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Radosne gotowanie z rodzicami 
Potrawa proponowana do wspólnego przygotowania 

rodziców z dzieckiem w domu. 
 

„Zapiekanka ryżowo-kurczakowa” 
                    Składniki: 
                2 podwójne filety z piersi kurczaka 

                1 ząbek czosnku 

                200 g ryżu 

                1 czerwona lub żółta papryka 

                1 niewielka cukinia 

                2 łyżki oleju 

                sok z 1 limonki 

                3 łyżeczki czerwonej pasty curry 

                200 ml mleka kokosowego 

                świeża kolendra 

                sól do smaku 

                   Wykonanie: 
                        Mięso umyj, osusz i pokrój w cienkie paski. Posiekaj czosnek, 

                papryki pokrój w paski, cukinię w półplasterki. Ryż wrzuć do lekko 

                posolonej wody i gotuj, tak by był lekko twardy. Rozgrzej  

                piekarnik do 180 stopni. Pastę curry wymieszaj z mlekiem 

                kokosowym i sokiem z limonki. Na dużej patelni  

                rozgrzej olej, wrzuć kurczaka i czosnek. Podsmaż,  

                dodaj paprykę, po 4 minutach cukinię. Zdejmij z  

                palnika, wrzuć ryż, wlej mleko z curry. Wymieszaj,  

                przełóż do formy. Zapiekaj przez 15 min. Udekoruj  

                listkami kolendry. 

                    S M A C Z N E G O 
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Posypały się listeczki dookoła. 

To już jesień te listeczki z wiatrem woła. 

Opadnijcie moje złote i czerwone. 

Jestem jesień, przyszłam tutaj w waszą 

stronę. 

Lecą listki, lecą z klonu i z kasztana. 

Będą z listków bukieciki złote dla nas. (…) 
 

       Witamy  w nowym roku     

       szkolnym 2016/2017 

       i życzymy  miłej lektury 

      naszego pisemka 

                                                  Redakcja 

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej 

strony internetowej: 

www.przedszkole.wabrzezno.com 
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 Dyrektor                                                    „Teatralne” 
mgr Marzena Wilkosz                                 mgr Beata Świątkowska 

                                                                     „Plastyczne” 

 Wicedyrektor                                        mgr Mirosława Szuberla 
mgr Bożena Bereza                                      

                                                                     Zajęcia dodatkowe 

                      
Grupy przedszkolne                              Religia 
Gr. I „Kotki” ( 2, 3-latki )                          mgr Tomasz Tomaszewski 
Wych. mgr Iwona Żabińska 

Gr. II „Motylki” ( 3, 4-latki )                 Rytmika 

Wych. mgr Magdalena Czaplicka             Hanna Dąbrowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Gr. III „Kaczuszki” ( 2, 3, 4-latki )                                   

Wych. mgr Lucyna Dąbrowska              Biblioteka 

Gr. IV „Pszczółki” ( 4, 5-latki )                 mgr Jolanta Chrzanowska                                                                                                        
Wych. mgr Teresa Gielniak                    mgr Magdalena Czaplicka   

Gr. V „Wiewiórki” ( 5-latki )                mgr Iwona Żabińska                                                                                                 

Wych. mgr Ewa Grzybowska                

Gr. VI „Zajączki” ( 5, 6-latki)               

Wych. mgr Aleksandra Rudnicka              

Pozostali nauczyciele                            Budynek przy ul. Tysiąclecia 
mgr Małgorzata Brzostek                        Gr. I „Biedronki” ( 3, 4-latki ) 

mgr Jolanta Chrzanowska                      Wych. mgr Beata Świątkowska 

mgr Agnieszka Ramutkowska                     Gr. II „Misie” ( 5, 6-latki ) 

                                                              Wych. mgr Anna Matuszak 

                                                               Pozostali nauczyciele 
Logopeda                                               mgr Mirosława Szuberla 

 mgr Bożena Bereza                                  

                                                               Biblioteka                      
Pielęgniarka                                           mgr Anna Matuszak 

 Dorota Urbańska                                    mgr Mirosława Szuberla   

                                                                 

Kółka zainteresowań:                                                                                                                
                                                                                              

„Taneczne”                                          
mgr Ewa Grzybowska                          

mgr Agnieszka Ramutkowska 

„Logiczno-matematyczne” 

mgr Teresa Gielniak 
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Krzyżówka z nagrodami  
 

Serdecznie zachęcamy do wspólnego z rodzicami rozwiązania 
krzyżówki - dziecko odgaduje, rodzic - wpisuje. Pierwsze 5 dzieci, 
które przyniosą gazetkę z rozwiązaną krzyżówką do pani J. 
Chrzanowskiej, otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

      
1.             

     
2.             

 

    
3.       

     

     
4.             

 
5.               

     

   
6.             

    
 

1. Rumiane i soczyste - rosną w sadzie. 
2. Często pada jesienią. 
3. Zbieramy tam grzyby i jagody. 
4. Jesienią robimy z nich kolorowy bukiet. 
5. Dobre na kałuże. 
6. Świeci złotym blaskiem. 
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Ciekawostki z grup 
 

„Kotki” 
 

W miesiącu wrześniu do sali „Kotków” zaproszenie przyjęła pani Dorotka, 
nasza przedszkolna pielęgniarka. Celem spotkania było zachęcenie dzieci 
do spożywania owoców i warzyw. 20 września grupa obchodziła Dzień 
Przedszkolaka. Dzieci rysowały kredą, śpiewały, uczestniczyły w zabawach 
z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz tunelu. W ostatni dzień 
miesiąca chłopcy obchodzili swoje święto. W pierwszych dniach 
października grupę odwiedziła pani Dorota Sionkowska, pracownik MiPBP 
w Wąbrzeźnie. Dzieci wysłuchały opowiadania z serii „Julka poznaje 
świat” A. Stańczewskiej pt. „Moje zabawki są moje", po czym wspólnie 
ustaliły zasady korzystania z zabawek należących do innych dzieci. Na 
zakończenie otrzymały kolorowanki oraz słodki upominek.  
 

 I.Żabińska 
 

"Motylki" 
 

Po wakacjach "Motylki" wróciły we wspaniałych humorach, chętne do 
wspólnych zabaw. Przypomniały sobie Kodeks Dobrego Zachowania oraz 
współżycia w grupie przedszkolnej. Często, gdyż pogoda dopisywała, 
bawiły się na świeżym powietrzu, korzystając ze sprzętu w ogrodzie 
przedszkolnym.  
Wspólnie  uczestniczyliśmy w akcji Sprzątania Świata. Świętowaliśmy 
Dzień Przedszkolaka oraz Dzień Chłopaka w naszej grupie. Dzieci 
uczestniczyły w zabawach integracyjnych, tanecznych, rozwiązywały 
zagadki, oraz otrzymywały drobne upominki. Utrwalają wiadomości 
dotyczące jesieni, wzbogacają wiedzę z zakresu przyrody, poznając 
zwierzęta różnych środowisk.  
Dzieci prawidłowo zachowały się podczas przeprowadzonej w przedszkolu 
ewakuacji, poznały cel przeprowadzonego ćwiczenia oraz postępowanie w 
sytuacji zagrożenia. Wykonywały szereg prac plastycznych, związanych z 
bieżącą tematyką.  Poznały również nowe zabawy taneczne, podczas 
zajęć z rytmiki.  

M. Czaplicka 
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MATEMATYKA JUŻ W PRZEDSZKOLU. 
          W wieku przedszkolnym dziecko rozwija się najintensywniej. Chłonie wiedzę, 
nabywa umiejętności i rozwija zainteresowania czy zdolności. Tym czynnościom 
towarzyszą procesy myślenia, takie jak: analiza, synteza, porównywanie, uogólnianie czy 
wnioskowanie. W wyniku tych procesów powstają w umyśle człowieka produkty, które 
określane są jako pojęcia. Zatem myślenie to sposób na poznanie rzeczywistego świata. 
To czynność umysłowa, gdzie spostrzeżenia dawniej odbierane oraz ich wyobrażenia 
ulegają przetworzeniu i umożliwiają dostrzeganie stosunków między przedmiotami i 
zjawiskami. Każde dziecko ma swój własny rytm i tempo rozwoju, które uwarunkowane 
są czynnikami biologicznymi i środowiskowymi. W przedszkolu mamy do czynienia z 
dziećmi zarówno tymi, u których obserwujemy przyspieszony rozwój, jak i z tymi, 
których charakteryzują niedobory rozwojowe. Ta różnorodność skłania do poszukiwań 
rozwiązań dostosowanych do indywidualnego rozwoju dziecka. W wieku przedszkolnym 
kształtują się nawyki i rozwijają umiejętności przydatne w dalszym życiu każdego 
człowieka. Wśród tych umiejętności istotne są umiejętności matematyczne.  
Edukację matematyczną dzieci można podzielić na dwie części. Pierwsza to ta, która 
zaczyna się długo przed tym zanim dziecko rozpocznie systematyczną naukę matematyki 
i powinna być ona poświęcona dziecięcemu liczeniu i orientacji przestrzennej. Druga 
część edukacji to kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych z zastosowaniem 
metod operacyjnych. Edukacja matematyczna, rozpoczyna się na długo przedtem, nim 
dziecko rozpocznie naukę matematyki w szkole. Szukając jej początków należy sięgnąć 
do okresu, gdy dorośli przybliżają dziecku znaczenie poszczególnych słów. Podają lub 
wskazują dziecku (palcem, ruchem ręki, skinieniem głowy itp.) jakiś obiekt i wypowiadają 
nazwę. Gdy w otoczeniu znajduje się więcej podobnych przedmiotów pokazują je 
kolejno (gest, dotyk) i mówią np.: jabłko i to jabłko, a zarazem potem jedno jabłko (gest, 
wskazanie), lub jeden (gest), dwa (gest), dwa jabłka. Czynią to wielokrotnie w rozmaitych 
sytuacjach. Powoli dziecko zaczynać rozumieć, że słów jeden, dwa, trzy można używać 
jako zastępczych nazw rozmaitych obiektów. Takiemu nazywaniu zawsze towarzyszy 
gest wskazania: ruch ręki, dotknięcie palcem wskazującym lub dotknięciem, 
przesunięciem liczonego obiektu. Występuje tutaj charakterystyczne przyporządkowanie 
wypowiadanych słów i gestów wskazania z elementami badanego zbioru. 
Wielu rodziców chcąc przygotować dziecko do nauki lub chcąc pomóc mu w nauce stara 
się uczyć dziecko za pomocą wyjaśniania, niestety efekt jest niezadawalający. Dziecko w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym myśli na poziomie konkretnym. Musi prawdy 
odkryć samo. Dlatego zamiast tłumaczyć mu, dlaczego tak jest, lub skąd się to wzięło, 
lepiej skłonić je do obserwacji lub wykonania doświadczenia, gdyż jest to najlepszy 
sposób na zrozumienie złożoności zjawisk. Dojrzałości psychicznej do uczenia się 
matematyki nie można ukształtować przez tłumaczenie. Dojrzałość tę dziecko musi samo 
zdobyć, odkryć i wypróbować. Rodzice powinni stworzyć mu do tego odpowiednie 
warunki.  

c. d. na następnej stronie 
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C. d. z poprzedniej strony 
 

Należy wykorzystać każdą nadarzającą się okazję i skłonić dziecko do liczenia. Już 
maluszka przyzwyczajamy do liczenia używając np. wierszyków podczas zabaw:  
 

"Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami, 
Jak pierwszy nie może, to drugi mu pomoże. 
Bawimy, bawimy się wszyscy paluszkami, 
Jak ten drugi nie może, to trzeci mu pomoże itd." 
 

Śpiewania mu piosenek:  
 

"Jeden, dwa, trzy, 
Tu wróbelek patrzy, 
Cztery, pięć, sześć, 
Dajcie mu coś zjeść, 
Siedem, osiem, 
Ziarnko mu przynoszę, 
Dziewięć, dziesięć, 
Jedz wróbelku, jedz”. 
 

Starsze dzieci mogą liczyć różne przedmioty w domu. Zapraszamy gości na urodziny 
dziecka, należy wykonać zaproszenia. Dziecko liczy ilu gości przyjdzie, a następnie kartki, 
na których wykona zaproszenia, sprawdza, czy wystarczy kartek dla każdego dziecka. 
Przed przyjęciem trzeba nakryć do stołu i znów jest okazja do policzenia talerzy i 
sprawdzenia czy dla wszystkich gości wystarczy. Dziecko może przeliczać swoje zabawki, 
książeczki. Chcemy urządzić bal dla lalek, każda lalka będzie tańczyła z misiem, ile misiów 
potrzeba ? Mama wróciła ze sklepu i przyniosła zakupy, dziecko chętnie pomaga w 
wyjmowaniu zakupów z siatki. Warto wtedy policzyć ile bułek mama przyniosła. Bułki 
trzeba schować do pojemnika, ile bułek jest schowanych ? W tej sytuacji dziecko 
najczęściej chce przeliczyć bułki ponownie, pozwólmy mu na to, gdyż wydaje mu się, że 
po przełożeniu liczba bułek mogła ulec zmianie. Należy tu wykorzystywać każdą możliwą 
sytuację do zmiany położenia przedmiotów i ich kolejnego przeliczania w celu 
uzmysłowienia dziecku, że zmiana położenia przedmiotów nie wpływa na zmianę ich 
liczby. Konieczne jest w tym przypadku zadawanie pytań dziecku "czy teraz jest tyle 
samo, a dlaczego ?". Na spacerze można liczyć spotykane po drodze drzewa, a następnie 
policzyć je idąc w przeciwnym kierunku. Można liczenie drzew wykorzystać również do 
kształtowania pojęcia liczb w aspekcie porządkowym. Idąc liczymy "to jest drzewo 
pierwsze, drugie, itd. a teraz podejdź do drzewa drugiego, piątego, pierwszego". Jest 
jeszcze wiele innych możliwości na kształtowanie liczenia u dzieci, najważniejsze jest to, 
żeby jak najczęściej odbywało się to w formie zabawowej, by dziecko samo na podstawie 
doświadczeń mogło zrozumieć prawidłowości matematyczne. 

mgr Lucyna Dąbrowska 
 

 

Nr 83.                                  Wieści z „Bajki”                                  Str. nr 13. 
 

Ciekawostki z grup 
„Pszczółki” 
 

20 września obchodziliśmy „Dzień Przedszkolaka”. Na powitanie dzieci 
zostały posypane „Czarodziejskim pyłem” (brokat), aby miały dobry 
humor i chęć do zabawy. Barwnie ubrane dzieci uczestniczyły w wielu 
zabawach i konkurencjach, które wywoływały salwy śmiechu. Były to, 
m.in. „Przedszkolna sztafeta”, „Kolorowe kąty” – zabawa przy muzyce; 
podczas pauzy dzieci biegną do kąta oznaczonego kolorowym balonikiem, 
„Smoczy korowód”- dzieci ustawione w „pociąg” tworzą smoka. Podczas 
zabawy smocza „głowa” koniecznie chce chwycić smoczy „ogon”, „Ukryte 
skarby” – szukanie ukrytych w sali słodyczy, „Autoportret przedszkolaka” 
– obrysowywanie sylwety przedszkolaka (Krzyś); wspólne dorysowywanie 
wesołych elementów ubrania. Na zakończenie dzieci otrzymały 
uśmiechnięte plakietki, które bardzo się dzieciom spodobały. 
30 września obchodziliśmy Dzień Chłopca. Tego dnia chłopcy mieli 
pierwszeństwo przed dziewczynkami we wszystkich czynnościach. 
Decydowali o wyborze zabaw i zabawek, pierwsi wchodzili do łazienki, 
stawali w pierwszych parach. Dzień uprzyjemniły dzieciom lizaki oraz 
słodycze przyniesione z tej okazji przez Olgę. 
W piątek 7 października, na podsumowanie owocowego tygodnia, 
gotowaliśmy kompot. Dzieci przypomniały zasady higieny i 
bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas tej czynności. 
Ubrały fartuchy, umyły ręce, a następnie owoce.  Z pomocą wychowawcy 
i pani Doroty podzieliły je na cząstki i zaniosły do kuchni. Tam panie 
kucharki pomogły dzieciom nalać wody do garnka i lekko posłodzić. 
Wieloowocowy kompot, który smakował wybornie, dzieci wypiły podczas 
obiadu. 

T. Gielniak 
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Ciekawostki z grup 
 

"Biedronki" 
 

Od początku września stare i nowe przedszkolaki w naszej grupie wiele 
razem przeżyły. Obchodziliśmy urodziny Basi, Poli, Antka oraz imieniny 
Mateusza M. Z okazji dnia chłopaka dziewczynki zaprosiły kolegów  do 
tańców w parach przy znanych utworach oraz wręczyły super fajne lizaki. 
Odbył się wewnętrzny "mini konkurs" na maskotkę kącika książki. Dzieci 
wyjęły z kosza zawartość maskotek przedszkolnych. Było tam dużo 
zwierząt, każde dziecko wskazało swoją propozycję, opowiadały o tym, co 
podoba  im się w danej przytulance. Gdy Antek wziął do ręki maskotkę 
biedronki - stanowczo powiedział: "my jesteśmy biedronkami, to ona 
będzie pilnowała książek! Biedronka to tak jak my!" Kto był za tym - 
podniósł rękę. Przegłosowano. Nadano jej imię Lola i ustawiono na 
półce przy "Prośbach książek". Dzieci chętnie uczestniczą w planowanych 
zajęciach popołudniowych: zabawy z programem komputerowym 
KidSmart - budują domek myszki, pieką ciasteczka, określają wielkości - 
duży, mały, średni, pomagają mrówce w słodkich poszukiwaniach, 
umieszczają Fliperki w odpowiednich pomieszczeniach, bawią się pod 
dębami w różnych porach roku. Lubią skoki w zabawach z grą dywanową. 
Urządzamy konkurencje sportowe z przyborami gimnastycznymi. 
Wykorzystuję butelki plastikowe, pałki bambusowe, chusteczki do tańców 
z warsztatów Klanzy. Przygotowujemy niespodzianki do programu 
artystycznego na pasowanie. Świetną zabawą jest losowanie różnych 
zadań  na "Karuzeli pomysłów" - wprowadzamy zasady gry i staramy się 
tych ustaleń przestrzegać. Ostatnio wykonaliśmy liście dębu i klonu z 
wykorzystaniem kaszy jaglanej i bułki tartej. Rodzice podziwiali 2 drzewa 
w galerii prac plastycznych. Przed nami jesienny bal. 

B. Świątkowska 
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Kronika wydarzeń przedszkolnych 
 
 

 01.09 – Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016-2017. 
  

 16.09 – „Sprzątanie Świata”.  
 

 20.09 – „Dzień Przedszkolaka”. 
 

 20.09 – „Bieg Grand Prix - Jesienny” – stadion „Unii”. 
 

 30.09 – "Dzień Chłopaka". 
           

 26-30.09 – Wizyty dzieci z grup "Zajączki", "Wiewiórki", "Pszczółki" i "Misie" w  
              Bibliotece Miejskiej. 
 

 03-07.10 – Wizyta pani Doroty Sionkowskiej z Biblioteki Miejskiej w grupach "Kotki",  
             "Motylki", i "Kaczuszki”. 
 

 04.10 – „Bieg Grand Prix - dla Serca” – stadion „Unii”. 

 

 07.10 – "Droga do przedszkola" - występ Teatru „Vaśka”. 
 

 11.10 – „Karolcia" - przedstawienie teatralne w WDK.  
 

 13.10 – Wizyta pani Doroty Sionkowskiej z Biblioteki Miejskiej w grupie  
             "Biedronki". 

 

 14.10 – "Dzień Edukacji Narodowej”. 
 

 21.10 – „Uroczystość Jesienna”. 
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Tradycje w domu i w przedszkolu. 
 

W ostatnich latach obserwuje się wśród dzieci przedszkolnych 
ogromną fascynację kulturą i zwyczajami krajów zachodnich, przy 
jednoczesnej nieznajomości i lekceważeniu tradycji i kultury własnego 
narodu.  
Wydaje się, iż dla dzieci obecnie najpopularniejszym i najweselszym 
świętem są anglosaskie Walentynki. Wszystkie starsze przedszkolaki 
wiedzą jak świętuje się dzień św. Walentego, ale już nie wszystkie wiedzą 
jak obchodzi się polski zwyczaj wróżb andrzejkowych. Jednak na szczęście 
bliższy jest dzieciom zwyczaj obchodzenia Święta Zmarłych, niż zabawy 
związane z Haloween, ale już prawie nie wiedzą czym są polskie Zaduszki. 
Wiele staropolskich zwyczajów jest dzieciom niemal zupełnie nieznanych.  

Tradycje zajmują znaczące znaczenie w życiu każdego człowieka. W 
procesie wychowania dzieci niezwykle ważne jest sięganie do tradycji 
kulturowej. Droga przekazu tradycji wiedzie zwykle od pokoleń starszych 
ku młodszym, czyli od rodziców do dzieci. Kształtowanie tradycji dokonuje 
się głownie w domu rodzinnym, a w dużej mierze mają na to wpływ 
warunki życia rodziny, które wpływają na dysponowanie ewentualnym 
czasem wolnym rodziców, który można wykorzystać na wspólną zabawę. 
To właśnie zabawa jest podstawową formą działalności dziecka w wieku 
przedszkolnym i dlatego jest doskonałą okazją do przekazywania wiedzy na 
temat rodzinnej kultury.  

Obok rodziny ważną funkcję w kultywowaniu tradycji spełnia 
przedszkole, gdyż właśnie w nim dzieci spędzają sporą część dnia. 
Kalendarz uroczystości przedszkolnych oraz zwyczaje doroczne są dla 
nauczycieli doskonałym przewodnikiem i podłożem do animowania 
różnorodnych, ciekawych zabaw. Dzięki tradycjom dzieci wytwarzają 
silniejsza więź uczuciową z domem rodzinnym i swoim regionem. W 
przyszłości te tradycje będą dorosłe już dzieci przenosić do swoich 
własnych domów rodzinnych.  

W naszym przedszkolu kultywuje się wiele tradycji, które są 
związane z rodziną, świętami i ogólnie z kalendarzem. 

mgr Ewa Grzybowska 
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Powiedzonka naszych milusińskich 
 

Podczas spotkania w bibliotece pani bibliotekarka zaznajomiła dzieci z 

wyposażeniem placówki. Zapytała, jak nazywają się szafki z półkami, na których 

zgromadzone są książki. 
 - Reguły - odpowiada Dżesika. 
 

☼☼☼☼☼ 
 

Filipek z grupy "Zajączki" prezentował dzieciom medal, który zdobył podczas 

biegów XII Grand Prix Wąbrzeźna. Na to odezwała się Lenka: 
- A ja podczas biegów raz zdobyłam przewrażliwienie!  (wyróżnienie) 
 

☼☼☼☼☼ 
 

Podczas spaceru dzieci utrwalały znajomość nazw drzew liściastych. Zatrzymały 

się przy jednym z nich i miały podać jego nazwę. Na to Amelka rezolutnie 
oznajmiła wszystkim: 

- To jest rzeźba płacząca. 
 

☼☼☼☼☼ 
 

Podczas wizyty w bibliotece pani bibliotekarka zachęcała dzieci do częstego 
korzystania z zasobów biblioteki, odwiedzania placówki przez dzieci razem z 

rodzicami. 
Zachęty pani podsumował Franek: 

- Biblioteka to nasz trzeci dom! 
 

☼☼☼☼☼ 
 

Dzieci z grupy "Motylki' podczas spaceru rozpoznawały i nazywały drzewa. Gdy 

podeszły do jarzębiny, pani zapytała: 
- Dzieci, jak nazywa się to drzewo z czerwonymi kuleczkami? 

- Zajębina! - odpowiedziały dzieci. 
 

☼☼☼☼☼ 
 

Jeden z chłopców Brian przez parę dni był nieobecny w przedszkolu. 
Zaniepokojony tym faktem Bartek pyta: 

- Proszę pani, gdzie jest ten chłopczyk co tu siedział? 
- Który? 

- No ten "Brojan" - odpowiada chłopczyk. 
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Przykład książki, którą warto przeczytać 
 

 

"Sztuka zrozumienia czyli jak naprawdę kochać swoje dziecko" 

Ross Campbell 
          Sztuka zrozumienia jest książką niezwykłą, jakiej jeszcze nie było na naszym rynku 
wydawniczym. Autor – lekarz i psychoterapeuta, a zarazem praktyk (ojciec rodziny) – 
porusza podstawowy problem wychowawczy, jakim jest stworzenie dziecku atmosfery 
miłości i akceptacji. W tej dziedzinie większość współczesnych rodziców ma trudności, 
jeśli nie jest całkiem bezradna. 
          Obecne przemiany społeczne i ekonomiczne wymuszają coraz szybsze tempo życia 
i większe wymagania w dziedzinie specjalizacji zawodowej, to zaś powoduje znaczne 
rozluźnienie się więzi rodzinnych, a w następstwie rzutuje na rozwój dzieci. W 
wychowaniu coraz częściej zaniedbuje się aspekt emocjonalny na rzecz nacisku na 
zdobycie wiedzy i wielorakiej szeroko pojętej sprawności i efektywności działania. 
          Ross Campbell podkreśla w swojej książce wielką wagę rozwoju emocjonalnego i 
jego zasadniczą rolę dla przyszłości dziecka. Nie neguje potrzeby stawiania wymagań, 
pokazuje jednak, że fundamentem wychowania jest okazywanie bezwarunkowej miłości. 
Dziecko ma czuć, że jest kochane, a nie tylko wiedzieć o tym na podstawie troski 
rodziców o jego zewnętrzne potrzeby. 
          Właściwe nawiązanie więzi emocjonalnej z dzieckiem, sygnalizowanie mu głębokiej 
rodzicielskiej akceptacji ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez nie w przyszłości 
dojrzałości psychicznej, a co za tym idzie – poczucia własnej wartości, motywacji do pracy 
i rozwoju osobistego; po prostu: jest koniecznym warunkiem do wychowania szczęśliwego 
i darzącego miłością odpowiedzialnego dorosłego. 
          Temat jest potraktowany z wielkim wyczuciem i zrozumieniem zarówno dzieci jak i 
rodziców. Autor nie moralizuje i nie oskarża, lecz z życzliwością wyjaśnia problemy i 
wskazuje drogi ich rozwiązania. Rozważania opiera na solidnej wiedzy i bogatym 
doświadczeniu osobistym. Jest to lektura godna polecenia wszystkim rodzicom i 
wychowawcom. 
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Papierowe cuda - wpływ sztuki origami na 
rozwój dziecka 

 

 Wychowanie to proces, który towarzyszy człowiekowi przez całe życie i oznacza 
zamierzone oddziaływania. Odbywa się ono w sposób naturalny w rodzinie, jak i 
instytucjonalnie - w przedszkolu, w szkole. Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju 
i pobudzanie do aktywności. Wielkie wyzwanie zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli 
stanowi wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym, gdyż jest to czas wzmożonej 
aktywności, nie tylko ruchowej, ale również poznawczej. Zastanawiamy się często, w jaki 
sposób stymulować aktywność dziecka, aby uwzględniać jego indywidualne potrzeby, 
możliwości i uzdolnienia. Poszukujemy wówczas skutecznych metod. 
 Podstawową formą aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, 
pozwalająca na odtworzenie i przetworzenie zdobytych doświadczeń, utrwalenie 
nabywanych umiejętności, naukę planowania czynności, czy zgodnego działania w 
grupie. 
Przed nami coraz dłuższe jesienne popołudnia i wieczory, gdzie nie zawsze pogoda 
sprzyja, aby udać się na spacer z dzieckiem. Dlatego też chciałabym gorąco zachęcić 
rodziców do wspólnych zabaw z dzieckiem w oparciu o origami – sztukę składania 
papieru, tym bardziej iż spełniają one wszystkie atrybuty dobrej zabawy - pobudzona jest 
aktywność dziecka, podczas której poznaje, trwale zapamiętuje i zdobywa 
doświadczenia, ma stworzone warunki do dokonywania obserwacji i bezpośredniego 
działania. Niezaprzeczalną zaletą jest również to, że metoda ta nie wymaga dużych 
nakładów pieniężnych – wystarczy papier, czasami nożyczki i klej. 
 Realizując tematykę zajęć plastycznych w oparciu o papierowe składanki oraz 
prowadząc przez kilka lat przedszkolne koło origami z dziećmi, zauważyłam że metoda ta 
przynosi wiele korzyści. Są ono widoczne w różnych obszarach wychowania i nauczania, 
ściśle ze sobą powiązanych  i wzajemnie się przenikających. 
 Tworząc papierowe składanki wspólnie z dzieckiem wpływamy na jego rozwój 
społeczno - emocjonalny. Jest to dobry sposób na nawiązanie przyjaznego kontaktu, 
opartego na zgodnym współdziałaniu. Dążymy do wspólnego celu, uzgadniamy i 
planujemy poszczególne działania (etapy tworzenia składanki). Dostarczamy dziecku 
przeżyć, emocji - origami to źródło radości, beztroski. Ponadto wzbudza ono u dziecka 
poczucie własnej wartości, malec wie, że z płaskiej kartki papieru może wyczarować coś 
wielowymiarowego, a więc sukces jest natychmiastowy. Nawet jeśli dziecko popełni 
błąd, zawsze można rozprostować papier i zacząć od początku. Radość z uzyskanego 
efektu i poczucie trudu włożonego w jego osiągnięcie kształtują pozytywny stosunek i 
szacunek do pracy. 
 Sztuka origami ma znaczne walory intelektualne. Składanie papieru jest dla 
dziecka doświadczeniem wielozmysłowym - dziecko tworząc składankę: patrzy, słucha, 
obserwuje, dotyka, opowiada o niej.  

 C. d. na następnej stronie 

http://www.tolle.pl/wybrani-autorzy/ross-campbell
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C. d. z poprzedniej strony 
 
Rozwija się pamięć dziecka - dziecko zapamiętuje poszczególne etapy składania, potrafi 
po czasie odtworzyć dany wzór, a że działanie jego jest bezpośrednie i towarzyszą mu 
pozytywne emocje (radość, zadowolenie) - pamięć ma charakter trwały. 
Dzieci w wieku przedszkolnym często zmieniają zainteresowania, nudzą się daną 
czynnością i szybko przechodzą do następnej. Świadczy to o mimowolnym charakterze 
uwagi. Tymczasem rozbudzanie ich ciekawości w oparciu o origami, wykorzystanie 
naturalnego dążenia do łączenia posiadanej wiedzy i doświadczeń z nowymi 
(wykorzystywanie znajomości form bazowych origami do tworzenia tych bardziej 
skomplikowanych) sprzyja dłuższemu skupieniu uwagi i koncentrowaniu się  - 
poszczególne czynności muszą być wykonywane według określonej kolejności. 
Origami doskonale rozwija myślenie logiczne (przyczynowo - skutkowe). Dziecko 
spostrzega cel działalności (jest nią gotowa składanka), kolejne etapy powstawania 
modelu w oparciu o zasadę stopniowania trudności, zaczyna zauważać, które elementy 
są odwracalne, a które nie, z czasem zaczyna również przewidywać kolejne czynności. 
W zakresie rozwoju poznawczego, origami ma pozytywny wpływ na opanowanie pojęć 
matematycznych. Dziecko rozwija wyobraźnię przestrzenną, rozpoznaje kształty figur 
geometrycznych (np. baza trójkąt, baza kwadrat, origami z kół), kolory, porównuje 
wielkości (np. kół potrzebnych do składania), zauważa, że wykonanie składanki przebiega 
w czasie i wyraża to słowami: długo, krótko, szybko, wolno, itp.  
 Ważną formę aktywności dzieci w wieku przedszkolnym stanowi działalność 
plastyczna. Wspólne z dzieckiem składanie papieru jest doskonałą okazją do ekspresji 
twórczej. Dzieci zauważają związek pomiędzy podejmowaną twórczością (składaniem 
papieru) a jej rezultatem (gotową składanką) i zaczynają podejmować celowe działania, 
aby coraz bardziej udoskonalać wykonywane prace. Systematyczne składanie papieru 
rozwija sprawność manualną, a w szczególności precyzję ruchów rąk, która w 
późniejszym okresie jest niezbędna, choćby do nauki pisania. 
 Patrząc perspektywistycznie na dziecko, na jego rozwój, mając na uwadze to, iż 
za chwilę będzie ono musiało sprostać obowiązkom szkolnym, sztuka składania papieru 
wydaję się być jednym z wielu dobrych sposobów na przygotowanie przedszkolaków do 
nauki szkolnej: sprzyja koncentracji, pozwala na samodzielną twórczość, wzmacnia 
umiejętność skupienia się i zachowania ciszy. Warto o tym pamiętać, ponieważ świat 
skupiony dookoła dziecka bombarduje go nadmiarem bodźców, gdzie o skupienie, 
zainteresowanie i ciszę coraz trudniej. 
Doceńmy również wartość upływającego czasu. Dziecko tylko raz jest dzieckiem. Warto 
spędzić z nim dzieciństwo ofiarując mu swój czas. Może to być czas oparty na dobrej i 
kreatywnej zabawie, jaką jest origami. 
 
                                                                                                                mgr Aleksandra Rudnicka 
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Ciekawostki z grup 
 

"Wiewiórki" 
  

Dzieci z grupy "Wiewiórki" poprzez spacery, zabawy, ilustracje i zbiór 
liści oraz nasion poznawały nazwy drzew liściastych i iglastych. Zebrane 
liście i nasiona wykorzystały już w pracach plastycznych, między innymi 
gdy robiły "cebulkowe ludziki" , ślimaki z kasztana i plasteliny oraz 
naklejały liście tworząc z nich muszlę ślimaka. Jeden z chłopców - Krzyś 
przyniósł zasuszone i opisane różnorodne liście, z którego zrobimy 
wspólnie zielnik. 

E. Grzybowska 
 

"Zajączki" 
 

Po długiej wakacyjnej rozłące stęsknione "Zajączki" powróciły do swojej 
sali. Dzieci przypomniały oraz podały przykłady nowych zasad, które 
zostały zapisane w naszym grupowym Kodeksie Przedszkolaka. Powagę 
sytuacji podkreślił fakt, iż każdy Zajączek złożył przyrzeczenie oraz 
odcisnął swój palec z farbą na plakacie z zasadami. 
Wrzesień obfitował w wiele miłych wydarzeń. 20 września obchodziliśmy 
Dzień Przedszkolaka. Dzieci uczestniczyły w zabawach z chustą 
animacyjną, tańcach integracyjnych oraz w zabawach ruchowych na placu 
zabaw w naszym ogródku, otrzymały również drobne upominki. 
Świętowaliśmy także Dzień Chłopca. Dziewczynki pamiętały o złożeniu 
życzeń, te odważniejsze obdarowały kolegów całusami :) 
Wybraliśmy się również z pierwszą wizytą w tym roku szkolnym do dobrze 
znanej nam siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, gdzie 
powitała nas p. Dorota Sionkowska. Dzieci przypomniały sobie funkcję i 
wyposażenie biblioteki oraz - po raz pierwszy - wypożyczyły książki dla 
grupy, gdyż założono nam kartę czytelnika. 
Kilkoro przedszkolaków z naszej grupy wspaniale reprezentowało nasze 
przedszkole w biegach XII Grand Prix Wąbrzeźna. Filip Czerwiński 
dwukrotnie zajął I miejsce, a Lenka Drozdalska - II. 
Obecnie dzieci z wielką starannością upiększają nasz grupowy kącik 
przyrody: na bieżąco wzbogacają go w piękne jesienne eksponaty, dbają 
o wrzos, porządkują zbiory. Są to dobre okazje do utrwalania wiadomości 
związanych z jesienną porą roku. 

A. Rudnicka 


