili, ruszyła prosto przed siebie. 

– Nie byłabym taka pewna… – pokręciła głową Nadzieja, kiedy rozpędzona dziewczynka 

przebiegła tuż obok, przewracając wiaderko z porzeczką. 

– Jestem zła! – powtarzała, zaciskając dłonie w pięści. – Zła, zła, zła! Zaraz potem wzięła 

duży zamach, jakby chciała wymierzyć kopniaka w kretowisko, kiedy nagle… 

Straciła równowagę. 

– Uważaj! – zawołała ciotka. 

– Uważaj! – powtórzył Spokój, biegnąc jej z pomocą. 

Ale nie zdążył. Złość zachwiała się, tracąc równowagę, a kiedy brat do niej dobiegł, uderzyła 

go łokciem. Prosto w brzuch. 

Chłopiec się pochylił, kolana się pod nim ugięły… A Złość? 

Zamiast przeprosić, zerwała garść trawy i rzuciła ją bratu na głowę. 

– Nie prosiłam cię o pomoc! – wrzasnęła, zanim rozpędzona, wpadła w krzaki malin. 

– Niedobrze! – szepnęła ciotka. 

Podeszła do siostrzeńca, otrzepała go z trawy i zaprowadziła go na taras. Usiedli na krzesłach, 

a Nadzieja zapytała z troską: 

– Bardzo boli? – bo chłopiec wciąż trzymał się za brzuch. 

– Uhm! – kiwnął głową, a cioteczka pogłaskała go po ramieniu: 

– Nie podoba mi się, że twoja siostra tak się zachowuje. 

– Coś ją musiało zdenerwować – odpowiedział Spokój. – Nie zawsze jest taka. 

– Wiem. Potrafi być bardzo miła. Ale jestem pewna, że nie chciałaby, żeby ktoś ją tak 

potraktował… 

Krzak malin poruszył się gwałtownie. Nadzieja wzięła głęboki oddech i dodała nieco głośniej: 

– Bo jak by to było, gdyby każdy, kiedy jest zły, wyżywał się na innych? 



A wtedy Złość wyskoczyła z krzaków i przybiegła pod taras. W zabłoconych sandałkach. Z 

podrapanymi nogami i rękami. Z brudną buzią i rozczochranymi włosami. Przeskoczyła przez 

krzesło i zatrzymała się przed ciotką i bratem. 

– Jak jestem zła, to jestem! I nic nie mogę z tym zrobić! – wykrzyczała, zaciskając mocno 

dłonie w pięści. 

– Ale twoja złość nie może krzywdzić innych! – cioteczka zerwała się na równe nogi. – Nie 

możesz wszystkiego rozwalać i niszczyć! Ani psuć! 

– Ani mnie bić – chłopiec nagle zrozumiał. Ciotka miała rację. Nie powinien pozwalać na to, 

żeby siostra tak go traktowała. 

Wstał z krzesła i stanął przy Nadziei. A potem zrobił kilka kroków w kierunku Złości. 

I nagle Złość się wystraszyła. Przeraziła ją jego mina. Zrobiło jej się głupio. Uświadomiła 

sobie, jak źle go potraktowała. Zrozumiała to w jednej chwili. 

Nabrała powietrza do płuc, jakby chciała coś powiedzieć, ale milczała. Nie czuła już złości. 

Ale to, co czuła, wcale nie było przyjemne. Pochyliła nisko głowę, a na jej policzki wypłynął 

rumieniec. Teraz było jej okropnie wstyd. 

– Co teraz? – chłopiec pociągnął ciotkę za rękę, ale ciotka milczała. 

Znów ją pociągnął. Bez odpowiedzi. 

Wtedy się odezwał: 

– Czuję się bardzo dziwnie. Ogarnia mnie… złość! Czuję złość na moją siostrę! Była dla 

mnie niemiła. Przeszkadzała mi. Nie chciała mi pomóc. Uszczypnęła mnie i uderzyła! Jestem 

bardzo, bardzo zły! 

– Wcale się nie dziwię! – Nadzieja spojrzała na niego z uwagą. – Masz prawo być zły. 

Pytanie jednak, co z tą złością zrobisz. 

– Ty? Ty jesteś zły? – jego siostra na chwilę zapomniała o sobie. – Myślałam, że tylko ja 

potrafię się złościć. 

– Każdy może odczuwać złość. Nawet najbardziej spokojna osoba – wyjaśniła ciotka. 

– Ale ta złość… Wcale nie jest przyjemna! – chłopiec zaczął się wiercić. 

Przestąpił z nogi na nogę, podrapał się po głowie. – Co mam z nią zrobić? Z tą złością? Którą 

czuję? 

– Są sposoby na to, żeby przestać odczuwać złość. I wcale nie trzeba przy tym nikogo 

krzywdzić – wyjaśniła Nadzieja, patrząc z uwagą na siostrzenicę. – Można na przykład zrobić 

coś, co nas zmęczy. Wyżyć się, stracić trochę energii. Można na przykład pobiegać. 

– Pobiegać? – powtórzył niepewnie Spokój, ale po krótkim namyśle, zerwał się do biegu. 

Obiegł cały ogródek, raz i drugi. A potem jeszcze raz, tym razem w drugą stronę. Zmachany, 

wrócił na taras i zatrzymał się przed cioteczką. I z niechęcią spojrzał na siostrę. 



– Wciąż jestem zły! 

– To znaczy, że naprawdę się zdenerwowałeś. Może teraz spróbujesz czegoś innego? – 

zaproponowała Nadzieja. – Zrobisz kilka przysiadów? To też powinno pomóc. 

– Pięć… dziesięć… piętnaście… dwadzieścia! – liczył na głos chłopiec, ćwicząc na trawniku. 

Wreszcie, padł na trawę. 

– Zmęczyła mnie ta złość! – wysapał. 

– To dobrze! Teraz możesz spróbować nazwać to, co czujesz. Zastanowić się, co dokładnie 

cię wkurzyło. A potem możemy o tym porozmawiać. 

– A jeśli ktoś… – dziewczynka odezwała się niepewnie. – …A jeśli ktoś nawet nie wie, 

dlaczego jest zły? 

– Ja wiem. Zezłościło mnie to, co zrobiłaś! – odpowiedział Spokój, a jego siostra 

wyprostowała się i powiedziała: 

– Wiem. Przepraszam. Nie chciałam zrobić ci krzywdy. Tylko że ja… sama nie wiem, co mi 

się stało! 

– Może się tak czasem zdarzyć – zgodziła się Nadzieja, siadając na trawie obok siostrzeńca. – 

Może pojawić się w nas uczucie, z którym trudno nam sobie poradzić. 

– Tak jak u mnie… 

– Nawet jeśli to uczucie jest bardzo silne, nie wolno nam wyżywać się na innych. Krzywdzić 

ich. Nawet jeśli sami nie potrafimy sobie z nim poradzić. 

– To co zrobić, żeby się uspokoić? – siostrzenica usiadła przy ciotce. 

– Ważne jest, żeby nazwać to, co czujemy. To pierwszy krok, żeby nauczyć się panować nad 

swoimi emocjami. 

Powoli. Bardzo powoli Łusia przybliżyła się do nich. Dziewczynka uśmiechnęła się do niej 

nieśmiało. 

– Przepraszam – powiedziała. – Przepraszam, że chciałam cię pociągnąć za ogon. Chwilę 

później Zenek przeciągnął się i ziewnął, drapiąc się za uchem. 

– Ciebie też przepraszam. Byłam dla ciebie bardzo niemiła. Przepraszam was wszystkich! 

– Przeprosiny przyjęte! – ucieszyła się ciotka i dodała, przytulając siostrzeńców do siebie: 

– Pamiętajcie: uczucia są dla nas! To my mamy nimi rządzić, nigdy odwrotnie! 

– Będziemy pamiętać! – obiecali. 

– A teraz posprzątamy! Bo przez tą złość… 

– I nerwy… 



– Zrobił się tu straszny bałagan! 

– Zgadzam się! – przytaknęła Nadzieja. 

– Trzeba tu posprzątać, zanim ktoś się na ten nieporządek zdenerwuje! 

 

 

 

 

JESIENNE ŚWIĘTA … 
 

 

 

 



 

23 WRZEŚNIA rozpoczyna się kalendarzowa jesieo. To właśnie 

w tym dniu żegnamy upalne lato i witamy nową porę roku. Ten 
jesienny okres będzie tradycyjnie trwał przez trzy miesiące. 
 
 

 

 

 

 

 

14 PAŹDZIERNIKAobchodzimy Dzieo Edukacji Narodowejpopularnie zwany Dniem 

Nauczyciela. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 LISTOPADA- W Święto Wszystkich Świętych, a także następnego dnia (Dzieo Zaduszny, 2 

listopada) Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobid groby swoich bliskich kwiatami i zapalid 
znicze. Jest to okres zadumy i wspominania swoich najbliższych.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI-   Dawno dawno temu Polska 

była w pewnym momencie słaba i miała trzech bardzo silnych sąsiadów. Były to : Rosja, Prusy i 
Austria. Paostwa te zabrały nam nasze ziemie i Polska zniknęła z mapy Świata. Ludzie – Polacy 
musieli poddad się władzy tych krajów. A kraje te chciały by Polacy zapomnieli o wszystkim co 
polskie. Nasz kraj był pod zaborami ( w niewoli ) 123 lata. Nie podobało się to naszym 
rodakom, dlatego postanowili walczyd. Józef Piłsudzki - nasz dzielny przywódca - stworzył 
polskie wojsko, które składało się z odważnych ludzi gotowych zginąd w walce za swój kraj. I w 
koocu udało się. Wybuchła I wojna Światowa, w której Polacy bohatersko walczyli i 11 
listopada 1918 roku odzyskaliśmy swój kraj. Polska znowu zaczęła istnied!! Dlatego co roku 
świętujemy 11 Listopada, to że nasz kraj jest wolny!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 listopadaŚwiatowy Dzień Pluszowego Misia - święto wszystkich 

pluszaków- Dzieo Pluszowego Misia obchodzony jest na całym świecie, a najbardziej 

wszędzie tam, gdzie są dzieci, a więc w przedszkolach, żłobkach, szkołach, a także dziecięcych 
oddziałach szpitalnych. Światowy Dzieo Misia to doskonała okazja do obdarowywania 
biedniejszych i potrzebujących.Pluszowy miś ma swoją historię, którą nie wszyscy znają. W 
1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt wybrał się na polowanie, 
podczas którego postrzelono małego niedźwiadka. Prezydent nakazał uwolnid misia, a 
anegdota ta ukazała się w formie komiksu w amerykaoskiej prasie. Na efekty nie trzeba było 
długo czekad. Pewien producent zabawek zainspirowany obejrzaną historią postanowił 



stworzyd nową zabawkę dla dzieci, małego, pluszowego niedźwiadka. Na cześd prezydenta 
nazwał go Teddy Bear. Dziś nikomu nie trzeba przedstawiad pluszowego misia, bo znają go 
dorośli i dzieci na całym świecie. Słodki niedźwiadek stał się nieodłącznym towarzyszem 
zabaw, przytulanką, powiernikiem tajemnic i najlepszym przyjacielem. Dziecięcy świat 
zabawek aż roi się od misiów różnego formatu, kształtu i kolorów. Ta sympatyczna postad 
stała się bohaterem wielu opowieści, bajek, filmów. Dośd wymienid kilka najbardziej 
popularnych pluszowych bohaterów, jak Kubuś Puchatek, Miś Colargol, Miś Yogi, Miś 
Uszatek czy Miś Paddington. Misie towarzyszą nam od dzieciostwa aż po dorosłośd, stając się 
symbolem tego, co dobre, ciepłe i delikatne. Nic więc dziwnego, że ta ponadczasowa 
zabawka uczczona została ustanowionym świętem. Nikt z nas nie ma przecież nic przeciwko 
celebrowaniu okoliczności, jaką jest Międzynarodowy Dzieo Misia. 

 



DO ZOBACZENIA W 

GRUDNIU!!! 
 

 


