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Drodzy Rodzice!

Witamy Państwa bardzo serdecznie w drugim egzemplarzu

naszej gazetki. W tym numerze można będzie przeczytać

ciekawe artykuły i zobaczyć fotogazetki z różnych

uroczystości i wydarzeń przedszkolnych, w których brały

udział Państwa dzieci.
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Oddział  „MISIE” dzieci 3,4-letnie
Wychowawca: mgr Barbara Chorągwicka

Pomoc nauczyciela: Justyna Żądło
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Oddział „WIEWIÓRKI” dzieci 5-letnie
Wychowawca: mgr Monika Kowalcze

Pomoc nauczyciela: Anna Nowak
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Oddział „JEŻYKI” dzieci 6-letnie
Wychowawca: mgr Maria Nowak

Pomoc nauczyciela: Anna Pławecka
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Początek grudnia w naszej szkole jest zawsze bardzo 

emocjonujący, a to za sprawą ważnych wydarzeń. Jednym z 
nich są odwiedziny ważnego Gościa -

Jak się okazało nasze przedszkolaki były przez cały rok 
bardzo grzeczne co przyczyniło się do tego, że zostały 

obdarowane pięknymi prezentami. Każde dziecko odważnie 
podchodziło do Wesołego Brodacza i zabierało upominek. 

Chętni mogli nawet usiąść Mikołajowi na kolana i zrobić 
sobie zdjęcie. Mimo iż zapracowany staruszek nie miał za 

dużo czasu (czekały na niego przecież jeszcze inne dzieci), 
z miłą chęcią został chwilkę dłużej, aby posłuchać naszych 

wierszy i piosenek. Paniom udało się zauważyć, że 
Mikołajowi zakręciła się łezka w oku ze wzruszenia i wyraził 

nadzieję, że przez cały kolejny rok dzieci będą równie 
grzeczne i będzie nas mógł ponownie odwiedzić. 

Czekamy z niecierpliwością!
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Przygotowując się na tę niezwykłą wizytę

dzieci wykonały piękne prace plastyczne z podobizną Mikołaja, sami 

zobaczcie i oceńcie czyja podobizna najbardziej zbliżona do oryginału 
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Święty Mikołaj bardzo lubi zadawać zagadki! Otocz 
kółkiem liczbę lub cyfrę, o którą pyta!

Ile tydzień ma dni!? Szybko odpowiedz mi.

Mogła spełnić tyle życzeń złota rybka, pomyśl, policz, 
niech odpowiedź będzie szybka!

Lubisz tupać? To tup! Powiedz, ile masz nóg?

Pór roku jest tyle, czy wiesz ile?

Ta cyfra ma kółka dwa! Czy zgadniesz? Łatwa gra!

Ile słoneczek na niebie świeci? Czy wiecie drogie dzieci?

1      2      3     4     5     6     7     8      9    10
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corocznym zwyczajem w grudniu obchodzimy w naszej szkole Dzień 

Patrona, którym jest polski poeta, autor wielu wspaniałych, 
błyskotliwych i wesołych wierszy dla dzieci: „Lokomotywa”, „Pan Hilary”, 

„Ptasie radio” czy „Słoń Trąbalski”. 
Z tej okazji w przedszkolu ogłoszony został przegląd recytatorski "Julian 

Tuwim dzieciom”. Dzieci w przygotowanych przez rodziców, ciekawych 
aranżacjach prezentowały przed swoimi kolegami i koleżankami z grupy 

wybrane wiersze. Wspaniałe występy zostały nagrodzone drobnym 
upominkiem i dyplomem.

,,Dwa szczęścia są na świecie,
jedno małe – być szczęśliwym,
drugie – uszczęśliwiać innych”.

Julian Tuwim (1894-1953)
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Dzień Patrona dał możliwość przybliżenia dzieciom postaci poety, 
zapoznania z jego twórczością poprzez tematyczne zabawy 
ruchowe czy pracace plastyczne, w których bohaterami byli 

ulubieńcy z popularnych wierszy Juliana Tuwima. Każda grupa 
zorganizowała zajęcia tematyczne w swojej sali.
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Zachęcamy do codziennego czytania 
pociechom bajek, wierszy przed snem. red. Małgorzata Knapczyk- bibliotekarz



12

.

to czas 

wyjątkowo magiczny, pełen pozytywnych przeżyć i 

emocji. Przygotowania do tego niezwykłego wydarzenia 

rozpoczęliśmy już na początku grudnia dekorując 

swoje sale, ubierając choinki, wykonując świąteczne 

kartki i prace plastyczne.
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Współtworzyliśmy 
Idea ta to zadanie symboliczne — ma pokazać 

dzieciom z dystrofią, że nie są samotne w 
swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o 

wielkich sercach, którzy są z nimi, którzy 
wierzą w nich, są dla nich wsparciem. Nasi 
uczniowie i przedszkolaki stworzyli łańcuch    

z kolorowego papieru o długości 350 m.

Chętnie i z zapałem 
angażowaliśmy się w 
akcje charytatywne. 
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Przedszkolaki w ramach 

akcji „Mikołajki dla 

Mukoludków” podzieliły się 

słodyczami z dziećmi 

chorymi na mukowiscydozę.
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22 grudnia wszystkie dzieci odświętnie ubrane zebrały się 

w holu szkoły aby przedstawić program artystyczny         

z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dzieci przepięknie 

recytowały wiersze, śpiewały kolędy i pastorałki 

wprowadzając tym wszystkich w świąteczną atmosferę. 

Piotruś, nasz kolega z drugiej klasy również uświetnił 

naszą uroczystość śpiewem i grą na cymbałkach.

Obejrzeć tę uroczystość można pod poniższym linkiem:

https://youtu.be/hF-PbYRelPg

https://youtu.be/hF-PbYRelPg
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Pani dyrektor Czesława Łabuz pogratulowała dzieciom 

występu i złożyła wszystkim świąteczne życzenia. 

W radosnych nastrojach udaliśmy się na jadalnię, gdzie 

po przeczytaniu fragmentu Pisma Świętego i krótkiej 

modlitwie zasiedliśmy do wigilijnego obiadu.
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Początkiem lutego w każdej grupie odbyło się nagranie przedstawień dla babć i dziadków. 

Z powodu pandemii goście nie mogli przybyć na przedstawienie, mimo to dzieci chętnie 

podejmowały się każdego zadania. 

Wreszcie kiedy nadszedł ten dzień, kamery poszły w ruch i wszystkie grupy stanęły na wysokości 

zadania. Przedszkolaki zachowały się jak prawdziwi aktorzy na scenie. Były przerwy w stylu STOP 

KLATKA, powtórzenia ujęć ale było warto, bo efekt jest wspaniały. Dzieci pamiętały też o 

prezentach dla seniorów, przygotowały laurki i kwiaty. Filmy z nagraniami występów zostały 

rozesłane, a upominki wręczone. Mamy nadzieję, że się podobały. 
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Dnia 03 lutego w naszym przedszkolu 

odbył się „Bal karnawałowy”. 

Sala balowa przystrojona była 

balonami, serpentyną oraz kolorowymi 

ozdobami. Wyjątkowy wystój od razu 

wprowadził dzieci w atmosferę 

zachęcającą do zabawy. Dzieci 

przebrane w kolorowe stroje, wcieliły 

się w bohaterów kultowych bajek 

i filmów. Wszyscy przy dźwiękach 

znanych przebojów bawili się wesoło. 

Muzyka płynąca z głośników 

inspirowała nas do szalonej zabawy. 

Pełni pozytywnej energii i z uśmiechem 

na ustach śpiewaliśmy teksty znanych 

hitów, skacząc i klaszcząc z radości.
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W trakcie karnawałowych szaleństw można było posilić się 
słodką przekąską i napić soczku, jak również zrobić pamiątkowe 

zdjęcie. Szkoda, że następny bal dopiero za rok...
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W ramach innowacji pedagogicznej prowadzonej przez 

Panią Basię pt.: "Talent mam - namaluję Wam", grupa 

Misiów poznała kolejne techniki plastyczne. 
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Poznając 
postacie z bajek 

wykonali 
przepiękną 

pracę 
plastyczną 

Czerwonego 
Kapturka.

Ozdabiali 
styropianowe 

bąbki
kolorowym 

ryżem.
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Z tej okazji dzieci miały możliwość 
lepiej poznać życie rudych przyjaciół. 
Podczas zajęć przedszkolaki oglądały 

film edukacyjny oraz quiz                     
z ciekawostkami na temat wiewiórek. 

5-latki wesoło bawiły się i tańczyły przy 
muzyce i piosenkach o wiewiórkach.     
Po zabawie zrobiły pracę plastyczną,     

a na zakończenie wykonały pamiątkowe 
zdjęcia w wiewiórczej foto-budce. Tego 
dnia dzieci były dumne, że ich grupa to 

właśnie WIEWIÓRKI.

Grupa 5-latków w styczniu hucznie obchodziła 
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W środę, 17 lutego grupa Wiewiórek obchodziła 

nietypowe święto –

Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą, przy znanej 
wszystkim piosence ” Uciekaj myszko do dziury”. Dzieci 

tego dnia przebrały się za kotki i z zapałem uczestniczyły 
w zajęciach o tych milusińskich zwierzakach. Oglądały 

ilustracje różnych kotów, nadając im imiona, 
rozwiązywały zagadki, słuchały wiersza ” Kotek”, aktywnie 

uczestniczyły w zabawie w formie opowieści ruchowej 
miaucząc, robiąc koci grzbiet, mrucząc i chlipiąc mleczko.
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Najstarsza grupa przedszkolna miała 
okazję wziąć udział w warsztatach 

edukacyjnych na temat tradycyjnych 
strojów naszego regionu. 

Przedszkolaki dowiedziały się jak 
wygląda strój zagórzański męski 

i damski, z jakich materiałów jest 
uszyty, jak nazywają się 

poszczególne części garderoby 
(hazuka, serdok itp.).

Spotkanie prowadziła Pani 
Małgorzata Kotarba 

ze stowarzyszenia Zagórzańskie 
Dziedziny, która od 20 lat 

specjalizuje się w rekonstruowaniu 
starych oraz tworzeniu nowych 

gorsetów zagórzańskich. 
Zadaniem dzieci było zaprojektować 

swój własny gorset efekty oceńcie 
sami 
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Zima to czas gdy przyroda, rośliny, zwierzęta są wyciszone i uśpione ale nie Jeżyki…
mam na myśli oczywiście naszych 6-latków, którzy w zimę nie leniuchowali. 

Aktywnie zdobywali nowe wiadomości i umiejętności, zobaczcie sami.

z klocków powstają nawet

napisy 

Bo ruch to zdrowie!
Jeżyki bardzo lubią 

sport
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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. Najmłodsi z uwagą słuchają 

przygód postaci i w ten sposób otwiera się furtka do

mądrej, ciekawej rozmowy, która dziecku pomoże 

zrozumieć różne sprawy i trudne sytuacje, czasem

swoje własne emocje. Ostatnio poznaliśmy bajkę „Mama 

na wczasach” na pewno ja pamiętacie. 

Dzisiaj czas na drugą bajkę pt. „Karmnik dla ptaków”. 

Porozmawiajcie ze swoim dzieckiem o emocjach, które 

towarzyszyły Krzysiowi? Miłej lektury!
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Zachęcamy do 
codziennego czytania 

pociechom bajek, 
wierszy przed snem. 



34

Na zakończenie ciekawostki dla dociekliwych o 

nietypowych sportach uprawianych w zimie. 

red. Małgorzata Knapczyk- bibliotekarz
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Wójt Gminy Mszana Dolna i Gminna Biblioteka Publiczna 

w Mszanie Dolnej z siedzibą w Kasinie Wielkiej 

zaprosili nas do udziału w Konkursie Plastycznym 

pt. „Portret mojej ulubionej postaci fantastycznej z 

bajki, baśni, legendy lub powieści”. 

Konkurs ten cieszył się dużym 
zainteresowaniem zwłaszcza wśród 

dzieci z oddziałów przedszkolnych jak 
również uczniów klas młodszych. 

Łącznie złożono 31 prac.
Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy i drobne upominki.
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Clothes- review ideas for kindergarten!

Ach te ubrania! 

To jeden z 

ulubionych 

tematów 

przedszkolaków. 

Dzieci poznały 

nazwy 

poszczególnych 

części garderoby.



Dzieci na zajęciach:

 Powtarzały wszystkie 

znane im nazwy ubrań

 Używały nazw ubrań w 

odpowiednim kontekście

 Opisywały swój ubiór i 

innej osoby

 Utrwalały nazwy kolorów
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Przedszkolaku, spróbuj połączyć ubrania 

z odpowiednią porą roku  
Link do piosenki, którą przedszkolaki uwielbiają

https://youtu.be/-jBfb33_KHU

https://youtu.be/-jBfb33_KHU
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Poznaliśmy nowe słownictwo związane z jedzeniem czyli . Przedszkolaki potrafią 
wypowiedzieć się na temat produktów spożywczych, które lubią oraz tych, których nie lubią.

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

https://youtu.be/ddDN30evKPc

Yes, I do.

No, I don’t. 

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
https://youtu.be/ddDN30evKPc
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Dzieci na zajęciach:

 Poznały nazwy zabawek, które 

wydają dźwięki, 

 Naśladowały odgłosy zabawek, 

 Wyrażały za pomocą gestu i mimiki 

sposób zabawy daną zabawką, 

 Podawały nazwy swoich ulubionych 

zabawek, określały ich kolor.
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red. Dorota Stożek- nauczyciel j. angielskiego

https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4

Zajęcia umilały nam także bałwanki, które miały 
niesamowite przygody.

Tu piosenka, której 
się uczyliśmy:

https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE

https://www.youtube.com/watch?v=YqFP0NjoGY4
https://www.youtube.com/watch?v=vrfCD9wjLUE
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Głoski sz, ż, cz, dż należą do szeregu głosek szumiących 

i niejednokrotnie ich wymawianie sprawia dzieciom trudność.

Podczas ich wymawiania  przód języka musi przybliżyć się do 

dziąseł za górnymi zębami i jednocześnie musi się w tym 

miejscu wytworzyć szczelina. 

Dzieci często zastępują te trudne głoski, głoskami 

łatwiejszymi o podobnym miejscu artykulacji, zwykle najpierw 

są to głoski ś, ż, ć, dź, a później s, z, c, dz.

Dzieje się tak dlatego, że dziecko nie potrafi jeszcze 

precyzyjnie wykonać pewnych ruchów artykulacyjnych. 
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Przyczyny takich trudności mogą 

być różne, jak np. skrócone 

wędzidełko języka. 

Ważne jest, aby dziecko 

opanowało prawidłowe ustawienie 

narządów artykulacyjnych oraz 

prawidłowo kierowało strumień 

wydychanego powietrza. 

Większość dzieci opanowuje 

umiejętność artykulacji głosek 

szumiących około 4-5 roku życia.
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Przeczytaj samodzielnie lub z rodzicem, 

pamiętaj o prawidłowej wymowie głoski sz!

Przedstawiam przykłady ćwiczeń utrwalania głoski sz. Zapraszam do zabawy!

(To ćwiczenia w formie zabawy – wspomagają  lecz nie zastępują one terapii logopedycznej, gdzie ćwiczenia dobierane są do indywidualnych 
potrzeb dziecka.)
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Udanej zabawy!

Nazwij i pokoloruj obrazki z głoską „sz”.

!! !!

red. Monika Olesek logopeda
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GAZETKA PRZEDSZKOLNA Szkoły Podstawowej nr 2 w Kasince Małej. Materiały zebrała i zredagowała M. Nowak. 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych,

które są czasem przepełnionym 

nadzieją  i radością 

ze zmartwychwstania Chrystusa,

Społeczność Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Kasince Małej

składa życzenia zdrowia, pogody ducha 

oraz wszelkiej pomyślności.

Niech świąteczny czas pełen pokoju i wiary

napawa Was optymizmem

i dodaje sił do pokonywania 

codziennych wyzwań.

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc 

zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły

ciemności i śmierci (…)”

Jan Paweł II


