
    
Gazetka przedszkolna „Wieści z Bajlandii”   
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W rubryce:   

1. Poczytaj mi Mamo i Tato!   

2. Uśmiechnij się! Zasłyszane w przedszkolu… 

3. Ciekawostki dla Rodziców   

4. Mały Artysta   

5. Kącik logopedyczny   

6. Zdrowo i sportowo 

7. Zagrajmy razem 

8. Cykl: Wielcy Polacy 

 

 

Co nas czeka w lutym?   

 

➢ 14  luty - Karnawałowy Bal Walentynkowy; 

➢ 20  luty - Przedszkolny koncert piosenki zimowej; 

➢ 21  luty - teatrzyk „Koziołek Niematołek”.  

 

 

 

 

 



POCZYTAJ MI MAMO I TATO! 

 

W KOMPUTEROWYM ŚWIECIE 

Agnieszka Wentrych  

 

- Mareczku, umyj ręce i chodź prędko do kuchni. Kolacja na stole!- woła mama. Z pokoju Marka 

nie dochodzi żaden odgłos. – Marek, kolacja! – powtarza mama coraz bardziej zniecierpliwiona. 

- Zaaaaaaaaaaaraz!- odpowiada Marek. 

 Chłopiec jest bardzo zajęty graniem w grę komputerową. To jego ulubiona gra. Dostał ją 

na urodziny. Mógłby tak grać cały czas. Kiedy tylko włączy komputer i zaczyna grać, czuje się jak 

zaczarowany. Jakby jakiś niewidoczny czarodziej zakręcił w powietrzu różdżką i zaraz Marek jest 

wciągany przez komputer do wirtualnego świata. Nieruchomieje niczym skała, niczego nie widzi 

ani nie słyszy, oprócz obrazów i odgłosów dochodzących z komputera. Kiedy Marek gra, przenosi 

się w inny świat. Są tam smoki i wojownicy, zbiera się złote monety, poluje się na latające 

potwory i ucieka przed groźnymi wilkami, trzeba szukać sobie jedzenia i miejsca, gdzie można się 

schronić na noc. Markowi bardzo podoba się ten świat. Nawet bardziej od prawdziwego. Zresztą, 

kiedy Marek gra w grę, to nie potrafi powiedzieć, który świat jest prawdziwy. Czasami, nie tylko 

w nocy, gdy śni, ale nawet i w dzień, wydaje mu się, że potrafi na przykład jeździć na wielkim 

koniu, latać w powietrzu, gonić potwory. Wydaje mu się, że ogień nie może go sparzyć, a każda 

rana sama się zagoi. Jest przekonany, że ma tyle siły, aby każdego pokonać i zdobyć wszystko 

czego zapragnie - wystarczy, że weźmie do ręki miecz i kogoś postraszy. Marek czasem próbuje 

tego podczas zabawy z kolegami w przedszkolu. Ale kolegom to się nie podoba. Nie chcą się 

bawić z kimś, kto siłą wydziera zabawki, grozi, kopie, przezywa. Pani często stawia Marka do 

kąta i mówi, jak przykro jest innym dzieciom, gdy Marek im dokucza. Ale Markowi trudno jest to 

zrozumieć. Przecież w grze wszyscy się tak zachowują i nikt nie płacze ani się nie obraża… 

 Mama i tata często krzyczą na Marka - że za długo gra, że nie sprząta zabawek, że nie 

przychodzi na czas na obiad czy na kolację. Jednak Marek tak bardzo wciągnął się w granie, że 

przestało mu zależeć na innych sprawach. Nie interesują go klocki, samochody, piłka. Dawniej 

lubił pokopać z tatą w piłkę przed domem, czasem pomagał mamie nakrywać do stołu, pilnował 

porządku w swoim pokoju. Teraz rodzice dla Marka nie są już tacy ważni. Najważniejszy stał się 

komputer. Marek myśli o nim jak o najlepszym przyjacielu - komputer nie krzyczy na niego, nie 

wymaga niczego, nie daje mu kar. Marek nie potrzebuje już kolegów i koleżanek, nie ma ochoty 



spotykać się z innymi dziećmi, a nawet bawić się ze starszą siostrą Kamilą lub swoim kudłatym 

psem. Ba! Marek nikogo i niczego nie potrzebuje - nawet jedzenia i spania. Mógłby nie jeść nic od 

rana do wieczora i nie spać pół nocy, gdyby tylko rodzice dali mu spokój i pozwolili grać. Jednak 

rodzice Marka zauważyli, że z ich synkiem dzieje się coś niedobrego. Wygląda jakby był chory. 

Często boli go głowa, nie może zasnąć wieczorem, schudł i nie ma apetytu, ma zaczerwienione 

oczy i siada coraz bliżej ekranu, jakby słabo widział. Jest rozdrażniony, często krzyczy i płacze 

z byle powodu. Nie chce się kąpać, myć zębów, nie chce wychodzić na dwór, ani nawet jeździć 

z rodzicami i siostrą na basen. Rodzice postanowili coś z tym zrobić. Chcą ratować swojego 

synka, bo widzą, że ma coraz więcej kłopotów. Zadzwonili więc do babci Lodzi, prosząc ją, żeby 

przyjechała w niedzielę na obiad. Może babcia coś poradzi? Babcia Lodzia jest chyba 

najmądrzejszą osobą w całej rodzinie. Ona żyje już tak długo, że ma w sercu mądrość z całego 

świata - tak przynajmniej myśli o niej Marek. Kiedy ktoś w rodzinie ma problem, zwraca się z 

nim do babci Lodzi i babcia potrafi zawsze dobrze doradzić. 

 Babcia Lodzia zgodziła się przyjechać na niedzielny obiad. Mama wszystko pięknie 

przygotowała. Nawet Marka - wrzuciła go do wanny, umyła porządnie, uczesała i ubrała. 

Poprosiła synka, by nakrył do stołu. Ale zaraz po zakończeniu toalety Marek pobiegł do swojego 

pokoju i włączył komputer. „Może jeszcze zdążę pograć przed obiadem”- pomyślał. Kiedy babcia 

weszła do mieszkania, ucałowała wszystkich po kolei: mamę, Kamilę i tatę, po czym zapytała: 

- A gdzie mój kochany Mareczek? Wtedy mama się zorientowała, że Marek zamiast rozkładać na 

stole serwetki i sztućce do obiadu, gdzieś zniknął…. 

Pewnie jest w swoim pokoju i gra w grę komputerową…- odpowiedziała zakłopotana. 

- Poczekaj – powiedziała babcia. – Ja to załatwię. Weszła cicho do pokoju Marka. – Witaj, 

kochanie!- powiedziała. 

Marek nie zareagował, nie słyszał babci, był zajęty graniem. Wówczas babcia podeszła do 

komputera i wyłączyła go. Potem wzięła w ramiona zaskoczonego Marka, przytuliła i ucałowała. 

Marek nawet nie zdążył się zdenerwować - tak bardzo był zaskoczony. 

- Chodź, Mareczku, idziemy razem zjeść obiad. 

Marek poszedł posłusznie za babcią, która trzymała go za rękę i łagodnie uśmiechała się do niego. 

Dzisiejszy obiad był wyjątkowy. Bardzo Markowi smakował. A na deser mama podała jego 

ulubioną galaretkę z brzoskwiniami. 

- Marku, dzisiejszy obiad jest na Twoją cześć- powiedziała babcia.  



- Na moją cześć…? – Zdziwił się Marek, zlizując brzoskwiniową galaretkę z brody.  

- Tak, Mareczku. Jesteśmy tu wszyscy, bo martwimy się o ciebie, Komputer cię zaczarował 

i zmieniłeś się bardzo… a nam brakuje dawnego Mareczka. Bardzo za tobą tęsknimy. Martwimy 

się też o twoje zdrowie i dlatego urządziliśmy ten uroczysty obiad, żeby powiedzieć ci, że 

wszyscy bardzo cię kochamy i zrobiliśmy plan, aby ci pomóc się wyrwać spod komputerowego 

zaklęcia… 

I tutaj babcia przedstawiła plan: 

• Po pierwsze: ustalimy, że możesz grać w gry komputerowe co drugi dzień i tylko przez 

godzinę, oraz wymyślimy, co innego można robić z komputerem, zamiast grania 

(słuchanie bajek, rysowanie, nauka) 

• Po drugie: wymyślimy wspólnie fajne zabawy, w które będziesz się bawić w wolnym 

czasie, zamiast grania w gry komputerowe.  

• Po trzecie: raz w tygodniu będziecie jeździć całą rodziną na basen. 

• Po czwarte: raz w tygodniu będziesz zapraszał kolegów na wspólne budowanie z klocków 

lub grę w piłkę w ogródku. 

• Po piąte: będziecie co dzień jeść razem kolację i czytać bajki przed snem. 

• Po szóste: będziecie sobie często mówić dobre słowa. 

Wprowadzenie tego planu w życie nie było proste. Markowi trudno było zrezygnować z wielu 

godzin przed komputerem. Ale z pomocą mamy, taty, Kamili i babci, która dzwoniła często, żeby 

zapytać, co słychać u Marka, po kilku tygodniach, wreszcie się udało! Marek nie potrzebował już 

tak bardzo komputera. Lepiej spał, jadł z rodziną posiłki, miał znowu czas dla kolegów, dbał 

o swój pokój i znów pokochał piłkę, klocki Lego, swoje stare samochody, a nawet rysowanie 

i zabawę z Kamilą w szkołę. Znowu było jak dawniej. Marek chciał podziękować babci, że 

wyzwoliła go spod komputerowego zaklęcia. Zrobił dla niej piękną laurkę w kształcie serca, do 

której przykleił swoją ulubioną naklejkę z  kolekcji z Tomem. 

 

Źródło: miesięcznik BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, nr 6/2014, s. 22-23.  



Uśmiechnij się – zasłyszane w przedszkolu…. 

 

 

Grupa Pszczółki: 

➢ - Nie zostawię się na pastwę losu. 

- Ciociu kim jest pastew? ☺ 

 

➢ Przed występem:  

- Super że dotarłeś do nas. Mam nadzieję że dobrze się czujesz.  

- Ciociu dlatego tak długo bo... IDŁEM powoli. ☺ 

 

Grupa Żabki: 

➢ Próba przed przedstawieniem, nauka roli: tekst do powtórzenia „wonna mirra”, chłopiec 

powtarza: „wodna firma” ☺ 

 

Grupa Żyrafki: 

➢ Kakałoło - kakao  

➢ Kakawinka- kawa inka 

 

Grupa Misie: 

➢ - Ciociu ile ty masz lat? 

- Julcia mam 33 lata. 

- O Matko! 33 to prawie jak 100!! ☺ 

 

 

Źródło: grupy przedszkolne.  



 

CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW 

 

Nie strach się bać 

 

Warto zastanowić się nad tym, jakimi ludźmi bylibyśmy, gdyby nasi rodzice dawali nam 

wszystko, czego chcemy i chronili przed każdą trudniejszą sytuacją budzącą lęk? I przez całe 

dzieciństwo trzymali pod bezpiecznym kloszem, byśmy nie musieli mierzyć się z wyzwaniami 

i się bać? Czy wtedy żylibyśmy pełniej i lepiej? A może wręcz przeciwnie - to, czego nie 

doświadczyliśmy  w dzieciństwie, w dorosłym życiu sprawiłoby, że nie potrafimy sobie poradzić 

z paraliżującym strachem, podejmując ważną życiową decyzję: o założeniu rodziny, o zmianie 

pracy, o wzięciu kredytu? 

 

 

Chcemy żeby nasze dzieci były szczęśliwe i miały jak najlepiej, chcemy oszczędzić im trosk, 

porażek, łez i... strachu. Ale też chcemy, żeby w przyszłości były samodzielne, silne, mądre, 

zaradne, otoczone przyjaciółmi. Do takiego celu nie dochodzi się łatwą drogą. Potrzeba na niej 

wyzwań. 



 

 

Małe dzieci boją się różnych rzeczy: ciemności, samodzielnego zasypiania, rozstania 

z mamą, nawet gdy ta znika tylko na chwilę, np. w łazience. U przedszkolaków lęk przybiera 

bardziej abstrakcyjny wymiar - do akcji wkracza wyobraźnia i dziecko zaczyna się bać duchów, 

potworów, a z czasem  coraz bardziej realnych rzeczy: że coś mu się stanie, że umrze, że przytrafi 

mu się jakieś nieszczęście. Niektóre lęki są naturalne i charakterystyczne na danym etapie rozwoju 

dziecka, inne nie, ale żadnego z nich nie powinniśmy lekceważyć ani wyśmiewać. A tym bardziej 

unikać sytuacji, w których maluch się boi, bo jak mówi w wywiadzie „Nie bać się lęków” 

psycholożka Barbara Arska-Karyłowska, jest bardzo cienka granica między nie wzmacnianiem 

a lekceważeniem. I dodaje: „Jeżeli dziecko boi się np. chodzenia do przedszkola i pozwolimy mu 

zostać w domu, to ten lęk wzmacniamy. Jeśli pozwolimy mu wycofać się z sytuacji, które budzą 

w nim lęk, to będzie się ich bało jeszcze bardziej. Gdy czegoś się boimy i zaczynamy tego unikać, 

odbieramy sobie możliwość sprawdzenia, że jest niegroźne. Zagrożenie wydaje nam się większe, 

więc coraz bardziej unikamy sytuacji budzących lęk.”. Dzieci równie mocno jak naszej akceptacji, 

szacunku i poczucia wolności potrzebują byśmy od czasu do czasu pozwolili im się bać. 

Pozwólmy więc, tylko nie zostawiajmy ich z tym samych. 

 

Źródło: Dziecko, Nie strach się bać, Jolanta Łasiewicka, s. 3 

 

  



MAŁY ARTYSTA 
 

 

Walentynka dla przyjaciela 

 

\ 

Potrzebujemy: 

- kartka kolorowego papieru; 

- nożyczki; 

- ołówek. 

Wykonanie: 

1. Złóż kartkę na pół  

2. Odrysuj dłoń przy złożonej części kartki 

3. Wytnij odrysowaną dłoń 

4. Ozdób laurkę według uznania. ☺ 
  



KĄCIK LOGOPEDYCZNY   

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://domologo.pl/wp-content/uploads/2019/02/walentynkowe-%C4%87wiczenia-

artykulacyjne.pdf 



ZDROWO I SPORTOWO 

 

 

Źródło: http://zdrowoisportowo.edu.pl/wp-content/uploads/2019/08/konspekt_walentynki_schemat_pol.pdf 
  



ZAGRAJMY RAZEM 

 



 

 



 

 

Źródło: https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/2996 

  



Cykl: WIELCY POLACY 

 

Karol Szymanowski (1882 - 1937) 

 

Kompozytor i pianista. Tworzył muzykę do oper, baletów, pisał symfonie i koncerty. 

Inspirowała go muzyka Wschodu, ale także polska muzyka kurpiowska i góralska oraz 

renesansowa. W Zakopanem w willi “Atma”, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia, znajduje 

się jego muzeum. 

 

1  

 
 


