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Witamy stałych czytelników  

i sympatyków naszej przedszkolnej gazetki! 

 

 

Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Króla Maciusia Pierwszego 
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Z życia przedszkolnego… 

11 listopada Święto Niepodległości 

W dniu 10.11.2021r. świętowaliśmy 103 rocznicę Odzyskania Niepodległości.  

Nasze Przedszkolaki wzięły udział w akcji „Szkoła do hymnu” podczas, której zaśpiewały 

Hymn Mazurka Dąbrowskiego. Po części oficjalnej odbył się Patriotyczny Pokaz Mody wraz 

ze śpiewem piosenki „Jestem Polakiem”. Ciekawą atrakcją okazała się biało-czerwona 

Fotobudka, w której dzieci chętnie pozowały do zdjęć.  

W tym dniu stroje dzieci zadziwiały swą oryginalnością i biało-czerwoną kolorystyką. 

Mogliśmy podziwiać odwołania do tradycji regionalnej i sportowej. 

Również w  grupach powstały kąciki patriotyczne, które miały na celu rozwijanie w dziecku 

właściwej postawy patriotycznej, postawy wobec Ojczyzny, wyrobienie przywiązania do 

szczegółowych pojęć, symboli narodowych.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3 
 

 

„Pasowanie na sześciolatka” 

Pasowanie na sześciolatka to jeden z ważniejszych momentów w życiu małego dziecka. 

Od tego dnia staje się pełnoprawnym przedszkolakiem. Dzieciaczki stanęły jednak na 

wysokości zadania, wszystkie przyszły odświętnie ubrane i gotowe, aby stać się prawdziwymi 

przedszkolakami. 

Nasze sześciolatki czekał bardzo ważny egzamin. Każdy przedszkolak musiał udowodnić, że 

przez kilka lat uczęszczania do placówki zdobył wiedzę i umiejętności godne sześciolatka.  

W obecności Rodziców i Pani Dyrektor każda grupa udowodniła, że zasłużyła na tytuł 

sześciolatka. Dzieci rozwiązały szereg zadań z wiedzy ogólnej i matematyki, a także wykonały 

piosenkę w języku polskim i angielskim. Na koniec każdy przedszkolak otrzymał zakupiony 

przez Radę Rodziców prezent.  

Jesteśmy pod wrażeniem umiejętności naszych podopiecznych i życzymy im sukcesów 

 w kolejnych etapach edukacji. 
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26 listopada Dzień Misia Pluszowego 

 

  Dnia 25.11.2021r w naszym Przedszkolu odbył się Światowy Dzień Pluszowego Misia. 

W tym dniu w naszym przedszkolu pojawiły się dwa pluszowe misie, które odwiedzały 

wszystkie dzieci w placówce. Z racji panującej pandemii ich wizyty były nieco krótsze niż w 

zeszłym roku, ale radość przedszkolaków była ogromna! Dzieci poznały historie powstania 

naszych malutkich pluszaków oraz przypomniały sobie o konieczności szanowania zabawek.  

Z tej okazji odbył się również konkurs plastyczny pt. "My favoutire  Teddy bear". Dzieci 

wykonywały swojego ulubionego misia dowolną techniką w domu. Powstała przepiękna 

przedszkolna wystawa prac dzieci. Laureatką w kategorii wiekowej 3-4 latków była Dominika 

Bąder z grupy 1a. Natomiast w kategorii 5-6 latków zwyciężył Igor Nowak z grupy 4d. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!  
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30 listopada  

BAL ANDRZEJKOWY 

 

 

 

Jak co roku, 30 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu Andrzejki. 

Przedszkolaki przebrane za duszki, nietoperze oraz czarne koty bawiły się doskonale. Temu 

wydarzeniu towarzyszyły  konkursy, zabawy i wróżby andrzejkowe. Wszystko to odbywało się 

w rytm tańców i śpiewów. Dzieci z uśmiechem na twarzy chętnie brały udział w magicznych 

działaniach ;-) Dzień ten dostarczył przedszkolakom wielu przeżyć i emocji, a przede 

wszystkim  stał się okazją o rozbudzenia dziecięcej ciekawości oraz chęci poznawania naszej 

ludowej tradycji. Zadowolone przedszkolaki były pełne wiary, że spełni się, to co wywróżyli 

sobie tego magicznego dnia.  
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 6 grudnia MIKOŁAJKI – WIZYTA ELFÓW W PRZEDSZKOLU 

 

"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy" .... Zanim wybrzmią słowa pastorałki 

opowiemy o jeszcze jednym tak pięknym dniu, to Mikołajki, na który czekają małe i duże 

dzieci.  

Na Górnej było magicznie i wesoło. Przedszkolaki obejrzały video od samego Św. 

Mikołaja i zdradzimy Wam w sekrecie, że nigdy jeszcze nie było w przedszkolu tak cicho. 

Zastanawiałyśmy się nawet, czy dotarłyśmy pod dobry adres.... Okazało się, że miejsce było 

idealne, pięknie przystrojony budynek , zapach pierniczków i roześmiane przedszkolaki, ubrane 

na czerwono zupełnie jak pomocnicy Mikołaja.  

My, elfy miałyśmy do wykonania bardzo ważna misję. Odpowiadałyśmy za świąteczną 

pocztę, dzieci do Mikołajowej skrzynki wrzucały napisane i ozdobione rysunkami listy, 

 a my z prędkością światła dostarczyłyśmy je do sortowni na Biegun Północny. Chyba nie 

trzeba nikomu przypominać, ze sortownia w Rovaniemi dzieli listy od dzieci grzecznych i .... 

ojojoj niegrzecznych. Mikołaj z zachwytu wypił całą szklankę mleka, gdy okazało się , że 

wszystkie listy z Górnej trafią do puli grzecznych dzieci :) 

Dzieci przywitały nas piosenką, a my w nagrodę podarowałyśmy im drobne upominki. Och, 

ależ to był  elfiastyczny dzień :) 

Do zobaczenia za rok 

Wasi Przyjaciele – Elfy 
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Akcje charytatywne… 

Nasze przedszkole bierze czynny udział w różnych akcjach społecznych 

i zbiórkach charytatywnych. Podjęte działania rozwijają empatię, uczą 

większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi i zwierząt, a przede 

wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej! Nie byłyby one możliwe 

bez ogromnego zaangażowania ze strony rodziców i dzieci.  

Z góry dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i wsparcie. 

Akcja „Miska dla Schroniska” 

Już po raz kolejny w naszym przedszkolu odbyła się akcja "Pełna miska 

dla schroniska", której celem była zbiórka karmy dla kotów i psów oraz innych 

artykułów niezbędnych do opieki nad porzuconymi zwierzętami. Zebrane dary 

przekazaliśmy do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie. 

Mamy nadzieję, że zorganizowana akcja pomoże Schronisku i jego 

podopiecznym przetrwać zimę, a w naszych dzieciach obudzi wrażliwość na 

potrzeby i los zwierząt. 

Akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie ofiarność rodziców i dzieci, dlatego 

jeszcze raz serdecznie dziękujemy! 

Akcja „Herbatka dla Babci i Dziadka” 

W listopadzie w naszym przedszkolu została zorganizowana akcja 

„Herbatka dla Babci i Dziadka”, której celem była integracja 

międzypokoleniowa oraz docenienie roli seniorów w społeczeństwie.  

Dzięki zaangażowaniu rodziców i przedszkolaków udało się zebrać 50 

opakowań herbat. Zostały one spakowane w zestawy wraz z kartkami 

świątecznymi przygotowanymi w ramach konkursu plastycznego „Od Juniora 

do Seniora”.  

Świąteczne paczuszki zostały przekazane seniorom z Domu Pomocy 

Społecznej w Izdebnie Kościelnym Filia Grodzisk Mazowiecki.   

Z całego serca dziękujemy za odzew i życzliwość serca!!! 
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Akcja „Podziel się ciuchem z małym maluchem”  

W naszym przedszkolu na przełomie listopada i grudnia po raz kolejny 

została zorganizowana akcja „Podziel się ciuchem z małym maluchem”, której 

celem była zbiórka odzieży dziecięcej, obuwia, zabawek, artykułów 

plastycznych dla mamy i dziecka. Zebrane dary zostały przekazane do Domu 

dla samotnych matek z dziećmi w Brwinowie.  

Przesyłamy szczere podziękowania za dobre serce wszystkich darczyńcom!!! 

 

Akcja „NIEBĄDŹ SKERA, KUP PAMPERA” 

W tym roku nasze przedszkole wspiera akcję „NIE BĄDŹ SKNERA, KUP 

PAMPERA!”. Myśl przewodnia tej zbiórki to POMAGAMY 

MALUSZKOM! Świąteczna akcja charytatywna ma na celu wspieracie 

malutkich, chorych, porzuconych i potrzebujących dzieci. Zebrane dary trafią 

w cudowne miejsca i organizacje: 

- Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku 

- Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Kraszewie-Czubakach.   

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc potrzebującym MALUSZKOM!  

Razem zawsze możemy więcej! 
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Kącik specjalistów… 

Pedagog przedszkolny radzi …. Koncentracja uwagi 
 

Koncentracja uwagi to umiejętność skupienia się na tym, co robimy.  Jest 

ona niezbędna przy wszystkich działaniach np. przy słuchaniu czytanej przez 

dorosłego bajki, czy ubieraniu się. 

 

W zakresie trudności z koncentracją uwagi możemy podzielić dzieci na dwa 

rodzaje: 

• pasywny – dzieci mogą być apatyczne, zamyślone, znudzone, szybko się 

męczyć, pracować wolno i popełniać przy tym mnóstwo błędów, 

charakterystyczne jest dla nich tzw. „ bujanie w obłokach ” i „myślenie 

o niebieskich migdałach”. 

• aktywno-impulsywny –  dzieci będą wykonywać zadania szybko, ale 

chaotycznie, bez zastanowienia się nad treścią, niestarannie i pobieżnie, 

bez zaangażowania dostatecznego poziomu uwagi, będą robić częste 

przerwy, ale mogą wykazywać wytrwałość podczas zabawy i czynności 

dowolnych. 

Głównymi czynnikami powodującymi słabą koncentrację uwagi są dystraktory 

(bodźce rozpraszające np. hałas, jaskrawe kolory, włączony telewizor itp.),  

niedostateczna ilość snu, zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych oraz 

niekorzystna  atmosfera wychowawcza. 

 

Przykładowe ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi: 

• układanie obrazka z części wg wzoru i bez wzoru, 

• odtwarzanie prostych rytmów, 

• obrysowywanie figur geometrycznych, zamalowywanie figur 

geometrycznych, 

• łączenie punktów tworzących figurę, 

• zapamiętywanie kolejności prezentowanych obrazków, 
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• układanki geometryczne (mozaiki), 

• naśladowanie sekwencji ruchów, 

• dobieranie par obrazków spośród wielu, 

• odwzorowywanie prostych szlaczków, 

• wskazywanie  brakujących przedmiotów wcześniej eksponowanych, 

• kalkowanie szlaczków, 

• wyszukiwanie ze zbioru figur o takim samym kolorze, 

• porównywanie obrazków – wyszukiwanie różnic i podobieństw, 

• dorysowywanie brakujących elementów w obrazku, 

• wyszukiwanie detali w ilustracjach, 

• odnajdywanie ukrytych przedmiotów wydających dźwięki, 

• wyklaskiwanie rytmu, 

• słuchanie bajek i odpowiadanie na pytania, zabawa prawda – fałsz, 

• nauka krótkich wierszyków, wyliczanek, piosenek i rymowanek, 

• wysłuchiwanie i rozpoznawanie dźwięków pochodzących z najbliższego 

otoczenia (np. szelest kartek, odgłosy pojazdów, szum wody). 

       Rymowanka :  Pajączek wchodził po drzewie. 

                               Do góry, do góry, do góry, bo 

                               chciał dotknąć chmury. 

                                A jak deszczyk padał, to 

                                pajączek spadał. 

        Autor:    mgr Agnieszka Gałka  

         Pedagog przedszkolny 
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Our English Corner… 
     

 

Przed nami, jak co roku, ten piękny i radosny czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 

W naszej placówce jak zawsze dużo się dzieje. Przedszkolaki małe i duże wciąż jeszcze żyją  

niedawną, bogatą w prezenty wizytą Świętego Mikołaja.  

A obecnie, jak przedszkole długie i szerokie, niesie się po korytarzach przepiękny, dźwięczny, 

wypełniony nadzieją śpiew kolęd. To znak, że zbliżają się Jasełka. 

Na naszych zajęciach z języka angielskiego kontynuujemy kurs z wesołym Boo. W 

grupach młodszych (3-4) uczyliśmy się pilnie piosenek w obcym języku. Liczymy do 10, 

poznajemy nazwy kolorów, staramy się wypowiadać też pierwsze zwroty grzecznościowe. 

Pomagają nam w nauce przyjaciele Boo – pacynki Lilly i Max. 

W grupach starszych – 5-latki poznawały słownictwo związane z piknikiem, rodzajami 

pogody i zabawkami, a 6-latki podróżowały z Boo na planetę kształtów i figur, planetę sportu 

oraz odzieży.  Przed nami Nowy Rok 2022 i wiele nowych, ciekawych zabaw z językiem 

angielskim so… 

 

 

 

 

 

We wish You a Merry 

Christmas and a 

Happy New Year 
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Świąteczne zagadki  
1. Co to za kochany święty, 

co przynosi nam prezenty? 

2. W święta uroczyste, grudniowe, 

Gdy do Wigilii już wszystko gotowe, 

Wisi kolorowa, okrągła i szklana, 

od choinkowych lampek rozgrzana.  

3. Gałązki zielone igiełkami usiane 

ma to drzewko świąteczne,  

przez dzieci kochane. 

4. Co roku wyrusza w długą drogę, 

Czerwoną ma czapę i długą białą brodę, 

Wyraz twarzy uśmiechnięty. 

Czy już wiecie, kto to taki? 

5. Co roku w grudniową noc, 

wszystko ma czarodziejską moc. 

Wtedy też Mikołaj Święty, 

rozdaje dzieciom... 

6. Długim sznurem choinkę oplatają 

i ją pięknie oświetlają! 
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Świąteczne 

gotowanie 
Pieczenie wspólnie z dziećmi to fajna zabawa.  

 

Pierniczki  

Składniki: 

2,5 szklanki maki 

80 g masła ( może być roślinne) 

0,5 szklanki cukru 

0,5 szklanki miodu ( można dodać mniej)  

1 jajko 

1 łyżeczka sody  

2 łyżki przyprawy do piernika 

1 łyżka cynamonu ( można dodać szczyptę kakao) 

 

W garnuszku rozpuszczamy masło, miód cukier, przyprawę do piernika i cynamon. Gdy 

ostygnie dodajemy do mąki, jajka i sody. Wyrabiamy ciasto, które później wkładamy na co 

najmniej 4-5 godzin do lodówki ( najlepiej przygotować je dzień wcześniej i przechowywać w 

szczelnej torebce). Będzie wtedy bardziej plastyczne. Ciasto rozwałkowujemy na placek o 

grubości ok 5 mm i wykrawamy pierniczki. Pieczemy w temperaturze ok 170 stopni ok 10-12 

min. Radzę od razu przygotować przynajmniej podwójną porcję ciasta. Po ostygnięciu możemy 

je udekorować co stanowi wspaniała zabawę dla dzieci. 
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia składamy wszystkim 

Rodzicom i Dzieciom 
 życzenia zdrowych, pogodnych,  

radosnych i rodzinnych Świąt  
oraz Szczęśliwego Nowego 2022 roku 

 

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna  
Przedszkola Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi 
 im. Króla Maciusia Pierwszego  

w Grodzisku Mazowiecki 


