
 

 

Witamy po wakacyjnej przerwie  wszystkie dzieci, rodziców                        

i nauczycieli! Szczególnie gorąco chcemy powitać nowych wychowanków, 

którzy po raz pierwszy przestąpili progi naszego przedszkola. W nowym roku 

szkolnym życzymy dzieciom samych pogodnych dni, wspaniałej zabawy, 

nowych przyjaźni oraz radości w zdobywaniu wiedzy.                                 

 

Zespół redakcyjny: 

mgr Justyna Dębowska 

mgr Anna Wrona  

                                            

 

 

Naszą „bajlandiową rodzinkę” opuściły dwie 

grupy: „Pszczółki” oraz „Słoneczka”. Absolwentom 

życzymy powodzenia w szkole i czekamy                  

na odwiedziny!  

 

 

„Bajlandia” wita nową grupę maluszków                                 

o nazwie „Słoniki! Mamy nadzieję, że szybko 

pokochają nasze przedszkole i poczują się tutaj jak 

w domu.  

 



Kilka spraw organizacyjnych… 

Drzwi naszego przedszkola są dla Państwa i przedszkolaków otwarte                   

w godzinach: 6:30-17:30.   

Ramowy plan dnia w grupach młodszych: 

6:30-8:00- Samodzielne schodzenie się dzieci; zajęcia opiekuńcze; kontakty indywidualne; zabawy 

integrujące grupę; zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dzieckiem    

o charakterze  wyrównawczo- stymulującym. 

8:00- 8:30 – Poranne ćwiczenia, zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – 

czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe. 

8:30- 9:00 Śniadanie. 

9:00- 9:30 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. 

9:30 – 10:00 – Zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji 

pomysłów dzieci. 

10:00 – 10:15 – Przygotowanie do II śniadania  - czynności porządkowe, higieniczne, 

samoobsługowe. 

10:15- 10:30 – II śniadanie. 

10:30- 11:30- Wyjście do ogrodu/ na spacer. 

11:30- 11:45- Przygotowanie do obiadu –czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe. 

11;45- 12:30- Obiad. 

12:30- 14:00- Relaksacja – odpoczynek dzieci; czytanie i słuchanie bajek; słuchanie muzyki 

relaksacyjnej. 

14:00-14:15- Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe, higieniczne, 

samoobsługowe. 

14:15- 14:30- Podwieczorek. 

14:30- 17:30- Wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne; ćwiczenia mowy; ćwiczenia 

artykulacyjne; ćwiczenia oddechowe; zabawy ruchowe; zabawy konstrukcyjne; zabawy rozwijające 

percepcję wzrokową i słuchową; zabawy w kole; rysowanie; samodzielne zabawy dzieci przy 

niewielkim udziale nauczyciela. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, literaturą; 

praca indywidualna ; rozmowy indywidualne. 

Rozchodzenie się dzieci. 

 

Ramowy plan dnia w grupach starszych: 

RAMOWY PLAN DNIA 

6:30-8:00- Samodzielne schodzenie się dzieci; zajęcia opiekuńcze; kontakty indywidualne; zabawy 

integrujące grupę; zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dzieckiem o 

charakterze  wyrównawczo- stymulującym. 

8:00- 8:30 – Poranne ćwiczenia, zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – 

czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe. 

8:30- 9:00 Śniadanie. 

9:00- 10:00 – Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. 

10:00 – 10:15 – Przygotowanie do II śniadania  - czynności porządkowe, higieniczne, 

samoobsługowe. 

10:15- 10:30 – II śniadanie. 

10:30- 11:30- Wyjście do ogrodu/ na spacer. 

11:45- 12:00- Przygotowanie do obiadu –czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe. 

12:00:12:30- Obiad. 

12:30- 14:00- Relaksacja; zabawy organizowane i swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym; 

prowadzenie obserwacji  przyrodniczych; zajęcia sportowe; prace gospodarcze, porządkowe, 



ogrodnicze; zabawy badawcze; rozmowy indywidualne; praca indywidualna. 

14:00-14:15- Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe, higieniczne, 

samoobsługowe. 

14:15- 14:30- Podwieczorek. 

14:30- 17:30- Wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne; ćwiczenia mowy; ćwiczenia 

artykulacyjne; ćwiczenia oddechowe; zabawy ruchowe; zabawy konstrukcyjne; zabawy rozwijające 

percepcję wzrokową i słuchową; zabawy w kole; rysowanie; samodzielne zabawy dzieci przy 

niewielkim udziale nauczyciela. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, literaturą; 

praca indywidualna ; rozmowy indywidualne. 

Rozchodzenie się dzieci. 

 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu: 

j. angielski, religia, rytmika, judo, gordonki (dla chętnych), judo (dla chętnych) 

 

Lektura dla rodziców grupy „Słoniki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kilka słów o adaptacji…  

 

Wrzesień to tak samo wesoły, jak i ciężki czas w przedszkolu, szczególnie                      

w najmłodszych grupach. Mamy świadomość, że to rodzice są często bardziej zestresowani 

niż ich dzieci, dlatego mamy kilka wskazówek, aby ten czas trwał jak najkrócej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samodzielność… 
 

 

Dziecko, które jest często zachęcane do samodzielności dużo łatwiej  

odnajdzie się w środowisku przedszkolnym i w różnych sytuacjach codziennego życia.  

 

Jak więc wspierać samodzielność dziecka w wieku przedszkolnym?  

Wymienię kilka rad:  

 

SŁUCHAĆ – jeśli dziecko sygnalizuje nam chęć wykonania czegoś samodzielnie („Ja 

sam/sama”) dajmy mu szansę spróbować.  

 

STOPNIOWAĆ TRUDNOŚCI. Zaczynajmy od umożliwienia dziecku wykonywania 

czynności prostych, łatwiejszych do wykonania po te bardziej skomplikowane i złożone. 

Dążmy do tego, aby udało mu się osiągnąć sukces.  

 

NIE WYRĘCZAĆ. Jeśli wiemy, że dziecko może daną czynność wykonać samodzielnie, nie 

wyręczajmy go w tym. Nie uczmy dziecka bierności!  

 

WSPIERAĆ I MOTYWOWAĆ dziecko – wierzmy w dzieci, ich możliwości oraz kierujmy 

do nich motywujące do działania komunikaty typu:  

„dasz radę!”, „na pewno sobie poradzisz!”, „uda Ci się!”.  

 

 

  



  

Quiz dla przedszkolaków 

  

Kodeks Przedszkolaka to bardzo ważna sprawa! Mamy dla Was quiz o zasadach.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    W sierpniu urodzinki obchodzili: 

 Grupa „Króliczki” 

-Amelka 

-Łucja 

 Grupa „Motylki” 

-Adaś  

-Marcel 

 Grupa „Żyrafki” 

-Tytus 

-Kacper 

 Grupa „Słoniki” 

-Staś 

 

Wszystkim Solenizantom życzymy zdrówka i spełnienia wszystkich marzeń!!! 

Przedszkole Bajlandia 

 

Co nas czeka we wrześniu? 

 

9 września- Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

15 września- Dzień Kropki 

20 września- Dzień Przedszkolaka 

23 września- Pierwszy Dzień Jesieni  

27 września- Warsztaty czekoladowe  

30 września- Dzień Chłopaka  


