
GAZETKA PRZEDSZKOLNA
„Kolorowa jesień w przedszkolu”

∙∙Gazetka informacyjna oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej ∙∙

Drodzy Rodzice!
Witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszym
numerze naszej gazetki. Raz na dwa miesiące chcemy
Was zaprosić do zapoznania się z przygotowanymi dla
Was ciekawostkami.
Z naszej gazetki dowiecie się tego co nowego dzieje się
w przedszkolu, możecie podziwiać wytwory pracy oraz
umiejętności Waszych pociech. Znajdą się tu również
ciekawe artykuły z zakresu logopedii czy wychowania.

JESIEŃ 2020’
Nr 1
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Oddział A „MISIE” dzieci 3,4-letnie
Wychowawca: mgr Barbara Chorągwicka
Pomoc nauczyciela: Justyna Żądło
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Oddział A „WIEWIÓRKI” dzieci 5-letnie
Wychowawca: mgr Monika Kowalcze
Pomoc nauczyciela: Anna Nowak
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Oddział A „JEŻYKI” dzieci 6-letnie
Wychowawca: mgr Maria Nowak
Pomoc nauczyciela: Anna Pławecka
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W środę, 30 września wszystkie 

przedszkolaki z naszej szkoły wspólnie 
obchodziły swoje święto. Już od samego rana 
w każdej grupie panowała wesoła atmosfera. 

Uroczystość rozpoczęła się od spotkania 
z Panią Dyrektor i Wicedyrektor, które 

złożyły wszystkim dzieciom serdeczne 
życzenia. Dzieci wspólnie dośpiewały hymn 
przedszkolaka i zostały zaproszone przez 
swoje nauczycielki do udziału w zabawach 

i konkursach. Tego dnia w oddziałach 
przedszkolnych pojawił się niespodziewany 

„gość”, który wzbudził dużo pozytywnych 
emocji. Po zabawie nie zabrakło słodkiego 

poczęstunku i drobnych upominków. Dzień ten 
dostarczył dzieciom wielu pozytywnych 

wrażeń i na długo zostanie w ich pamięci.

„Każdy przedszkolak o tym wie, 

że kiedy wrzesień kończy się,

od najmłodszego aż po starszaka, 

wszyscy świętują dzień przedszkola!”
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Zapraszamy na fotorelację:
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W pierwszej połowie października nasza szkoła wzięła udział w akcji

„Przerwa na czytanie”. 

Tego dnia cała społeczność szkolna czytała swoje 
ulubione książki, podczas wszystkich przerw 
międzylekcyjnych. Niczym za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki szkoła zamieniła się 
w olbrzymią czytelnię.



9

W akcję aktywnie włączyły się również grupy 
przedszkolne Misie, Jeżyki oraz Wiewiórki.

Dla dzieci czytali wychowawcy, 
nauczyciele wspomagający oraz bibliotekarz. 

Przedszkolaki z uwagą oraz dużą 
ciekawością słuchały czytanych bajek. 

Zachęcamy również do codziennego 
czytania pociechom bajek przed snem. 

red. Małgorzata Knapczyk- bibliotekarz
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W październiku nasza szkoła brała udział w kampanii 

społecznej „Wielka Zbiórka Książek 2020”. Zbierane były 
książki nowe i używane, przeznaczone dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych. Łącznie zebrano 185 książek. Zawiezione zostały 
one do punktu zbiórki mieszczącego się w Galerii Kazimierz. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, 
przedszkolakom, rodzicom, nauczycielom za przekazane 
książki oraz wielkie serce. Kolejny raz udowodniliśmy, 

że możemy naprawdę dużo. Na uczestników akcji 
czekają już kolorowe podziękowania oraz drobne 
podarunki. Zostaną one przekazane podczas apelu 

szkolnego, gdy spotkamy się podczas nauki 
stacjonarnej. Jeszcze raz dziękujemy!

red. Małgorzata Knapczyk- bibliotekarz
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Przedszkolaki w listopadzie włączyły się również w 

akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej "Szkoła Pamięta„. 

Celem akcji było uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę 
pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej ojczyzny, 

szczególnie tych, którzy są związani z historią danego 
miejsca, regionu, społeczności.

I tak dzieci wspólnie z Panią Dyrektor Czesławą Łabuz
zapaliły symboliczne znicze oraz modliły się przy kaplicy 

u Lacha w intencji poległych Kasinczan.
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10 listopada o godz. 11:11 wszystkie 

dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz 
z Panią Dyrektor oraz nauczycielami 

uroczyście odśpiewały hymn narodowy. 
Uczciły w ten sposób Narodowe Święto 

Niepodległości oraz włączyły się do akcji 
"Szkoła do hymnu" zorganizowanej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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Przedszkolaki po uroczystym odśpiewaniu "Mazurka Dąbrowskiego", zaprezentowały 
krótki apel upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości. W tym dniu 

wszystkie dzieci podczas zajęć poznawały symbole narodowe oraz historię swojego 
kraju. Wykonały chorągiewki oraz piękne prace plastyczne, których tematyka 

nawiązywała do naszej ojczyzny. 
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Całość zakończyliśmy wspólną recytacją wiersza 
„Katechizm Polskiego Dziecka”.

Głównym celem spotkania było kształtowanie 
miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego 

kultury i tradycji oraz poznanie symboli 
narodowych naszego kraju. Dzięki udziałowi 

w tego typu uroczystościach nasze przedszkolaki 
uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne 

postawy i uczucia patriotyczne.
.
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Nazwa grupy zobowiązuje 
Świętowanie rozpoczęliśmy od rozwiązywania zagadek o jeżach. Dzieci 

miały okazję poszerzyć oraz utrwalić swoją wiedzę dotyczącą życia 
kolczastych przyjaciół w ich naturalnym środowisku poprzez 

wysłuchanie wierszy o tych sympatycznych zimowych śpiochach. 
Przedszkolaki oglądały książeczki, wesoło bawiły się i tańczyły przy 
muzyce i piosenkach o jeżach. Po zabawie zrobiły jeżykową pracę 

plastyczną, a na zakończenie wykonały pamiątkowe zdjęcia w 
nietypowej fotobudce –zobaczcie sami.

Tego dnia dzieci do domu zabrały medale i wspaniałe wspomnienia.
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Wszyscy mali i duzi wiedzą, że w ostatnim tygodniu 

listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
Nasze przedszkolaki przyłączyły się do świętowania, 

organizując mnóstwo zabaw, zajęć w których główną rolę 
odgrywali pluszowi przyjaciele.

Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka 
powstał 114 lat temu i do dziś pozostaje jedną 

z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na świecie. 
Światowy Dzień Pluszowego Misia to święto stosunkowo nowe. 
Zostało ustanowione dopiero 25 listopada 2002 roku dokładnie 

w setną rocznicę powstania tej popularnej maskotki. 
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Co misie lubią najbardziej? 
MIODEK – nam też smakował! 

Przedstawialiśmy swoich 
pluszowych przyjaciół. 

Kodowanie na dywanie - miś na macie.

Wycinaliśmy misia z papieru.
Oglądaliśmy prezentację o historii 

misia.
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Listopad to miesiąc niezwykły. Wchodzimy 

w niego tanecznym, krokiem, żeby potem 
w ciszy i zadumie wspominać bliskich, 

którzy odeszli. Koniec listopada także jest 
wyjątkowy. Zbliżają się ANDRZEJKI! A jeśli 

Andrzejki, to zabawa, wróżby i swawole! 



23

Wszyscy bawili się 
wspaniale podczas 
wspólnych tańców, 

zabaw i wróżb. 

W czwartkowe przedpołudnie sale 
przedszkolne w magiczny sposób 
przeistoczyły się w sale balowe. 
To wszystko za sprawą uczty 
andrzejkowej, 
w której wzięły udział dzieci. 
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Zachęcam do przeczytania powyższej bajki 

pt.: „Mama na wczasach” – o samodzielności”

Porozmawiajcie ze swoim dzieckiem o emocjach, 

które mu towarzyszyły podczas słuchania. 

Czy podobała mu się ta opowieść? 

Co można byłoby zmienić? 

Miłej lektury.

Dzieci tak szybko rosną , a razem z nimi 
rosną ich małe problemy, pojawiają się 

wciąż nowe pytania i wątpliwości. 
Odpowiedzi na nie potrafią dać bajki 
terapeutyczne, opowieści, których 
bohaterami są zwierzęta lub dzieci. 
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GRUPIE MISIÓW pierwsze miesiące minęły na adaptacji. Dzieci poznały 
nowych kolegów, swoje panie, sale przedszkolne i plac zabaw. Codziennie 
uczestniczyły w zajęciach muzyczno-ruchowych, plastycznych i wykonywały 
zadania rozwijające ich umiejętności skupiania uwagi, koordynacji 
ruchowej i mowy.

3,4-latki z każdym dniem stawały się coraz bardziej samodzielne, 
zaradne, chętnie pomagały sobie nawzajem. Mniej tęskniły za mamą 
i tatą, a przedszkole stało się ich ,,drugim" domem.
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W ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej przez Panią Basię pt.: "Talent mam - namaluję Wam", 

grupa Misiów poznała już trzy techniki plastyczne. 
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Wrzesień, październik i listopad to miesiące, w których 
bardzo często rozmawialiśmy o jesieni. Podczas wspólnych 

spacerów zbieraliśmy dary do naszego kącika
przyrodniczego oraz podziwialiśmy zmieniający się

krajobraz. Dary jesieni wykorzystaliśmy nie tylko do
ozdoby naszej sali, ale również do zajęć

dydaktycznych. Sprawdzaliśmy co rośnie w sadzie, 
a co w ogródku. Poznając zawód sprzedawcy odwiedziliśmy 

też pobliski sklep,. Wykonaliśmy dużo pięknych prac 
plastycznych w których dzieci wykazały się kreatywnością 

i dużym poczuciem estetyki.
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Przedszkolaki uczyły się, jak bezpiecznie zachowywać się
na ulicy, drodze i placu zabaw oraz podczas spotkań ze
zwierzętami. Rozmawialiśmy o tym, po której stronie

chodnika czy szosy chodzimy, do czego służą światła, jak
wygląda przejście dla pieszych i dlaczego trzeba się

rozejrzeć przed wejściem na jezdnię. Poznaliśmy
znaczenie wybranych znaków, numery alarmowe

i ćwiczyliśmy rozmowę z dyspozytorem. Dla utrwalenia
wiadomości, podczas spaceru w praktyce wykorzystaliśmy 

wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze. 
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Poznaliśmy cyfry:

1            2

3          4

5          6

Poznaliśmy litery:

Aa Oo Ee

Yy Uu Ii 

Mm Tt Dd Kk Ll
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Jak się bawimy na języku angielskim?

Przede wszystkim wesoło i radośnie. Tylko w takiej atmosferze 
nauka przynosi rezultaty. Staramy się, żeby nasze zajęcia były jak 

najbardziej urozmaicone i atrakcyjne. Warto jednak pamiętać, że jako 
przedszkolaki potrzebujemy rutyny, która  sprawia, że czujemy się 
komfortowo, potrafimy przewidzieć co się wydarzy po czym a także 

utrwalamy sobie wybrane struktury.  Nieodzownym elementem naszych 
zajęć jest muzyka. Jest ona doskonałą okazją do produkcji językowej, czyli 
wykorzystania języka angielskiego. W ten sposób możemy wszyscy ćwiczyć 

wypowiadanie słówek naraz, bez przepychanek i przekrzykiwania się. Ale 
najważniejszym walorem śpiewania  na zajęciach jest to, że piosenkę 

zapamiętuje się łatwiej i na dłużej. Na naszych zajęciach poznajemy bajkowy 
świat, w którym przewodnikami są bohaterowie: stworek Boo oraz 

rodzeństwo elfów Max i Lilly. 



red -czerwony ( red)
blue -niebieski ( blu) 
yellow -żółty ( jeloł)
green -zielony ( grin)

stickers backpack book
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corn, carrots, peas, beetroots,

Poznaliśmy nowe słownictwo związane z produktami spożywczymi oraz nazwy 
pogody. Spróbuj Drogi Przedszkolaku wraz z Rodzicem połączyć nazwy 

z odpowiednim obrazkiem

stormy, windy, warm, snowing, cold
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https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA&feature=emb_logo

• ‘I see something blue’

• ‘Are you hungry’

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0
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Starsze przedszkolaki poznały nowe słownictwo  związane z domem. 
Przypomnijmy je sobie:  

House – dom                   

Kitchen – kuchnia    

Bedroom – sypialnia

Attic – strych

Dining room – jadalnia

Bathroom – łazienka

Living room –pokój 

gościnny

Window –okno

Door –drzwi

Roof –dach
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- to także starsze przedszkolaki znają. 

Zadanie: dopasuj akcesoria sportowe do pogody 

red. Dorota Stożek- nauczyciel j. angielskiego
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Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

Terapia logopedyczna w przedszkolu
odbywa się w wymiarze 45 minut tygodniowo 

w grupach 4 – osobowych. 
Uczniowie z oddziałów przedszkolnych 

uczęszczający na terapią logopedyczną, 
zakwalifikowani zostali na zajęcia na 

podstawie logopedycznych badań 
przesiewowych, badania uzupełniającego oraz 
konsultacji z opiekunem grupy przedszkolnej.
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Badania przesiewowe w zakresie 
rozwoju mowy to szybka 
identyfikacja umiejętności oraz 
możliwości nadawania oraz 
odbierania dźwięków oraz nabywania 
mowy w danym stadium rozwoju 
dziecka. Ich zadaniem jest wykrycie 
dysfunkcji, wad lub zaburzeń, które 
uniemożliwiają lub utrudniają 
dziecku proces komunikacji.

Badanie uzupełniające obejmuje 
ocenę sprawności narządów mowy, 
ocenę sprawności narządów mowy, 
szczegółowe badanie artykulacji 
głosek, badanie kinestezji 
artykulacyjnej, badanie słuchu 
fonemowego, badanie płynności 
mowy, test lateralizacji,  badanie 
funkcji połykania, badanie funkcji 
oddychania, badanie analizy 
i syntezy wzrokowej i słuchowej.
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Zapraszam do wspólnych ćwiczeń, które mają na celu usprawnianie 
narządów artykulacyjnych dziecka. (To ćwiczenia w formie zabawy – wspomagają  
lecz nie zastępują one terapii logopedycznej, gdzie ćwiczenia dobierane są do indywidualnych 
potrzeb dziecka.)

Wytnij karty, losuj 
na zmianę 
z dzieckiem 
i róbcie wesołe 
miny. Zabawę 
można wykonywać 
przed lusterkiem. 

Udanej zabawy!
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GAZETKA PRZEDSZKOLNA Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej. Materiały zebrała i zredagowała M. Nowak. 
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„A nadzieja znów 

wstąpi w nas

Nieobecnych pojawią 

się cienie

Uwierzymy kolejny raz

W jeszcze jedno Boże 

Narodzenie.”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej

pragnie złożyć serdeczne życzenia.

Aby mijający rok,

który postawił przed nami nowe wyzwania

i zmienił nasze spojrzenia na świat,

nauczył nas doceniać radość płynącą

z łamania się opłatkiem przy rodzinnym stole.

Życzymy, abyście cieszyli się zdrowiem

i możliwością spotkania z najbliższymi oraz przyjaciółmi.

Niech maleńki Jezus

wleje w Wasze serca spokój i nadzieję,

które będą Wam towarzyszyły w Nowym Roku.


