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Z powodu ferii wypadających w styczniu święto Babci i Dziadka przenieśliśmy na 

luty, wszystkie dzieci z całego Przedszkola zorganizowały dla swoich babć i dziad-

ków uroczystości. Pomysł z obchodzeniem święta babci narodził się w 1964 r., a w 

dwa lata później głoszono oficjalnie, że 21 styczeń jest DNIEM BABCI. Dopiero 

później ustalono, że 22 styczeń będzie DNIEM DZIADKA. Warto podtrzymywać tę 

tradycję, gdyż zwraca ona uwagę na najważniejsze osoby, zaraz po rodzicach, w 

oczach dziecka. Dzieci  wzięły  udział w przygotowywaniu przedstawień na święto 

seniorów. Obchody Dnia Babci i Dziadka są bardzo ładnym zwyczajem, bowiem 

utrwalają pamięć o dziadkach żyjących, a także tych których już nie ma. Poza tym 

każdy zwrot w kierunku człowieka, tym bardziej tak bliskiego jak dziadek czy babcia 

jest czymś wzniosłym, czymś co warto pielęgnować. 

Priorytetową sprawą w przedszkolu jest bezpieczeń-

stwo dzieci. Uchwalone przez dzieci zasady postępowa-

nia ujęte w Kodeksie Przedszkolaka mówią wyraźnie 

jak należy się zachować, aby być bezpiecznym. Bardzo 

ważne jest uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwo, 

które może się pojawić w czasie zabawy, na kształto-

wanie umiejętności przewidywania skutków swoich 

działań, promowanie pomysłów na bezpieczne spędza-

nie wolnego czasu. W tym celu przedszkolacy mieli 

okazję  spotkać się z ratownikami medyczny-

mi .Ratownicy pokazali maluchom profesjonalny 

sprzęt ,który wykorzystują w trakcie udzielania pierw-

szej pomocy .Dzieci mogły wcielić się w rolę ratowni-

ków ćwicząc na manekinach. 

Dzień Świętego Walentego obchodzony był początkowo jako święto 

kościelne. Choć nie do końca wiadomo, o którego Walentego cho-

dziło (było ich kilku na przestrzeni wieków), najpopularniejsza wersja 

głosi, że był to jeden z kapłanów w okresie panowania Imperium 

Rzymskiego. Miał on być więziony za udzielanie ślubów żołnierzom i 

innym prześladowanym chrześcijanom. Romantyczny wydźwięk wa-

lentynkom nadano już pod koniec średniowiecza w Europie zachod-

niej, a w ok XVI wieku zapoczątkowany został zwyczaj składania so-

bie życzeń przez zakochanych, wręczania upominków i przesyłania 

kartek. Co ciekawe, zwyczaj ten przewędrował praktycznie cały 

świat, zanim trafił do Polski w połowie lat 90. Dziś 14 lutego to coraz 

częściej nie tylko wielkie wyznania, ale również wielkie pieniądze. W 

samych Stanach Zjednoczonych w walentynki sprzedawanych jest 

prawie 200 milionów róż, a na całym świecie wysłanych zostaje pięć 

razy tyle kartek. Do tego dochodzą prezenty, romantyczne kolacje 

czy wspólne wyjazdy zakochanych – biznes walentynkowy w samej 

Polsce szacuje się na więcej niż miliard złotych. Coraz więcej osób 

sprzeciwia się komercjalizacji święta (a tym samym uczuć) i świado-

mie nie obchodzi walentynek, twierdząc, że każdy dzień jest dobrą 

okazją do tego, by cieszyć się miłością. Niektórzy z kolei zbyt mocno 
dają się ponieść duchowi romantyzmu – co roku z okazji dnia zako-

chanych do Verony, gdzie rozgrywał się najsłynniejszy Szekspirowski 

dramat, dociera około tysiąc kartek zaadresowanych do Julii. 

W styczniu grupa ,,Biedronki” zaprezentowała kolegom i koleżankom, a także pracownikom przedszkola specjalnie przygoto-

wane na ten czas występy jasełkowe ,,W aniołkowie”. Dzieci rozśpiewały się w ten zimowy dzień i uczyniły ten wyjątkowy 

czas w roku niezwykle ciepłym i rodzinnym. Przy betlejemskim żłóbku rozbrzmiewały kolędy i pastorałki i wszystkim udzieliła 

się radość z przybycia Nowo Narodzonego Dzieciątka. Dziękujemy im za te wzruszające chwile. 

Dzieci ze starszych grup kontynuują spotkania w Bibliotece Miejskiej zwane lekcjami bibliotecznymi. Prowadzone są w formie 

opowiadań , warsztatów czy pokazów i ukazują  różne oblicza Biblioteki. Tam nie tylko wypożycza się książki, korzysta z czy-

telni, chodzi na teatrzyki ale również można uczestniczyć w ciekawych zajęciach i rozwijać swoje zainteresowania. 

Kontakt z szeroko pojętą sztuką jest bardzo ważnym elementem w rozwoju emocjonalnym i społecznym każdego człowieka w 
tym również dziecka .Z jednej strony może służyć jako bierna rozrywka ,z drugiej pobudza umysł do ciągłego szukania odnie-
sień, interpretacji, rozwija myślenie abstrakcyjne .W tym celu nasi wychowankowie brali udział w przedstawieniach teatralnych 

,,Lokomotywa” oraz ,,Pan Andersen”.  
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Jestem w domu, jem śniadanie 

Idę do przedszkola, 

A w przedszkolu się ładnie bawię. 

LENA  4 lata 

Leci motyl do kwiatuszka 

I spotyka pszczoły. 

Mówi  do nich: kapu, kapu 

deszczyk będzie padał. 

JUDYTA  4lata 

Motylki dwa poleciały na łąkę 

A były tam dwa byki z rogami. 

MATYLDA  4lata 

Moja mama idzie do pracy, 

Ja tęsknię z nią bo idę do przedszkola. 

A w przedszkolu pięknie się bawię, 

Idę na spacerek. 

HANIA 4lata 

Idzie dinozaur, 

Leci motylek 

I siada na kwiatuszek. 

NATALIA 4lata 

Kot wlazł na płot 

Płot rozwalił młot 

Kot spadł na płot. 

MATEUSZ 5lat 

Za lasami za górami 

Była piękna księżniczka 

Która miała loczki. 

OLIWIA 5lat 

Czemu krowa ma łatki białe? 

Bo daje mleko. 

JULIA 5lat 

Mówi sprężyna do sprężyny: 

Odpręż się. 

MATEUSZ 5lat 

Żyły sobie dwa pingwinki 

I jeden zobaczył góry 

Bo należał do dużej rodziny. 

POLA 5lat 

Co ta za księżniczka 

Co ma trzewiczki 

I która piekła małe pierniczki. 

MIRELA 5 lat 

Foczka ma dwa śliczne oczka. 

JANINA 5lat 
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Dziecięca twórczość plastyczna 

Hania 

Wiktoria 

Magdalena 

Mateusz 

Antonia Tizziano 

Julia 

Oliwia 

Filip 
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Czytelnictwo- to ważny czynnik wychowania człowie-

ka.  Kontakt z książką nawiązuje się już we wczesnym 

dzieciństwie, a dalsze lata wzbogacają jego formy, 

kształtują zamiłowania czytelnicze. Współczesne dziec-

ko interesuje się nie tylko ilustracją i treścią utworu, 

ale również słowem drukowanym, znakiem 

(symbolem). 

    Podstawą zamiłowań czytelniczych oraz nawyków są 

emocje przeżywane w związku z utworem literackim, z 

którym dziecko zetknęło się we wczesnym dzieciń-

stwie. Pod wpływem tych 

emocji, dziecko przeżywa 

losy bohaterów tak jak wła-

sne, uczy się śledzić wyda-

rzenia, wiązać je związkami 

przyczynowo- skutkowymi, 

umieszczając je w czasie, w 

określonym miejscu. 

   W jaki sposób można zain-

teresować dzieci książką? 

Sprawa badania zaintereso-

wań wymaga obserwacji za-

chowania się dziecka w kon-

taktach z książką, określenia 

czasu jaki poświęca ono na 

oglądanie książek, a zwłasz-

cza niektórych ilustracji. 

  

                          Zaintere-

sowanie ilustracją. 

 

  Małe dziecko zaczyna inte-

resować się książką jako 

przedmiotem w najbliższym otoczeniu: manipulując nią 

w różny sposób (bierze do buzi kartki, liże, drze, po-

trząsa, rzuca) ,słucha szelestu kartek, cieszy się zmien-

nością kształtu książki, jaką powodują jego ruchy. 

    W wieku 1,5 roku dziecko zaczyna się interesować 

plamą barwną w książce oraz czarnymi znakami druku. 

Otoczenie znów pomaga dziecku przez zwracanie jego 

uwagi na treść plam barwnych, nadając im nazwy. Na-

zwy te powtarza dziecko, często szuka podobnych 

kształtów nazywając ,,(często myląc) poznane uprzed-

nio wyrazy np. .nazwę ,,kotek” stosuje do psa .W tym 

okresie dziecko jeszcze nie wiąże obrazka z konkre-

tem. Nowym odkryciem staje się właśnie zrozumienie 

tego związku, a na tej podstawie zaczyna się poszuki-

wanie wśród obrazków tego, co jest znane z otaczają-

cego świata. 

  Proces pojmowania ilustracji, zainteresowanie jej 

treścią, kształtuje się w dalszych latach, kiedy to zaczy-

na się on wiązać z tekstem przekazywanym przez do-

rosłego. 

Obraz i tekst współdziałają w rozwijaniu coraz bliż-

szych kontaktów z książką, która dla 6 -letniemu dziec-

ku dostarcza wiadomości o  nieznanych mu sprawach z 

bliższego otoczenia. 

  Brak bezpośredniego kontaktu z książką utrudnia 

dzieciom uczenie się czytania. Dzieciom 6-letnim nale-

ży organizować sytuacje, w których odczuwać będą 

niedosyt informacji dostarczanych przez obrazek, 

wskutek tego będą dążyć do poznawania słowa druko-

wanego. 

Oglądanie ilustracji prowadzi do pojmowania znaku 

graficznego, symbolu. 

Z tych względów omawianie obrazka w książce przy-

gotowuje dzieci do rozpoznawania w przyszłości in-

nych znaków napotyka-

nych w otoczeniu: wyra-

zów, liter Ilustracja do-

starcza dzieciom nowych 

doświadczeń, rozwija nie 

tylko spostrzeżenia, lecz 

również wyobraże-

nia .Dzięki czytelnym i 

realistycznym ilustracjom 

rozszerza się zakres wia-

domości dzieci, zwłaszcza 

pod kierunkiem osób 

dorosłych. 

    Rozwój zainteresowań 

ilustracjom można zaob-

serwować w toku wypo-

wiadania się dziecka na 

ich temat. 

Dziecko 4-letnie widzi 

mniej treści na obrazku 

niż5-letnie, które mniej 

ciekawe elementy ujmuje 

w fakty, domyśla się ich 

przyczyn, następstw, wiąże plan pierwszy z planem 

drugim, porównuje przedmioty. 

Prócz wyliczeń poszczególnych elementów 4-latek 

zaczyna wyróżniać czynności a 5-latek na wszystkich 

obrazkach określa czynności. 

Dzieci 6-letnie oglądając obrazki, wyróżniają dłuższą 

wypowiedzią przede wszystkim te ilustracje, które je 

interesują, czasem układają na temat przedstawionych 

faktów całe opowiadanie. Potrafią one wiązać plan 

pierwszy z drugim, a nawet z trzecim oraz wyprowa-

dzać uogólnienia i wnioski. 

 

  Opracowała: Beata Niżnik Guziuk 

 

J. Cieślikowski,, Wielka zabawa”. 

J. Dudzińska ,,Wychowanie i nauczanie w przedszko-

lu”. 
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Wiek przedszkolny to okres życia typowy dla cho-

rób zakaźnych. Większość dzieci jest już wtedy po 

pierwszej dawce szczepienia przeciwko odrze, świn-

ce i różyczce, ale pozostaje ryzyko zachorowania na 

ospę wietrzną, grypę czy żółtaczkę pokarmową. Mię-

dzy innymi przed tymi chorobami można uchronić 

dziecko całkowicie lub złagodzić znacznie ich prze-

bieg, stosując szczepionki nieobowiązkowe, ale zale-

cane w polskim kalendarzu szczepień. 

Warto o tym porozmawiać ze swoim pediatrą przed 

wysłaniem dziecka do przedszkola i wtedy przepro-

wadzić szczepienia przeciwko ospie wietrznej, żół-

taczce pokarmowej. Podejrzenie, że z odpornością 

małego dziecka coś jest nie tak, ma uzasadnienie, jeśli 

infekcje wracają częściej niż raz na dwa miesiące, 

przebiegają nietypowo, ciężko i niemal za każdym 

razem kończą się ropnymi zakażeniami. 

Wtedy koniecznie musimy zwrócić się do pediatry, 

aby skontrolować stan zdrowia dziecka i  ewentual-

nie wykonać badania dodatkowe. Nie da się, jak wi-

dać, zupełnie uniknąć infekcji u dzieci, które zaczęły 

się kontaktować z innymi maluchami - można jednak 

starać się zmniejszyć ilość tych zachorowań do nie-

zbędnego minimum stosując: 

Szczepienia ochronne 

Oprócz pilnowania kalendarza szczepień 

warto poddać dziecko, zwłaszcza takie, któ-

re często choruje, dodatkowym szczepie-

niom przeciwko pneumokokom 

i meningokokom. Uchronimy je w ten spo-

sób przed bakteryjnymi powikłaniami popu-

larnych infekcji wirusowych. Pediatrzy zale-

cają również podawanie najmniejszym dzie-

ciom szczepionki przeciw grypie. 

Preparaty wzmacniające odporność 

Przeznaczone są właśnie dla często chorują-

cych dzieci. Są to zawiesiny z cząsteczkami 

bakterii, najczęściej wywołujących choroby. 

Układ odpornościowy może na nich 

„trenować” i wytworzyć pamięć immunolo-

Układ odpornościowy dziecka w wieku przedszkol-

nym jest już w zasadzie dojrzały i potrafi poradzić so-

bie z większością infekcji zarówno bakteryjnych jak 

i  wirusowych. Niewielka ilość antygenów chorobo-

twórczych, z którymi organizm dziecka dotychczas się 

spotkał powoduje, że musi ono odpowiedzieć poważ-

nymi objawami na większość chorób. Nabywa w ten 

sposób pamięć immunologiczną pozwalającą później 

radzić sobie z wieloma infekcjami. Można powiedzieć, 

że przedszkolak przechodząc kolejne choroby sam 

„szczepi się” na wiele chorób, przeciwko ,którym nie 

wyprodukowano szczepionek. 

Przeciętnie dziecko w wieku przedszkolnym choruje 6

-7 razy w roku na choroby przeziębieniowe. Jest to 

prawie nie do uniknięcia. Ważne jest zadbanie, aby nie 

występowały u niego w tym okresie niedobory wita-

min, minerałów i podstawowych składników odżyw-

czych, bo to gwarantuje poradzenie sobie z chorobą. 

Dieta dziecka powinna zawierać odpowiednią ilość 

białka, kalorii, odpowiednich tłuszczy, w których roz-

puszczają się niektóre witaminy oraz błonnika. 

Posyłając dziecko do przedszkola, niezależnie od wie-

ku, rodzice muszą liczyć się z częstszymi problemami 

zdrowotnymi. Nosy i gardła przedszkolaków są rezer-

wuarem wielu drobnoustrojów chorobotwórczych, na 

które my dorośli jesteśmy już z reguły uodpornieni. 

Nasze maluchy natomiast, szczególnie, gdy są świeżo 

po jakiejś chorobie, która nadwyrężyła ich odporność, 

łatwo zapadają na kolejne zakażenie, często poważ-

niejsze, spowodowane np. przez pneumokoki bytujące 

w nosie kolegi. 

Bardzo ważne dla wzmacniania odporności dziecka 

jest, poza dbaniem o dietę i  hartowanie go, leczenie 

każdej infekcji oraz możliwość przeprowadzenia re-

konwalescencji. Podobnie w fazie pojawienia się 

pierwszych objawów przeziębienia bardzo ważna jest 

możliwość pozostawienia dziecka w domu, w cieple. 

Tym bardziej, że w początkowej fazie choroby dziec-

ko najbardziej zaraża kolegów. 

Jak wzmocnić odporność dziecka 



KWARTALNIK Str. 7 

kotrwałe, powstają i nagle się kończą. Dziecko nie po-

trafi tłumić i opanowywać własnych emocji. Jego zacho-

wanie charakteryzuje występowanie silnych, gwałtow-

nych uczuć czyli afektów. Dopiero pod koniec wieku 

przedszkolnego w powiązaniu z rozwojem mowy dzieci 

potrafią lepiej opanowywać swoje uczucia i przeżywać 

je bardziej świadomie. 

Kształtowanie odporności emocjonalnej oznacza stwa-

rzanie w przedszkolu warunków do rozwijania u dzieci 

zdolności do kierowania swym zachowaniem tak, aby 

mogły rozwiązywać do końca zadania, które wymagają 

wysiłku i opanowania napięć. 

Nauczyciel kształtuje odporność emocjonalną dzieci 

przez wdrażanie ich do rozumienia komunikatów wer-

balnych i niewerbalnych drugiej osoby, a także przeka-

zywanie komunikatów tak, aby druga osoba dokładnie 

je zrozumiała. 

Uczenie dzieci sposobów radzenia sobie z zakłóceniami 

i przeszkodami utrudniającymi im wykonanie zadania. 

Jest to także kształtowanie nawyku doprowadzania do 

końca rozpoczętych zadań i wzmacnianie wytrwałości 

w dążeniu do celu. Rozwijanie zdolności do znoszenia 

nadmiernych napięć emocjonalnych i trening w zakresie 

mobilizowania sił w obranym kierunku. 

Odporność emocjonalna rozwija się wraz 

z wiekiem dziecka. Bardzo ważnym jest jednak trening. 

Dzieci, które z jakiegoś powodu chronione są przed 

trudnościami i nie zmusza się ich do samodzielnych 

działań, nie mają okazji do kształtowania swej odporno-

ści emocjonalnej. Niską odpornością charakteryzują się 

dzieci z zaburzeniami nerwowymi, przejawami zahamo-

wania psychoruchowego, przejawami niestałości rucho-

wej. Dziecko w trudnych sytuacjach poddaje się i nie 

walczy z nimi, traci wiarę we własne możliwości. 

Należy rozwijać u dzieci zdolność do wysiłku umysło-

wego w sytuacjach trudnych i pełnych napięć. Potrzeb-

ne jest tu hartowanie, gdyż tylko w ten sposób można 

kształtować u dzieci odporność emocjonalną i zdolność 

giczną - zdolność do obrony. Dodatkowo sty-

mulują organizm do reakcji antyalergicznych. 

Można je stosować już u maleńkich dzieci na-

wet podczas infekcji, pod warunkiem że dziec-

ko zaczęło terapię, kiedy było zdrowe. Prze-

ciwwskazaniem są przewlekłe choroby (np. 

cukrzyca, choroby nerek i wątroby). Aby leki 

właściwie zadziałały, trzeba brać je w  odpo-

wiednim cyklu. Wybór szczepionki zależy od 

lekarza. Na wytworzenie odporności trzeba 

około trzech miesięcy. 

Zdrowa dieta 

Przewód pokarmowy to największy organ 

układu immunologicznego, dlatego zdrowa 

dieta jest tak ważna dla budowania naturalnej 

odporności organizmu. Posiłki dziecka powin-

ny być różnorodne. Dietę zdrowego dziecka 

należy oprzeć na mleku, produktach zbożo-

wych z pełnego przemiału, warzywach 

i owocach ,wzbogacać o chude mięso, jaja 

i morskie ryby. Wzmacnianiu odporności 

sprzyja uzupełnienie posiłków malca 

w naturalne probiotyki znajdujące się 

w cykorii, porach, karczochach, czosnku, szpa-

ragach, cebuli i bananach. Trzeba pamiętać 

również, żeby dziecko jadło regularnie. 

Hartowanie 

Podstawą hartowania są codzienne spacery. 

Dziecko powinno spędzać na świeżym powie-

trzu przynajmniej dwie godziny dziennie. Prze-

ciwwskazaniem do wyjścia z domu dla zdro-

wych małych dzieci jest tylko temperatura 

spadająca więcej niż 10 stopni poniżej zera. 

Malca nie można też przegrzewać, a posiłki 

i napoje dla niego powinny mieć temperaturę 

pokojową. 

Odporność emocjonalna przedszkolaka 

Emocje dziecka w wieku przedszkolnym różnią się od 

emocji człowieka dorosłego. Przeżycia dziecka są krót-



do wysiłku. Hartowanie polega na organizowaniu dla dziecka sytuacji trudnych. Muszą być one dostosowane do możliwości 

dziecka tak, aby potrafiło je samodzielnie pokonać. Do kształtowania odporności emocjonalnej u dzieci nadają się gry. Wywołu-

ją one gwałtowny wzrost napięcia. Chęć wygrania sprawia, że dziecko podejmuje wysiłek i stara się wytrwać do końca. Jeżeli 

wygra przeżyje sukces i zwiększy swoją odporność. Gdy przegra uczy się znosić porażkę z nadzieją, że wystarczy się lepiej po-

starać i wszystko może się udać. 

Jeżeli w przedszkolu zadba się o to, aby dzieci potrafiły mądrze się zachować w sytuacjach pełnych napięć emocjonalnych, nie 

będą tak łatwo poddawać się frustracji, a porażki znosić będą z nadzieją, że trzeba się tylko postarać i spróbować jeszcze raz 

aby cel został osiągnięty. 

Wiek przedszkolny jest okresem bogacenia się i różnicowania życia uczuciowego, co na zewnątrz wyraża się na ogół w żywym, 

spontanicznym i łatwym do zauważenia zachowaniu. Dzieci nie potrafią maskować i tłumić swoich przeżyć emocjonalnych. 

Uczucia dziecka odbijają się natychmiast w jego zachowaniu, uzewnętrzniają się w ruchach i w gestach, w mimice, śmiechu 

i płaczu, a również – z wiekiem coraz częściej – w ekspresji werbalnej: w słowach i wypowiedziach. 

W wieku przedszkolnym dziecko przeżywa takie uczucia jak: zazdrość, gniew, strach i lęk, radość, przyjemność, sympatię, 

zmartwienie, ciekawość. Zaczynają też kształtować się uczucia społeczne, moralne, estetyczne i intelektualne. 

Emocje, które uzyskały znaczenie dominujące, oddziałują na osobowość dziecka, a przez nią na jego przystosowanie społeczne. 

Decydują one, jaki jest „ogólny nastrój” dziecka. Emocje te zależą głównie od środowiska, w jakim dziecko wzrasta 

i wychowuje się. Dużą rolę do odegrania w tej dziedzinie mają również nauczyciele przedszkola. Muszą oni pokazać się jako 

bardzo dobrzy obserwatorzy codziennego życia w przedszkolu. Organizować sytuacje zabawy , w których dziecko będzie się 

uczyło samoświadomości, empatii i kontaktów społecznych. 

W dużej mierze sukces w tej kwestii zależny jest od właściwej współpracy rodziców z przedszkolem, do którego dziecko 

uczęszcza. 

Bibliografia 

U. Bohmig , Zdrowie naszych dzieci, Warszawa 2001. 

D. Siemek, Problemy wieku przedszkolnego, Warszawa 1998. 


