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Gazetka przedszkolna „Wieści z Bajlandii”   

październik 2019   

   
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 październiku?   

 Dzień Uśmiechu 

 Dzień Poczty Polskiej 

 Teatrzyk „Dyzio i Dodo razem z przyrodą” 

 Konkurs rodzinny „Jesienne witaminy dla całej rodziny”. 

 Wycieczka Pszczółek i Krasnoludków do Lanckorony  

 przełom października/listopada - jesienne występy dla rodziców ( terminy do ustalenia) 
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  POCZYTAJ MI MAMO I TATO!  

   

Kasztanek w przedszkolu (Gabriela Gąsienica) Za oknem zrobiło się kolorowo, jakby 

przeszedł malarz z paletą farb i pomalował całą okolicę. Na drzewach pełno było barwnych liści – 

tu żółte, tam czerwone, na innym drzewie pomiędzy zielonymi listkami widać było pomarańczowe 

barwne plamy. A gdy tylko pojawiał się Wietrzyk Psotnik, kolorowe liście wirowały, tańczyły 

z nim, aż zmęczone po zabawie kładły się na trawie i odpoczywały. Pewnego dnia na barwnym 

liściowym dywanie wylądowała mała, zielona kolczasta kulka. Podskakiwała wesoło, aż na jej 

łupince pojawiło się pęknięcie i wyskoczył z niej błyszczący, brązowy kasztanek. Przetarł oczka 

i z zachwytu aż zaniemówił…  

– Ojeju! Jak tu pięknie… – odezwał się po chwili i ruszył przed siebie. Spacerował po 

parkowych alejkach i wciąż zachwycał się jesiennymi krajobrazami – te barwy, kolory… po 

prostu cudowne! Nagle zdarzyło się coś dziwnego… Kasztanek uniósł się do góry. – Co się 

dzieje? Czy ja latam? To przecież niemożliwe! – powiedział kasztanek. I w tym samym momencie 

wylądował w koszyczku, gdzie czekały na niego inne kasztany. – Gdzie ja jestem? I skąd się tu 

wziąłem? – zapytał przerażony. – Nie bój się! Jesteśmy w  koszyczku przedszkolaków – 

odpowiedział największy z kasztanowej gromadki. – Dzieci zabiorą nas do przedszkola, a tam… 

sam zobaczysz! Będzie naprawdę fajnie!  

Dzieci spacerowały jeszcze przez chwilę, a do kasztankowej gromadki w koszyczku dołączyło 

jeszcze sporo jesiennych skarbów – kolorowe liście, żołędzie w śmiesznych berecikach, dostojne 

orzechy i piękna czerwona jarzębinka, która bała się nie mniej od małego kasztanka. 

W przedszkolu dzieci przygotowały dla swoich gości honorowe miejsce – dla każdego znalazł się 

przytulny domek: liście ułożone w piękne bukiety zamieszkały w wazonach i ozdabiały salę, 

kasztanki, orzechy i żołędzie dostały piękne koszyczki, a jarzębinka usiadła na najwyższej półce 

kącika przyrody, by każdy mógł ją podziwiać. Dzieci z wielką radością zapraszały swoje skarby 

jesienne do zabawy: układały z nich piękne jesienne obrazy, kasztany zamieniały się w ludziki, 

orzeszki podróżowały wielkimi ciężarówkami.  

Kasztanek obserwował ze swojego koszyka przez okno, jak bardzo zmienia się świat – coraz 

częściej padał deszcz, było szaro i ponuro… „Jakie szczęście, że trafiłem do koszyczka 

przedszkolaków” – pomyślał, przyglądając się czule dzieciom, które właśnie układały się na 

swoich leżakach na drzemkę. – Tu naaa…prawdę nie można się nudzić – powiedział kasztanek 

ziewając, po czym ułożył się wygodnie w swoim koszyku i zasnął. On też musiał odpocząć, aby 

mieć siłę na zabawę z dziećmi 
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Uśmiechnij się – zasłyszane w przedszkolu…. 

 

Niedźwiadki: 

Misie: 

 „Czy pięta chwali się piętą?” 

 

 

 

Źródło: grupy przedszkolne. 
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CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW

 

Wrzesień, a wraz z nim nowy rok szkolny. Rodzice i dzieci po raz kolejny staną przed 

dylematem wyboru kredek, nowych butów czy innych przedszkolnych atrybutów. U niektórych po 

raz pierwszy w uszach zabrzmi szkolny dzwonek, a inni rozpoczną przygodę w przedszkolnej 

edukacji. Wrzesień to czas wielu decyzji. Bo przecież nie samą nauką żyje młody człowiek. 

Rodzice, chcąc wspierać rozwój pociechy, niejednokrotnie staną przed wyborem zajęć 

dodatkowych. Czy dzieciom w ogóle potrzebne są zajęcia dodatkowe? 

 

Dzisiejszy świat przesycony jest ilością bodźców jakie docierają do mózgu. Z badań 

naukowych wynika, że nasi dziadkowie, czyli dzieci urodzone w latach 20.,30. XX wieku, odbierały 

ze świata zewnętrznego przez całe swoje życie mniej bodźców, niż dzisiejsi nastolatkowie w ciągu 

tygodnia. Obecni 30-40latkowie, czyli teraźniejsi rodzice, żyją w zastraszającym tempie. 

Zapominają o chwili dla siebie, relaksie i wspólnym spędzaniu czasu. Dzieci uczą się obserwując 

zachowania najbliższych. Nieobcy jest nam dziś widok trzylatków trzymających w rękach 

smartfony. Dziś ośmiolatkowie surfują po sieci sprawniej niż ich dziadkowie. Tempo życia, 

wszechobecna elektronik, głośne place zabaw i grająco-piszczące zabawki to wiele źródeł 

bodźcowania dziecięcych umysłów.  

Mózg ludzki w czasach archaicznych miał do czynienia z bodźcem uaktywniającym 

kortyzol, czyli hormon stresu, tylko w stanach zagrożenia życia. Dziś kortyzol, który z natury nie 

jest dobrym hormonem dla naszego organizmu, uaktywnia się nawet w sytuacjach z pozoru 

niegroźnych, np. w momencie, gdy dziecko ogląda bajkę. Aby dziecko było zdrowe i zrównoważone 

w swoich zachowaniach, czyli powszechnie uważane za grzeczne, jego mózg powinien eliminować 

bodźce oraz idące za nimi wybuchy kortyzolu. Im młodszy organizm, tym trudniej świadomie 

wpływać na jego gospodarkę hormonalną oraz jednoznacznie określić idealny sposób na wyciszenie. 

To właśnie z powodu „przebodźcowania” umysłu dzieci mogą mieć problemy ze spokojnym snem 

czy radosną zabawą. Im więcej bodźców w ciągu dnia, tym trudniej o wieczorne wyciszenie, uwagę 

i koncentrację na powierzonym zadaniu czy zabawie. 

Dlatego odpowiedź na pytanie: „Czy dzieciom są potrzebne zajęcia dodatkowe?”, jest trudna. 

W mojej opinii nie da się na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Z jednej strony mamy na uwadze 

rozwój dzieci, a z drugiej strony warto zadać sobie pytanie czy ilość dostarczanych codziennie 

bodźców nie przeciąży dziecka i nie spowoduje więcej krzywdy niż pożytku. 
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Jeśli mówimy o dzieciach w wieku przedszkolnym, w mojej opinii jako mamy trzech synów 

oraz przede wszystkim trenera mentalnego, najmłodsza grupa trzylatków powinna być absolutnie 

wykluczona z zajęć dodatkowych. Ilość bodźców jakie docierają do mózgu trzylatka zdecydowanie 

przewyższa możliwości adaptacyjne młodego organizmu. Mówiąc wprost, dziecko nie potrafi sobie 

poradzić z ilością dostarczanych mu emocji, wrażeń i informacji, co skutkuje obniżoną odpornością, 

lękami, problemami ze skupieniem uwagi i snem. Dzieciom wystarczają w zupełności emocje 

związane z grupą, przedszkolem, nowym rozkładem dnia. Nie bez znaczenia są również uczucia 

związane z rozstaniem z rodzicami, zwłaszcza jeśli dziecko dotychczas było w domu pod czujnym 

okiem opiekuna. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę starszych przedszkolaków warto zadać sobie kilka pytań: 

 

Pamiętaj, że podstawowym narzędziem rozwoju w wieku przedszkolnym jest swobodna 

zabawa. To właśnie dzięki zabawie dziecko rozwija się najefektywniej, ponieważ ma 

możliwość samodzielnego dostosowania bodźców i zadań rozwojowych do potrzeb własnego 

organizmu. 

1. Jak dziecko na co dzień radzi sobie  z rozstaniem z rodzicami? Jeśli pożegnania 

są trudne, prawdopodobnie wynika to z głębokiej więzi emocjonalnej pomiędzy 

rodzicami a dzieckiem lub ze zbyt małej ilości wspólnie spędzanego czasu. 

Dziecko tęskni. A rozstanie uwalnia kortyzol w organizmie dziecka, czyli 

mówiąc wprost- powoduje stres. Podejmując decyzję o zajęciach dodatkowych, 

zastanów się czy są one niezbędne. A mojej ocenie – nie. 

2. Jak dziecko na co dzień radzi sobie  z rozstaniem z rodzicami? Jeśli pożegnania 

są trudne, prawdopodobnie wynika to z głębokiej więzi emocjonalnej pomiędzy 

rodzicami a dzieckiem lub ze zbyt małej ilości wspólnie spędzanego czasu. 

Dziecko tęskni. A rozstanie uwalnia kortyzol w organizmie dziecka, czyli 

mówiąc wprost- powoduje stres. Podejmując decyzję o zajęciach dodatkowych, 

zastanów się czy są one niezbędne. A mojej ocenie – nie. 

 

3. W jakiś sposób dziecko funkcjonuje w grupie? Jest radosne czy trzyma się na 

uboczu? Jeśli nie potrafi nawiązać kontaktu z dziećmi, izoluje się- 

najprawdopodobniej nie zaakceptuje również siebie w nowym otoczeniu 

w trakcie zajęć dodatkowych. Być może warto rozważyć przesuniecie zajęć 

dodatkowych w czasie, np. do następnego roku? 

 

4. Ile dodatkowych „atrakcji” zapewnia dzieciom przedszkole? Czy są 

organizowane wycieczki poza teren przedszkola? Czy dzieci jeżdżą do kina, 

teatru? Jeśli tak, i takich atrakcji jest dużo oraz odbywają się często, podejmując 

decyzję o zajęciach dodatkowych, warto zastanowić się, czy są one potrzebne w 

życiu młodego człowieka. Czy przedszkole nie zapewnia już wystarczające 

ilości rozrywek, a co za tym idzie, bodźców do efektywnego rozwoju naszego 

malucha? Pamiętaj: „Co za dużo, to nie zdrowo”. 

5. Jak funkcjonuje przedszkole na co dzień? Dziś mnóstwo jest przedszkoli, które 

w swojej ofercie posiadają naukę języka obcego, rytmikę, robotykę lub piłkę 

nożną. Jeśli placówka twojego dziecka dostarcza takich atrakcji- odpuść inne 

zajęcia.  



6 
 

Zważ też, że zapisując przedszkolaka na zajęcia, np. z języka angielskiego czy tańca, 

nie możesz oczekiwać, ze po pół roku będziesz miała malucha władającego płynnie dwoma 

językami lub tańczącego Jezioro łabędzie. Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków mają na 

celu oswojenie z językiem obcym czy tańcem, a nie jego naukę. Wiedz również, że żadne 

zajęcia dodatkowe nie zastąpią czasu spędzonego z rodzicami. Godzina spędzona z mamą w 

kuchni lub z tatą w garażu, spędzona na wkręcaniu śrubek lub stukaniu młotkiem, to 

bezcenny czas. Bezcenny nie tylko dla dziecka, ale i dla rodzica. To wtedy właśnie powstają 

najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. I co najważniejsze, buduje się cenna na całe życie 

relacja rodzic- dziecko. A przy okazji czas spędzony z rodzicami rozwija malucha najlepiej. 

 Jeśli jednak twoja potrzeba zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe jest tak silna, że 

żadne argumenty cię nie zniechęcą, zapisz dziecko na basen. Jest to jedna z niewielu opcji, 

która działa odprężająco, stymuluje ciało, a nie mózg (zakładając, że trzylatek nie będzie się 

uczył pływać stylami), i jest najbardziej pożądaną formą sportową w wieku przedszkolnym.  

 Podsumowując: przy młodszych dzieciach postaw na bliskość, relację i budowanie 

więzi. Nawet jeśli twoja baletnica czy piłkarz będą zmuszeni poczekać rok czy dwa na 

upragnione zajęcia, to wyjdzie im to tylko na dobre, a wypracowane wspólnie relacje 

przyniosą więcej pożytku niż jakiekolwiek zajęcia. 

 Przy starszych dzieciach wykaż się zdrowym rozsądkiem, daj popróbować dzieciom 

tego, na co mają ochotę. Nie denerwuj się, że zamieniają zdanie i po trzech zajęciach zamiast 

koszykówki wybierają szermierkę. To nie jest brak szacunku do rodzica i jego pieniędzy. To 

naturalna potrzeba próbowania, wybierania i doświadczania nowych rzeczy w życiu. 

Czasami, aby odkryć w sobie pasję, trzeba spróbować wielu rzeczy. 

 

MARTA GARGAS 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Źródło: Mój przedskzolak, NR 32 JESIEŃ 2019, ART. 466132 
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MAŁY ARTYSTA 
 

JESIENNY ŁAPACZ SNÓW 

 

Dziecko odrysowuje szablon obręczy na papieże technicznym w jesiennym kolorze go. Przykleja 

na dole obręczy cztery sznurki i nakleja aplikację papierowych liści, by sznureczki lepiej się 

trzymały. Pozostałe części okręgu również ozdabia jesiennymi aplikacjami i cekinami. Na 

zwisających sznurkach  przykleja piórka w kolorze jesiennych liści. Kilka piórek zostanie 

przyklejonych również na górze obręczy. Ostatni sznurek trzeba przewlec przewlec przez otworek 

wykonany dziurkaczem w górnej części okręgu i zawiązać jako zawieszkę. 
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KĄCIK LOGOPEDYCZNY 

 

 

 „Gimnastyka narządów mowy”  

 

• kropelki deszczu – malowanie kropelek deszczu czubkiem języka na podniebieniu górnym 

przy otwartych ustach. 

• burza – dmuchanie o różnym natężeniu przez słomkę do wody w kubku. 

• wiatr – naśladowanie : wietrzyku, wiatru i wichru poprzez wypowiadanie gł. „sz” o różnym 

natężeniu . 

 

Źródło: http://www.edukacja.edux.pl/p-2591-deszczowo-jesienne-zabawy-z-mowa-scenariusz.php

 

 

 Ćwiczenie oddechowe i dykcyjne „Wrony bez ogonów” 

 

Dziecko wdycha powietrze nosem i spokojnie, na jednej fali wydechowej wypowiada tekst: 

pierwsza wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia… 

 

Źródło: http://pepiw.wckp.lodz.pl/content/zabawy-logopedyczne-weso%C5%82e-i-praktyczne 
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ZDROWO I SPORTOWO 

 

Zacznijmy od początku! 

MOTYWACJA 

  

Czym jest dla nas motywacja? Skupiamy się na pozytywnym aspekcie aktywności fizycznej 

tzn. docenianiu zaangażowania, chęci przełamywania własnych słabości i ograniczeń. Staramy się 

unikać porównań, ocen z innymi. Motywujemy, pokazując dziecku, że widzimy i doceniamy jego 

udział i zaangażowanie, a nie osiągany wynik. Podkreślamy włożoną pracę, wysiłek. Pokazujemy 

dziecku, że osiągane przez niego wyniki i umiejętności systematycznie się polepszają. Go! Go! Go! 

Najlepszym motywatorem jest WSPÓLNIE spędzony czas na sporcie i widoczne 

zaangażowanie ze strony rodzica. 

 

Źródło: https://www.kidsandsport.pl/blog/  

https://www.kidsandsport.pl/blog/
https://www.kidsandsport.pl/blog/
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ZAGRAJMY RAZEM 

 

Materiał zawiera 3 plansze z 24 kartami do gry typu „Ja mam. Kto ma?” z obrazkami 

przedstawiającymi atrybuty jesieni oraz podpisami. Wydrukowane, wycięte wzdłuż przerywanej 

linii i potasowane karty rozdajemy wśród graczy. Wybrana osoba rozpoczyna grę, wykładając kartę 

i odczytując zdania i nazwy obrazków przedstawionych na karcie. Osoba, która ma kartę 

z obrazkiem wymienionym przez pierwszego gracza, kontynuuje grę. Ten, kto pierwszy pozbędzie 

się wszystkich kart, wygrywa. 
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Źródło: https://www.printoteka.pl/pl/materials/item/3443 
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CYKL: WIEL CY POLACY 

Jan Paweł II- Papież wszystkich dzieci, 

1920-2005 

 
Najbardziej rozpoznawalny Polak na świecie. Naprawdę nazywał się Karol Wojtyła. Był 

teologiem, filozofem i pisarzem. Ale najważniejszą funkcję pełnił od roku 1978, kiedy został 

wybrany papieżem. Urodził się w Wadowicach. W 1942 roku wstąpił do seminarium. Trwała 

wówczas II wojna światowa. W 1946 został kapłanem i rozpoczął studia na uniwersytecie 

w Rzymie. Wybór Karola Wojtyły na papieża był przełomowy. Od kilkuset lat głową Kościoła  

zostawali Włosi. Obecność papieża- Polaka w Watykanie miała ogromne znaczenie dla naszego 

kraju. W Polsce panował wtedy komunizm. Działania papieża miały duży wpływ na oswobodzenie 

naszego kraju z tego ustroju. Jan Paweł II znał wiele języków, dużo podróżował i spotykał się 

z ludźmi. 

Jan Paweł II bardzo lubił górskie wędrówki. 

CIEKAWE: 

Podróże papieża nazywamy pielgrzymkami. Jan Paweł II odbył ich 104, odwiedzając 

wszystkie zamieszkane kotynety. Najwięcej pielgrzymował do Polski. Jako papież przebywał 

w naszym kraju 8 razy. 


