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Kalendarzowy kram 
 

WIOSNAWIOSNAWIOSNAWIOSNA - to pora budzenia się przyrody do życia - kwitnienia pierwszych 
kwiatów (przebiśniegi, sasanki, forsycje), przylotów ptaków, budowy gniazd i opieki 
nad pisklętami, kwitnienia drzew owocowych w sadach, siewu i sadzenia w polu. 
Wszystko to charakteryzuje nadejście i trwanie wiosny. W czasie wiosny ważnym 
wydarzeniem są Święta Wielkanocne oraz związane z nimi tradycje i obrzędy. Inne 
święta to: Zielone Świątki, Święto Narodowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień 
Kobiet, Dzień Matki. 

Oto kilka informacji o wiosennych miesiącach. 
 
M A R Z E CM A R Z E CM A R Z E CM A R Z E C 

W marcu bywają częste przymrozki - nazwa pochodzi więc od słowa 
"marznąć". Przylatują żurawie, zakwitają podbiały i przylaszczki. 8 marca 
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, a 27 marca - Dzień Teatru. 
 
K WK WK WK W I E C I E Ń I E C I E Ń I E C I E Ń I E C I E Ń 

Nazwa miesiąca pochodzi od kwitnienia kwiatów, między innymi: fiołków, 
jaskrów, zawilców, sasanek. Przylatują bociany i przepiórki, a przyroda wyraźnie 
wkracza w okres wiosenny. 1 kwietnia to Dzień Ptaków i Prima Aprilis. 7 kwietnia jest 
dniem Pracowników Służby Zdrowia. Często też odbywa się chodzenie z gaikiem. W 



północno-wschodniej części Polski w kwietniu wypiekano specjalne pieczywo: 
"bocianie" lub "busłowe" łapy (trójpalczaste formy) oraz miniatury narzędzi rolniczych 
(socha, pług, brona). Ciasta te wkładano do gniazd bocianich na ich powitanie, gdyż 
ptaki te cieszyły się wielkim szacunkiem i otaczano je szczególną opieką. 
 
M A JM A JM A JM A J 

To miesiąc, którego nazwa pochodzi wg jednych źródeł od bogini wzrastania 
Mai (łac.maius), a wg innych od "majenia" (czyli przystrajania, zielenienia)domostw. 
W maju pięknie śpiewają ptaki, zakwitają: bzy, jabłonie, kasztanowce i konwalie. 
Obchodzi się: święto narodowe Konstytucji 3 Maja, Dni Książki, 4 maja Dzień Św. 
Floriana jako Święto Straży pożarnej, a 26 maja Dzień Matki. 

WIERSZ I PIOSENKA NA WIOSENNE DNIWIERSZ I PIOSENKA NA WIOSENNE DNIWIERSZ I PIOSENKA NA WIOSENNE DNIWIERSZ I PIOSENKA NA WIOSENNE DNI    

 
"W I O S N A - Danuta Wawiłow"  

 
Idzie wiosna po świecie, 
Piszą o niej w gazecie. 
Ma zziębnięte paluszki 

I we włosach kwiatuszki. 
Biega boso po trawie, 

Trzyma ptaszki w rękawie. 
 

"WITAJ WIOSNO"  
słowa: J.Mackiewicz 

muzyka: T.Gummesson 
 

I.  Słońce przygrzewa, wietrzyk powiewa- 
Jakiej to pory czas? 

Pączki w zaroślach mówią, że wiosna 
Idzie od pól przez las. 

Ref.Hej, wiosno, hej! Hej, wiosno, hej! 
Już pączki w zaroślach mówią, że wiosna 

Idzie od pól przez las. 
II.  Kwitną na łące kwiaty pachnące 

Obok zielonych traw, 
Niosą ich pyłek barwne motyle 

I staw już pełen żab. 
Ref. Hej, wiosno, hej! Hej, wiosno, hej! 
Spójrz niosą ich pyłek barwne motyle 

I staw już pełen żab. 
III.  Dziś na boisku krzyki i piski, 

Drużyna w piłkę gra. 



Kto strzelił gola? Tomek czy Olaf? 
Czy ten wiosenny wiatr? 

Ref. Hej, wiosno, hej! Hej, wiosno, hej! Mów... 
Kto strzelił gola? Tomek czy Olaf? 

Czy ten wiosenny wiatr. 

opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Dorota Sikorska 
mgr Ewa Kręcioch 
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Przeżyjmy to jeszcze raz 
----ciekawe wydarzenia z życia przedszkolaciekawe wydarzenia z życia przedszkolaciekawe wydarzenia z życia przedszkolaciekawe wydarzenia z życia przedszkola----    

 

WIZYTA W DOMWIZYTA W DOMWIZYTA W DOMWIZYTA W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJU OPIEKI SPOŁECZNEJU OPIEKI SPOŁECZNEJU OPIEKI SPOŁECZNEJ 
10.01.2003r dzieci 5-6letnie z grupy III odwiedziły pensjonariuszy Domu 

Opieki Społecznej z przedstawieniem Jasełkowym. Po występie długo jeszcze 
wspólnie kolędowaliśmy a na pożegnanie dzieci wręczyły każdemu mieszkańcowi 
oraz pracownikom Domu Opieki własnoręcznie przygotowane upominki. Tym 
spotkaniem w życie chorych, często samotnych ludzi chcieliśmy wnieść odrobinę 
radości, aby choć na chwilę zapomnieli o chorobie, o samotności. 
 

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWEJASEŁKA BOŻONARODZENIOWEJASEŁKA BOŻONARODZENIOWEJASEŁKA BOŻONARODZENIOWE 
19.01.2003 r. w kościele p.w. Ducha Świętego w obecności Rodziców, 

Dziadków, rodzeństwa naszych przedszkolaków a także mieszkańców osiedla dzieci 
5-6letnie z grupy III i IV wystawiły Jasełka Bożonarodzeniowe. Dziękujemy Rodzicom 
za przygotowanie pięknych strojów, dzięki którym nasze przedstawienie zyskało 
wspaniałą oprawę oraz pani Lucynie Gawińskiej -nauczycielce rytmiki w naszym 
przedszkolu za opracowanie muzycznej strony przedstawienia. 

 
 



DZIEŃ BABCI I DZIADKA TO WIELKIE ŚWIĘTO 21DZIEŃ BABCI I DZIADKA TO WIELKIE ŚWIĘTO 21DZIEŃ BABCI I DZIADKA TO WIELKIE ŚWIĘTO 21DZIEŃ BABCI I DZIADKA TO WIELKIE ŚWIĘTO 21----22.01.2003 r.22.01.2003 r.22.01.2003 r.22.01.2003 r. 
Dzieci bardzo się starały i piękne występy swoim gościom zaprezentowały. 

Były wiersze i piosenki, życzenia a także wspólne tańce z Babcią i Dziadziusiem. 
Dzieci były szczęśliwe a nasi goście wzruszeni, o czym świadczą z serca płynące 
wpisy do przedszkolnej kroniki: 
 

"Będąc tu dzisiaj wspominam mile trzy pokolenia, które uczęszczały do tego 
przedszkola" 

Babcia Agnieszki 
 

"Dziękujemy za miłe spotkanie, za opiekę, za miłość, za wszystko..." 
Babcia i Dziadek Olka 

 

"Święto Babci i Dziadka to cud przeżyć dla nas, który tylko taki personel 
Przedszkola 35 potrafi zorganizować" 

Babcia i Dziadek Arka 
 

"Dziękujemy za przemiłe, wspaniałe chwile spędzone w tak zaszczytnym 
gronie. Życzymy, aby uśmiech zawsze królował na ustach wszystkich dzieci i 
nauczycieli przedszkola" 

Babcia i Dziadek Kamila 
 

ACH CÓŻ TO BYŁ ACH CÓŻ TO BYŁ ACH CÓŻ TO BYŁ ACH CÓŻ TO BYŁ ZA BAL! 23.01.2003 rokZA BAL! 23.01.2003 rokZA BAL! 23.01.2003 rokZA BAL! 23.01.2003 rok 
Piękne stroje, wesoła muzyka oraz dobra wróżka, która także zjawiła się w 

przedszkolu, to tylko niektóre atrakcje naszego balu. Były tańce, barwne korowody, 
ciekawe zabawy i konkursy. Jednak największą atrakcję stanowił z pewnością 
występ czarodzieja, który zachwycił nas swoimi czarami. I nic dziwnego - gdyż "Duet 
Szubert" to wicemistrzowie Polski Międzynarodowego Festiwalu Iluzji Gdynia 2000. 
W tym pełnym niespodzianek dniu nie zapomniał o nas także Święty Mikołaj, który 
przyniósł każdemu dziecku piękną książeczkę z bajkami. 
 

MORSKA WYPRAWA 18.02.2003MORSKA WYPRAWA 18.02.2003MORSKA WYPRAWA 18.02.2003MORSKA WYPRAWA 18.02.2003 
Pokład naszego przedszkolnego okrętu odwiedzili Marynarze ORP 

"Wodnik"". Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści o służbie na morzu, 
oglądały i podziwiały marynarski mundur a później zaprosiły swoich gości do wesołej 



zabawy. Spotkanie zakończyło się bardzo uroczyście - pasowaniem każdego 
uczestnika na WILKA MORSKIEGO. 
 

KASZUBSKIE NUTY 24.02.2003KASZUBSKIE NUTY 24.02.2003KASZUBSKIE NUTY 24.02.2003KASZUBSKIE NUTY 24.02.2003 
Jak wesoło i kolorowo było tego dnia w przedszkolu. Nasze zaproszenie 

przyjął Kaszubski Zespół Dziecięcy "KROSNIATA" co znaczy "Krasnoludki" ze 
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni. Mogliśmy podziwiać piękne, kolorowe stroje, 
rzadko już spotykane instrumenty oraz niezwykle ciekawy występ, przybliżający nam 
folklor ziemi kaszubskiej. 
 
  

Ciekawe wydaCiekawe wydaCiekawe wydaCiekawe wydarzenia wspominałarzenia wspominałarzenia wspominałarzenia wspominała    
Małgorzata Kryszczak Małgorzata Kryszczak Małgorzata Kryszczak Małgorzata Kryszczak ---- kronikarz przedszkolny kronikarz przedszkolny kronikarz przedszkolny kronikarz przedszkolny 

 

Wielkanoc w polskiej tradycji 
 

W poprzednim numerze naszego pisma przedstawiłam Państwu symbolikę 
Świąt Bożego Narodzenia. Teraz chciałabym przybliżyć znaczenie niektórych 
symboli i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkiej Nocy. 

W tradycji katolickiej są to najważniejsze święta, upamiętniające męczeńską 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święta te obfitują w niezwykłą 
symbolikę, którą warto rozważyć w okresie Wielkiego Postu, aby w pełni przeżyć ten 
radosny czas. 

Wielkanoc poprzedzona jest okresem 40-dniowego postu, którego 
kulminacyjnym punktem jest Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową i 
tu pojawia się pierwszy z symboli - palma wielkanocna. 

Spróbujmy wspólnie przyjrzeć się znaczeniu niektórych bardziej znanych 
symboli i zwyczajów wielkanocnych: 

• palmapalmapalmapalma - symbol zwycięstwa, radości i pokoju, ale także męczeństwa. Jako 
wiecznie zielona gałązka oznacza wieczne zmartwychwstanie. W Polsce 
najczęściej spotykamy gałązki wierzbowe pięknie udekorowane, a połknięcie 
kilku "bazi" (kotków) wg wierzeń miało chronić gardło przed przeziębieniem;  



• jajojajojajojajo - symbolizuje zmartwychwstanie i odrodzenie, powrót. Symbolika została 
przejęta przez chrześcijaństwo z innych wierzeń jako emblemat 
zmartwychwstania Chrystusa, z zachowaniem pogańskich kwietniowych 
ozdób. Dawniej porównywano wyjście Chrystusa z grobu z wykluwaniem się 
kurczęcia z jaja;  

• baranekbaranekbaranekbaranek - w starożytności było najczęściej składane zwierzę ofiarowane, 
dlatego też stało się symbolem Chrystusa i jego ofiarnej śmierci. Ze względu 
na łagodność i cierpliwość oraz na biały kolor jest symbolem łagodności, 
niewinności i czystości oraz wyraża nie zasłużone cierpienie;  

• sólsólsólsól - jest symbole przymierza, przyjaźni ale także ma chronić przed zepsuciem 
w kulturze chrześcijańskiej - zepsuciem duchowym. Przed wiekami sól była 
towarem luksusowym, podawanym tylko zaprzyjaźnionym gościom a 
kojarzona z chlebem oznaczała prostotę i zdrowy styl życia;  

• chlebchlebchlebchleb - symbol życia;  
• pisankipisankipisankipisanki - jest to zwyczaj pogański aczkolwiek legenda głosi, że: św. 

Magdalena idąc odwiedzić grób Chrystusa w niedzielę wielkanocną zakupiła 
jajek na posiłek apostołów. Potkawszy Chrystusa Zmartwychwstałego 
spostrzegła, iż jajka w koszu zmieniły kolor, stały się czerwone. Na pamiątkę 
tego zdarzenia do dziś krasi się jajka;  

• śmigusśmigusśmigusśmigus - woda posiada moc oczyszczającą i życiodajną, ale oblewa się tylko 
tych których się lubi! Ilość kubłów wody wylanych na pannę świadczyła o jej 
powodzeniu.  

Przedstawione symbole i zwyczaje wielkanocne to tylko niektóre elementy 
przebogatej tradycji wielkanocnej w Polsce. Pielęgnując tradycję wystawiamy 
świadectwo naszej kulturze, kulturze stojąc u progu wejścia do Unii Europejskiej 
zaświadczamy o naszej polskiej tożsamości. 
 

opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Edyta Zegarlicka 

Literatura:Literatura:Literatura:Literatura: 

• Cirlot J.E., Słownik symboli  
• Kamocki J., Od andrzejek do dożynek  
• Kossak Z., Rok Polski  



• Opaliński Wł., Słownik symboli  
• Oesterreicher-Mollwo, Leksykon symboli  
• Tresidder, Słownik symboli  

 

Zapisy dzieci do przedszkola 
-karta zgłoszeniowa dziecka- 

 

List do Rodziców, którzy chcą oddać swoje dzieci do przedszkola.List do Rodziców, którzy chcą oddać swoje dzieci do przedszkola.List do Rodziców, którzy chcą oddać swoje dzieci do przedszkola.List do Rodziców, którzy chcą oddać swoje dzieci do przedszkola.    

Drodzy Rodzice, pragnę Was poinformować, że w okresie 

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2003rod 1 kwietnia do 30 kwietnia 2003rod 1 kwietnia do 30 kwietnia 2003rod 1 kwietnia do 30 kwietnia 2003r 
 
będą trwały zapisy dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2003/04. W tym celu, 
w kancelarii przedszkola, w godz.12.00-15.00 należy odebrać kartę zgłoszenia 
dziecka. Wypełnioną kartę proszę złożyć do 30 kwietnia. 

Zapisy dotyczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zarówno nowych, jak i obecnie 
uczęszczających. 

Komisja kwalifikacyjna 5 maja 2003 rozpatrzy złożone karty, natomiast 8 maja 
2003 zostaną wywieszone listy przyjętych dzieci. 

Pierwsze spotkanie organizacyjne z Rodzicami dzieci nowoprzyjętych odbędzie 
się 15 maja 2003r. o godz.16.00 w przedszkolu. 
 

Serdecznie zapraszamSerdecznie zapraszamSerdecznie zapraszamSerdecznie zapraszam 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 35 w GdyniDyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 35 w GdyniDyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 35 w GdyniDyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 35 w Gdyni 

 
  

 

Kącik dla Rodzica 
 

MAŁY HISTERYKMAŁY HISTERYKMAŁY HISTERYKMAŁY HISTERYK 
 

Jak pomóc dzieckuJak pomóc dzieckuJak pomóc dzieckuJak pomóc dziecku i sobie? i sobie? i sobie? i sobie? 
Dzieci często reagują histerycznym krzykiem na różne zakazy. Pamiętaj, że od 

twoich pierwszych reakcji na taką sytuację będzie zależało, czy wychowasz małego 



tyrana. Nie daj się wciągnąć do dziecięcej gry. Jeśli nie skutkuje spokojna przemowa, 
spróbuj wzrokiem skontaktować się z dzieckiem i w ten sposób z nim rozmawiaj. Nie 
odpowiadaj krzykiem na jego krzyk. Jeśli malec nie reaguje, możesz na chwilę 
przestać zajmować się nim - przejdź do sąsiedniego pokoju, odejdź kilka kroków 
dalej. Najlepsze lekarstwo na taką histerię to stanowczość spokój. 
 

Jak postępować z rozhisteryzowanym malcem?Jak postępować z rozhisteryzowanym malcem?Jak postępować z rozhisteryzowanym malcem?Jak postępować z rozhisteryzowanym malcem? 

• Nie podchodź do krzyczącego dziecka, kiedy jesteś zdenerwowana - malec 
natychmiast to wyczuje.  

• Nie przekrzykuj wrzeszczącego dziecka. Staraj się nawiązać z nim kontakt 
wzrokowy - spokojnie, ale stanowczo wypowiedz swoje racje.  

• Nie wpadaj w panikę razem z dzieckiem, które skaleczyło się czy upadło. 
Spokojnym głosem wyjaśnij mu, co możecie teraz zrobić.  

• Nie użalaj się nad chorym dzieckiem. Lepiej odwróć jego uwagę książeczką, 
zabawką czy nawet rozmową.  

• Staraj się nieprzyjemne doświadczenia nagradzać przyjemnymi, np. 
zapowiedz, że po niedobrym lekarstwie będzie pyszny soczek.  

• Stosując kary pamiętaj, że to ty musisz je wytrzymać - niekonsekwencja jest 
gorsza niż brak kary.  

• Postaraj się odczekać, aż minie pierwsza fala histerii i dopiero wówczas 
przemawiaj do dziecka.  

 

PODZIEL SIĘ ZE MNĄ SWOJĄ ZABAWKĄPODZIEL SIĘ ZE MNĄ SWOJĄ ZABAWKĄPODZIEL SIĘ ZE MNĄ SWOJĄ ZABAWKĄPODZIEL SIĘ ZE MNĄ SWOJĄ ZABAWKĄ 
 

Dzięki umiejętnemu postępowaniu rodziców maluchy uświadamiają sobie, że 
dzielenie się zabawkami uatrakcyjnia zabawę, a kłótnie "to jest moje, nie twoje" to 
zwykła strata czasu. 

• Zamiast upominać pociechę: "To nieładnie, że nie chciałeś pozwolić Oli 
pobawić się swoją zabawką", powiedz: "wiem, że trudno ci pożyczyć lalkę, 
bardzo ją przecież lubisz". Zrozumienie pomoże dziecku pokonać niechęć do 
dzielenia się.  



• Możesz też starać się wzbudzić współczucie dla innych: "Jaś będzie smutny, 
jeżeli nie pozwolisz mu ułożyć twej układanki".  

• Nie dawaj bez pytania innym dzieciom zabawek twojej pociechy. Zabawki 
malca należą do niego. Dlatego zawsze pytaj go o zgodę, aby nie czuł się 
pokrzywdzony.  

• Jeśli przyjdą do niego inne dzieci, ustalcie wcześniej, które zabawki powinny 
być schowane, a które malec jest skłonny zaproponować swoim rówieśnikom.  

• Nie zmuszaj dziecka, by dzieliło się swoimi skarbami. Malec czuje wtedy, że 
jego potrzeby są mniej ważne niż innych dzieci.  

• Wymyślaj zabawy w dzielenie się: "ty pozwolisz mi pobawić się swoim 
samochodem, a ja ci dam mój kalkulator".  

Wprowadź zwyczaj pożyczania sobie. Wytłumacz, że jeśli coś się od kogoś 
pożycza, to należy mu to oddać z powrotem. 

opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Dorota Sikorska 
mgr Ewa Kręcioch 

Literatura:Literatura:Literatura:Literatura: 

• Czasopismo "Mamo, to ja" maj(52)1999  

 

W oczekiwaniu na wiosnę 
Po długiej i mroźnej zimie dzieci i pracownicy naszego przedszkola z 

utęsknieniem oczekują na przyjście wiosny. Cieszą się każdym pogodnym, 
cieplejszym dniem. Poranne promyki słońca, zaglądające przez okna do sal 
sprawiają polepszenie nastroju, dzieci są weselsze, otwarcie wyrażają swoje opinie i 
spostrzeżenia na różne tematy, także zmian zachodzących w przyrodzie. 

W czasie swobodnych rozmów w ranku dzieci z Grupy IV zauważają 
następujące zmiany: zimą, gdy przychodziły do sali było jeszcze ciemno i trzeba było 
włączać światło elektryczne. Obecnie, na przedwiośniu, w sali jest jasno a jedynym 
potrzebnym źródłem światła jest słońce. Dzieci mają świadomość potrzeby ubierania 
się stosownie do zmieniających się warunków pogodowych. 



Z wielką radością i ochotą dzieci przyswajają proponowaną im wiedzę 
przyrodniczą, m.in. o zwiastunach wiosny (przylot bocianów i jaskółek, pierwsze 
wiosenne kwiaty). Dzieci znają gatunki kwiatów zagrożonych wyginięciem. Wiedzą, 
że przebiśniegów, krokusów pierwiosnków, itp. Nie wolno zrywać ł niszczyć, gdyż są 
pod ścisłą ochroną. Niech cieszą swoim pięknem wszystkich ludzi, którym jest drogie 
dobro i piękno otaczającego świata. 

Wychowankowie Grupy IV w codziennych zabawach ł zajęciach podejmują 
działania zmierzające do ochrony przyrody. Wiedzą, że przyroda zmienia się, jest 
taka, jak my na nią wpływamy i jak o nią dbamy. Prowadzimy w sali codziennie i 
systematycznie segregację odpadów, w myśl słów piosenki: 

"... Osobno papier, osobno szkło,  
Osobno plastyk - przyrodę chroń!".  

Odpady posegregowane są składowane na zapleczu przedszkola, skąd 
zabierane co miesiąc albo i częściej, w zależności od ich ilości przez pracowników 
Stowarzyszenia Ekologiczno- Dobroczynnego "Natura Człowiek". Z owym 
stowarzyszeniem nasze przedszkole współpracuje już dwa lata. 

W oczekiwaniu na wiosnę Dzieci- Szpaczki zachęcone przez nauczycielkę 
zgromadziły w sali dużą ilość nasion, cebulek kwiatów i warzyw oraz pojemników po 
jogurtach. Miały okazję do poznania nasion różnych roślin, rozpoznawania ich 
wielkości, kształtów i ilości w paczuszce. Z dużym zaangażowaniem przystąpiły do 
przygotowania " doniczek" wyklejając drobnymi ścinkami kolorowej okleiny. Tak 
ozdobione doniczki dzieci wypełniły ziemią, a w rowki wysiały nasiona. Następnie 
przy każdym rowku zakrytym ziemią umieściły, wykonane wspólnie z nauczycielką, 
tabliczki z informacją o tym co, kiedy i przez kogo wysiano nasionka. Cebule na 
szczypiorek, chętne dzieci, posadziły w skrzynkach i doniczkach, dołączając tabliczki 
z informacją. Tę wiosenną hodowlę roślin dzieci umieściły w kąciku przyrody. 
Wybrały spośród siebie dyżurnych w celu opieki nad roślinami. Dzieci postanowiły 
ponadto, że będą codziennie obserwować swoje roślinki i zmiany zachodzące w ich 
wzroście. 

Następnym działaniem dzieci w oczekiwaniu na wiosnę było wykonanie 
Marzanny -symbolu zimy z elementów odpadowych (drewnianego stelaża, 
materiałów tekstylnych i gazet). Kukły symbolizujące zimę ze wszystkich grup, jak co 
roku wystawiono w holu przedszkola w oczekiwaniu na pierwszy dzień wiosny. 



21.03.2003 roku o godzinie 9.30 wszystkie grupy wyruszyły barwnym 
korowodem ulicami osiedla, aby pożegnać zimę, a powitać wiosnę. Po powrocie do 
przedszkola udały się do ogrodu, gdzie w wyznaczonym miejscu spaliły wykonane 
przez siebie marzanny. 

26. 03.03 roku o godzinie 9.00 dwie grupy starszych dzieci (Grupa III i IV ) 
udały się wraz z nauczycielkami i chętnymi rodzicami na wycieczkę nad morze 
autobusem ZKM nr 109 na Babie Doły. Tam dokonały zwyczaju pożegnania zimy i 
przywitania wiosny wrzucając Marzannę - symbol zimy do morza, zwracając 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. 

Ponadto, w czasie pobytu dzieci nad morzem obserwowały powierzchnię wody, 
plażę- utrwaliły wiadomości zdobyte wcześniej ( horyzont, tafla morza, falochrony).Do 
zabranych pojemników pobrano próbkę wody, piasku, kamyki i muszelki. Następnie 
do worków na śmieci dzieci zbierały śmieci z plaży(papierki, butelki po napojach i 
patyki) mając na rękach rękawiczki lub woreczki. Dzieci dostrzegły zmiany w 
wyglądzie plaży pop jej uprzątnięciu. Z wiosennym gaikiem (gałązka ozdobiona 
kwiatkami i wstążkami) dzieci zmęczone, ale radosne wróciły do przedszkola. Po 
krótkim* odpoczynku wychowankowie z Grupy IV swoje przeżycia, wrażenia i 
spostrzeżenia odzwierciedliły w ilustracjach do albumu i książeczki na temat 
"Pierwszy dzień wiosny". 
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Czy wiatr jest potrzebny? 
Wykonanie modelu wiatraczka 

-wskaźnika wiatru-  
 

Scenariusz zajęcia plastyczno-konstrukcyjnego 
 
METODA:  słowna, czynna, percepcyjna 
FORMA:  praca zbiorowa i indywidualna 
CELE:  

• zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania wiatraczka  
• zapoznanie dzieci z wierszem pt. "Dwa wiatry" J. Tuwima - umiejętność 

interpretowania treści ruchem  
• ćwiczenia artykulacyjne na zgłosce "sz"  
• znaczenie wiatru dla ludzi, sposoby jego wykorzystania.  

 



POMOCE:  

• wiersz pt. "Dwa wiatry" J.Tuwim  
• ilustracje do przypięcia na tablicy  

o wiatrak - drewniany budynek ze skrzydłami, służący dawniej do mielenia 
zboża  

o żaglowiec  
o wiatrak służący do wytwarzania prądu np. w gospodarstwie rolniczym  

• chusteczki higieniczne - po dwie dla każdego dziecka  
• kolorowa kartka o wymiarach 10x10 cm - dla każdego dziecka  
• nożyczki - dla każdego dziecka  
• drucik zakończony pętelką o długości 5 cm - dla każdego dziecka  
• dwa koraliki (w celu zmniejszenia tarcia) - dla każdego dziecka  
• patyczek długości 25 cm z przewierconym otworem ok.2 cm od końca - dla każdego 

dziecka  
• papierowe kółeczko o średnicy 2 cm - dla każdego dziecka  
• pasek bibuły do owinięcia patyczka - dla każdego dziecka  
• cyrkiel  
• klej, podkładki do klejenia - dla każdego dziecka  
• wentylator powietrza.  

 
 
DZIECI  siedzą na dywanie przed tablicą, słuchają wiersza: "Dwa wiatry" - Julian Tuwim 
NAUCZYCIEL  przeprowadza rozmowę na temat treści wiersza. Zadaje pytania dotyczące 
zjawiska atmosferycznego jakim jest wiatr. Odsłania na tablicy ilustrację wiatraka - 
drewniany budynek ze skrzydłami, służący dawniej do mielenia zboża. 
DZIECI  opisują ilustrację, mówią o znaczeniu wiatru dawniej. 
NAUCZYCIEL  odsłania ilustrację żaglowca. 
DZIECI  odpowiadają na pytania dotyczące sposobu wykorzystania wiatru w żegludze 
wodnej. 
NAUCZYCIEL  odsłania ilustrację przekwitniętego mniszka lekarskiego tzw. dmuchawca. 
DZIECI  odpowiadają na pytania dotyczące znaczenia wiatru dla roślin (rozsiewanie nasion). 
NAUCZYCIEL  odsłania ilustrację wiatraka, służącego do wytwarzania prądu np. w 
gospodarstwie rolniczym. 
DZIECI  opisują jego wygląd, mówią o sposobie tańszego wytwarzania prądu. Zabawa 
ruchowa. 
NAUCZYCIEL  rozdaje każdemu dziecku po dwie chusteczki higieniczne. 
DZIECI  trzymają w prawej ręce jedną chusteczkę, w lewej drugą. 
NAUCZYCIEL  recytuje wiersz pt. "Dwa wiatry" J.Tuwima. 
DZIECI  zachowują się jak wiatry w wierszu: skaczą, biegają, podskakują itp. Naśladują 
szum wiatru, poprzez wypowiadanie głosek: sz, sz, sz. ,siadają na dywanie. 
NAUCZYCIEL  informuje, że na zajęciu będą wykować model wiatraka - wskaźnika 
szybkości i kierunku wiatru. Pokazuje dzieciom elementy potrzebne do wykonania pracy: 
kolorowa kartka o wymiarach 10x10 cm, drucik zakończony pętelką o długości 5 cm, dwa 
koraliki (w celu zmniejszenia tarcia), patyczek długości 25 cm z przewierconym otworkiem 
ok. 2cm od końca, papierowe kółeczko o średnicy 2 cm, pasek bibuły do owinięcia patyczka, 
cyrkiel, klej. Demonstruje sposób wykonania wiatraczka. Na kolorowej kartce papieru rysuje 
ołówkiem, przy pomocy linijki, dwie linie łączące przeciwległe rogi. Rozcina nożyczkami 
wzdłuż linii na odległość 4 cm (cztery przecięcia), tak by powstały cztery trójkąty, połączone 
ze sobą w części środkowej kartki. Zagina co drugi koniec powstałych trójkątów, klei je ze 



sobą w miejscu przecięcia linii łączących przeciwległe końce kartki i przykleja papierowe 
kółeczko o średnicy 2 cm. Część główna wiatraczka jest już gotowa. Cyrklem przebija 
otworek w środku kółeczka. Nakłada na drucik z pętelką części w kolejności: koralik, 
wiatraczek, koralik, patyczek. Końcówkę drucika zakręca wokółpatyczka, który następnie 
owija używając paska bibuły. Nauczycielka włącza wentylator powietrza - demonstruje 
działanie wiatraczka. 
DZIECI  zaczynają pracę przy stolikach, gdzie przygotowane są dla każdego dziecka 
potrzebne do wykonania wiatraczka materiały. 
NAUCZYCIEL  pomaga dzieciom w pracy, przy pomocy cyrkla każdemu z dzieci robi 
otworki w środku wiatraczka. Na jednym ze stolików umieszcza wentylator powietrza. 
DZIECI  po skończonej pracy bawią się wiatraczkami, trzymając je w pobliżu wentylatora 
(pod okiem nauczyciela), dmuchając lub biegając po sali. Wiatraczek może być także 
doskonałą zabawką w czasie zabaw na powietrzu. 
 
PODSUMOWANIE:  
DZIECI  siadają na dywanie. 
NAUCZYCIEL  wspólnie z dziećmi oceniają wykonane przez dzieci wiatraczki. 
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Wpływ zaburzeń na zachowanie dziecka 
Wiek przedszkolny jest tym etapem rozwoju dzieci, w którym mowa bogaci się i 

doskonali zarówno pod względem treściowym, jak i formalnym. Pięciolatki, 
sześciolatki stopniowo wchodzą w kolejny etap rozwoju tj. od mowy sytuacyjnej do 
konkretno-wyobrażeniowej. Ich słownik zawiera od sześciu do siedmiu tysięcy 
wyrazów. Dzieci umieją tworzyć swobodne zdania dzięki znajomości kilkudziesięciu 
schematów składniowych, a także poprawnie artykułować większość głosek. 

Według amerykańskiego badacza E.H.Lenneberga rozwój językowy jest w 
systematyczny sposób skorelowany z rozwojem ruchowym i dojrzałościowymi 
wskaźnikami rozwoju mózgu. Prawidłowy rozwój dziecka ma zatem istotne znaczenie 
dla funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej, rodzinie, jest także warunkiem 
koniecznym rozpoczęcia skutecznej nauki czytania i pisania. 



Zaburzenia rozwoju mowy i myślenia widoczne są w występujących wadach 
wymowy w interpretacji obrazków, rozumienia historyjek obrazkowych, 
rozwiązywania zagadek i rebusów. 

Mowa opóźniona, niedbała, cicha, krzykliwa lub wady wymowy to sygnały dla 
nauczyciela przedszkola do działań profilaktycznych ewentualnej, pedagogicznej 
terapii mowy, niezależnie od logotertapii, w przypadku istniejących wad i zaburzeń. 
Różnice w rozwoju sprawności językowej dzieci są ściśle powiązane z rozwojem 
sprawności umysłowej. Opanowując mowę, dzieci uczą się rozpoznawać i 
prawidłowo realizować strukturę fonetyczną języka, dokonywać analizy i syntezy 
wyrazów, poszerzając zasób leksykalny i opanowują reguły gramatyczne. 

Przeprowadzone badania dotyczące rozwoju stosunków interpersonalnych 
pozwalają stwierdzić, że mowa staje się stopniowo podstawowym narzędziem 
komunikacji dziecka z otoczeniem społeczny. Mowa pełni więc bardzo ważną funkcję 
w procesie nawiązywania i utrzymywania interakcji społecznych. Kontakty, które 
zachodzą bez udziału mowy stają się mniej atrakcyjne i mniej funkcjonalne. 

Wraz ze wzrostem czasu trwania interakcji słownych wzrasta poziom 
społecznego zachowania się dziecka. Tak więc dzieci zawierające dłużej trwające 
interakcje, w których różnym formom działania towarzyszy mowa charakteryzują się 
wyższym poziomem społecznego zachowania, natomiast te, które częściej stosują 
niewerbalne sposoby komunikowania się niższym poziomem rozwoju społecznego. 

Wraz ze wzrostem liczby i czasu trwania interakcji odbywających się przy 
udziale mowy wzrasta pozycja jednostki w grupie rówieśniczej, tak więc popularność 
dziecka w grupie kolegów w dużym stopniu zależy od liczby nawiązywanych 
kontaktów słownych i od czasu trwania tych kontaktów. Dzieci, które zawierają z 
rówieśnikami więcej interakcji słownych i dłużej pozostają w tych interakcjach są 
częściej wybierane przez swoich kolegów jako atrakcyjni partnerzy wspólnych 
działań. 

W okresie przedszkolnym dziecko wchodzi w grupę rówieśniczą, uczy się 
nawiązywać i podtrzymywać kontakty społeczne z innymi dziećmi oraz podejmuje 
pierwsze próby współdziałania z innymi, które stopniowo doskonali. W ten sposób 
kształtują się u dzieci i utrwalają określone zachowania społeczne. 

Nie wyrównane w porę niedobory rozwojowe, jakimi między innymi są wady 
mowy i wymowy wpływają niekorzystnie na zachowanie społeczne dziecka, jego 



pozycję w grupie rówieśniczej i popularność. Wady wymowy powodują początkowo 
wstyd, później niepokój, niepokój końcu lek przed mówieniem. 

Dzieci sześcioletnie z wadami wymowy reagują już emocjonalnie na swoje 
wady, a reakcje te leżą u podłoża niemal wszystkich zaburzeń nerwicowych. Dziecko 
z wadą mowy i wymowy ma lęk przed mówieniem (logofobia). Zlikwidowanie 
przyczyn tych zaburzeń wywoła u dziecka poczucie bezpieczeństwa. To działanie ma 
wielkie znaczenie psychoterapeutyczne, realizować je powinni nauczyciele 
przedszkoli, nauczania początkowego oraz logopedzi i rodzice. 

Osobiste niepowodzenia wynikające np. z wady wymowy powodują 
wykształcenie się cechy bierności, która niesłusznie jest traktowana przez niektórych 
jako lenistwo. Dzieci wrażliwe, o mniej odpornym systemie nerwowym, przeżywają 
stałe uczucie niepokoju związane z przewidywanymi trudnościami, co pomoże 
doprowadzić do stanów lękowych. Ciągłe poczucie "Ja tego nie umiem powiedzieć 
"nie potrafię" utrwala stany lękowe. Tu często biorą swój początek niepowodzenia w 
szkole. Okazuje się, że znaczny procent dzieci, które w wieku szkolnym mają 
trudności z nauką czytania i pisania z powodu obniżenia poziomu analizy, syntezy 
słuchowej, wykazuje zaburzenia w rozwoju mowy już we wczesnym dzieciństwie. 
Pierwszym sygnałem jest zwykle opóźniony rozwój mowy. Dzieci, u których 
stwierdzamy w wieku szkolnym zaburzenia w zakresie analizy i syntezy słuchowej 
zaczynały zwykle mówić z opóźnieniem. Opóźnienie to dotyczyło czasu pojawienia 
się pierwszych słów, zdań, jak i wolnego tempa ich przyrostu. W wieku 
przedszkolnym większość tych dzieci wykazuje poważne zaburzenia artykulacyjne, 
spieszcza mowę. Dzieci z nasilonymi objawami niedokształcenia mowy wymagają 
ćwiczeń i korekty już przed pierwszym rokiem życia. Długo utrzymujące się 
zniekształcenia mowy, nieprawidłowości w budowie zdań są często przejawem 
zaburzeń analizy i syntezy słuchowej, co będzie miało skutki przy nauce czytania i 
pisania. 

Jest rzeczą powszechnie znaną, że dzieci wadliwie mówiące źle piszą i 
nieprawidłowo czytają. Wynika stąd wniosek o konieczności likwidacji wszelkich 
zaburzeń mowy przed rozpoczęciem nauki szkolnej. W przeciwnym razie dziecko 
będzie tak pisało, jak mówi. 

opracowała:opracowała:opracowała:opracowała: 
mgr Zdzisława Nowecka 

 


