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15 lutego otwarto stronê internetow¹ przedszkola:  
Od tego dnia zamykamy grupy na facebooku. Pozostaje otwarta strona na FB na której

 www.przedszkole3kanoniczki.pl.

14 lutego - 28 lutego sk³adanie Deklaracji woli uczêszczania do przedszkola na rok 
szkolny 2022/23 przez rodziców dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola.

W miesi¹cu lutym du¿o uwagi poœwiêcamy Patronowi naszego przedszkola b³o -

gos³awionemu Ojcu Gwidonowi z Montpellier. Dzie³a prowadzone przez Zgroma -
dzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Œwiêtego czerpi¹ z Jego charyzmatu maj¹cego po -
cz¹tek w XII wieku. Okna ¿ycia, opieka nad dzieæmi, chorymi, starszymi, samotnymi 
matkami, katechizacja, misje i bracia z Towarzystwa Ducha Œwiêtego - œwiadcz¹ o tym, 
¿e duch Gwidona jest obecny poœród nas mimo up³ywaj¹cych lat. 
Dlatego na pocz¹tku S³onecznika wita nas radoœnie Ojciec Gwidon i siostry Duchaczki 
na dzieciêcych rysunkach poni¿ej. 

B³ogos³awiony                    Ojciec Gwidon

bêd¹ umieszczane niektóre in -
formacje. 
Równie¿ miesiêcznik przed -
szkolny S³onecznik dostêpny 
bêdzie wy³¹cznie na stronie 
Internetowej przedszkola.
Dziêkujemy rodzicom, którzy byli 
z nami na FB.



B³ogos³awiony Ojcze Gwidonie,
prosimy, daj nam pomocne d³onie,
byœmy z dobroci¹, dnia ka¿dego
podchodzili do bliŸniego.
My zapatrzeni na Twoje ¿ycie,
Pragniemy przyk³ad czerpaæ obficie.
Mi³oœæ i mi³osierdzie dawaæ,
od innych to samo kiedyœ dostawaæ.
Chcemy, by serca dzieciêce, m³ode
Sta³y siê Gwidonowym Ogrodem.

Anna Drozdowska
(nauczycielka oddzia³u III)

Modlitwa do Gwidona
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Trwaj¹ przygotowania do œwiêtowania Dnia Patrona naszego Przedszkola. Ju¿ wie -
my, gdzie urodzi³ siê b³. Ojciec Gwidon - to Montpellier. Wiemy, ¿e mia³ dobre ser -
ce, ¿e zak³ada³ Szpitale Ducha Œwiêtego, nazywane tak¿e Domami Ducha Œwiêtego. 
Maluszki staraj¹ siê byæ pomocnikami Ojca Gwidona. Wiêkszoœæ czasu na sponta -
niczn¹ zabawê spêdzaj¹ na “pos³ugach” w Domu Ducha Œwiêtego.

Jest poniedzia³ek, tu¿ po feriach, a my rozpoczynamy tydzieñ z Patronem naszego 
przedszkola B³. O. Gwidonem. Najpierw odkodowaliœmy jego imiê ukryte na kra -
townicy. Dzieci opowiedzia³y co zapamiêta³y z historii ¿ycia ojca Gwidona. Uzu -
pe³niliœmy wiedzê, poznaj¹c kolejne fakty z ¿ycia Gwidona. Nastêpnie zabraliœmy siê 
za tworzenie ksi¹¿eczki o naszym Patronie. I tak powsta³a strona tytu³owa. W kolej -
nych dniach planujemy uzupe³niaæ j¹ o nastêpne strony. Na zakoñczenie zajêæ œpie -
waliœmy piosenki o Ojcu Gwidonie i graliœmy na instrumentach. 

Przygotowanie do dnia Patrona przedszkola
U Maluszków

U Straszaków (facebook)



We wtorek skupiliœmy siê na wielkich dzie³ach B³. O. Gwidona jakimi by³y 
Szpital i Dom Ducha Œwiêtego. Dzieci odgrywaj¹c scenki pozna³y dobroczynn¹ 
dzia³alnoœæ B³. Gwidona. Powsta³y te¿ kolejne strony naszej ksi¹¿ki. 

Œroda to kolejny dzieñ z B³. O. Gwidonem w naszej grupie. Dzisiaj inspiruj¹c siê ¿yciem 
naszego Patrona, skupiliœmy siê na uczynkach mi³osierdzia. Zape³niliœmy kolejn¹ 
stronê naszej ksi¹¿ki kolorowankami. Powsta³y te¿ kwiaty z uczynkami mi³osiernymi.
Nasze kwiaty "zasadziliœmy" w Gwidonowym Ogrodzie Mi³osierdzia. Dzieci stwier -
dzi³y, ¿e nasze kwiaty s¹ tak piêkne, bo podlewaliœmy je mi³oœci¹.

Czwartek to dzieñ refleksji nad Gwidonowym dzie³em mi³osierdzia. Przyjrzeliœmy siê 
dok³adniej pracy Sióstr Duchaczek. Niektóre dzieci by³y zdziwione, ¿e Siostry pracuj¹ 
poza granicami Polski, ¿e zajmuj¹ siê te¿ osobami starszymi. Kiedy zapyta³am dzieci o 
"Nasze" Siostry z przedszkola, pad³o wiele piêknych s³ów na przyk³ad:
 -Nasze Siostry s¹ zawsze uœmiechniête. -Maj¹ zawsze dobry humor. -Pomagaj¹ nam. 
- Maj¹ du¿o pracy. - S¹ z nami zawsze.
Dzieci narysowa³y "swoje" (tak to okreœli³y) Siostry Duchaczki. W pracach, poprzez 
wielkie zaanga¿owanie i starania, wyrazi³y najpiêkniej jak umia³y wdziêcznoœæ Sio -
strom (str. 2)
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B³ogos³awiony Ojciec Gwidon
nasz Patron

  B³ogos³awiony Ojciec Gwidon z Montpellier to 
bardzo wa¿na postaæ dla naszego przedszkola, 
poniewa¿ to w³aœnie on jest jego  Patronem.
 Przez ca³y tydzieñ poznawaliœmy i przypominali -
œmy sobie kim by³ Ojciec Gwidon, sk¹d pochodzi³ i 
czym siê zajmowa³. Postaæ Gwidona uczy dzieci 
wielkiej wra¿liwoœci na biedê, samotnoœæ, cier -
pienie, ale tak¿e uœwiadamia im jak wa¿ne jest to, 
by byæ dobrym cz³owiekiem. Mieliœmy równie¿ 
mo¿liwoœæ wcieliæ siê w postaci Ojca Gwidona i 
sióstr Duchaczek i odegraæ scenki z ¿ycia i pos³ugi 
w Szpitalu Ducha Œwiêtego, który wspólnie z dzie -
æmi staraliœmy siê wybudowaæ. Œwiêtowanie dnia 
patronalnego odby³o siê 4 lutego. Niestety ze 
wzglêdu na sytuacjê pandemiczn¹, nie mogliœmy 
siê wspólnie spotkaæ i radowaæ. Dlatego obchody 
tego dnia prze¿ywaliœmy w swoich grupach bior¹c 
udzia³ w zabawach przygotowanych przez 
nauczycieli. 

s. Stella Porêbna CSS

Niech b³ogos³awiony Ojciec Gwidon wstawia siê za nami u Boga 

  Zajêcia dodatkowe pe³ne s¹ atrakcji. Dzieci chêtnie 
bior¹ udzia³ w zabawach i tañcach, tworz¹ prace 
plastyczne i wcielaj¹ siê w ró¿ne role. Na zajêciach 
sensorycznych mog¹ sobie pozwoliæ na kontakt z 
ró¿nymi masami, mieszaæ, formowaæ, przelewaæ, 
obserwowaæ i doœwiadczaæ wszystkimi zmys³ami.
Czêsto obserwujê dzieci w czasie zajêæ dodatkowych 
i widzê, ¿e s¹ aktywne, radosne i spontaniczne. 
We wszystkich zajêciach bior¹ udzia³ wszystkie dzieci 
z wyj¹tkiem szachów - tu zasiadaj¹ za sto³em dzieci, 
które lubi¹ ten rodzaj rozgrywek.
    Dziêkujê nauczycielom za prowadzenie zajêæ do -
datkowych w przedszkolu i dzielenie siê swoimi u -
miejêtnoœciami i pasjami (sa).
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Okiem dyrektora



Pocz¹tek lutego, to w naszym przedszkolu czas szczególny. Równie¿ w tym roku nie 
by³o inaczej. Zaraz po powrocie z ferii rozpoczêliœmy nasz tydzieñ z B³. Ojcem Gwi -
donem. Przez kolejne dni poznawaliœmy, a w zasadzie przypominaliœmy sobie historiê 
¿ycia B³ogos³awionego. Uczyliœmy siê o jego wielkich dzie³ach mi³osierdzia, Domu i 
Szpitalu Ducha Œwiêtego. Stworzyliœmy Gwidonowy Ogród Mi³osierdzia, wype³niony 
dobrymi uczynkami. Przygl¹daliœmy siê pracy naœladowców Gwidona - mêskiemu i 
¿eñskiemu Zakonowi Ducha Œwiê -
tego. Dzieci narysowa³y Nasze 
Siostry Duchaczki. 
I wreszcie nadszed³ Pi¹tek - dzieñ, 
w którym w ca³e Przedszkole œwiê -
tuje Dzieñ Patrona B³. O. Gwidona. 
Dzieci tego dnia przysz³y od -
œwiêtnie ubrane. Ca³e przedszkole 
rozbrzmiewa³o piosenkami o 
Gwidonie. My zaœ w naszej grupie 
tego dnia, skupiliœmy siê na tym jak 
dzieci mog¹ na co dzieñ naœladowaæ B³. O. Gwidona. Zrobiliœmy burzê mózgów oraz 
pokolorowaliœmy obrazki przedstawiaj¹ce dobre uczynki dnia codziennego. Na mo -

dlitwie w kaplicy, prosiliœmy Ojca Gwidona, aby 
da³ nam pomocne d³onie. A potem nasta³ czas 
œwiêtowania. Zgromadziliœmy siê w sali, przy 

wspólnym stole, na któ -
rym pojawi³y siê upie -
czone przez siostry w 
kuchni specjalnie na t¹ 
okazjê, s³odkie bu³eczki. 
Œpiewaliœmy weso³o i 
dziêkowaliœmy Panu 
Bogu za naszego Patro -
na Ojca Gwidona.

Anna DrozdowskaJak razu pewnego 
Ojciec Gwidon 
zawita³ do Starszaków

czyli 
nasze obchody Dnia Patrona Przedszkola
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Anna Drozdowska 



Pod takim has³em up³yn¹³ pierwszy tydzieñ lutego w grupie I. Zajêcia mia³y na celu 
przybli¿yæ dzieciom postaæ b³. O. Gwidona i przygotowaæ do œwiêtowania Dnia 
Patrona Przedszkola. Maluchy nauczy³y siê, ¿e Montpellier, to rodzinne miasto b³. O. 
Gwidona i ¿e Gwidon ¿y³ naprawdê bardzo dawno temu. Dowiedzia³y siê, ¿e mia³ 
dobre serce, ¿e zak³ada³ Szpitale Ducha Œwiêtego, nazywane tak¿e Domami Ducha 
Œwiêtego. Stara³y siê byæ pomocnikami Ojca Gwidona, co widoczne by³o w zabawie, 
podczas której zaanga¿owa³y siê w budowanie Szpitala Ducha Œwiêtego i opiekê nad 
dzieæmi. 

Ka¿dego ranka sprawdza³y, czy dzieci ju¿ siê obudzi³y, czy s¹ g³odne, a mo¿e trzeba je 

nakryæ. Wzruszaj¹cy by³ widok, kiedy dziewczynki bra³y ksi¹¿ki i czyta³y bajki, a 

ch³opcy ustawiali ³ó¿eczka, ¿eby nie by³o za ciasno. 

Dzieñ Ojca Gwidona - Pob³ogos³aw, Ojcze Gwidonie - z piosenk¹ na ustach oraz z mo -

dlitw¹ Koronk¹ ku czci Ducha Œwiêtego, zgromadzi³y siê Maluchy w kaplicy sióstr, by 

dziêkowaæ i powierzaæ Ojcu Gwidonowi opiekê nad naszym przedszkolem. Tego dnia 

w naszej sali wspólnie przygotowaliœmy stó³, ¿eby 

zasi¹œæ do gwidonowej uczty. Nie mog³o na nim za -

brakn¹æ „gwidonek” - bu³eczek przygotowanych przez 

nasze siostry, a tak¿e s³odkiej niespodzianki od s. Dy -

rektor. By³o te¿ du¿o muzyki, tañca i radoœci. 
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B³ogos³awiony Ojciec Gwidon 
i Maluchy 

s. Marlena Siuta CSS

Rys. S. Marlena



 - Dlaczego teraz nie ma jaskiniowców? - Kiedy ¿y³y dino -
zaury? 
Jak odpowiedzieæ na takie pytania dzieciom, które nie maj¹ 
jeszcze rozwiniêtego poczucia czasu i myl¹ “jutro” z “wczo -
raj”? Co to znaczy: dawno, dawno temu? 
W lutym u œredniaków dzieci zdobywa³y wiedzê na temat 
œladów z odleg³ej przesz³oœci. Ciekawe by³y rozmowy na 
temat jaskiniowców, jak ¿yli i co robili. Bawilismy siê w 
zabawê: „Mamut toczy k³odê”, która dostarcza³a 
dzieciom wiele radoœci, rozwijaj¹c przy tym spra -
wnoœæ fizyczn¹. Dzieci pozna³y najpopularniejsze 
gatunki dinozaurów. Próbowaliœmy te¿ dowie -
dzieæ siê dlaczego dinozaury wyginê³y? Wizu -
alizacja tej teorii polega³a w naszym przypadku na 
wykonaniu makiety wulkanu. Wykorzystaliœmy te¿ 
do tego dinozaury dostêpne w przedszkolu i przy -
niesione przez dzieci z domu. 
Doskona³¹ zabaw¹ by³a zabawa pracê paleontologów i 
archeologów przy wykopaliskach. Przy okazji przedsz -
kolaki doskonali³y umiejêtnoœci matematyczne pos³u -
guj¹c siê liczebnikami g³ównymi i porz¹dkowymi. 
Rozwija³y umiejêtnoœci dodawania i odejmowania w 
zakresie szeœciu. Doskonaliliœmy sprawnoœæ r¹k wy -
konuj¹c kilka ciekawych prac plastycznych: „Jaski -
niowcy” (rysowanie wêglem), „W prehisto -
rycznym lesie” (malowanie akwarelami te -
chnik¹ mokre w mokrym, wycinanie sylwet 
dinozaurów i naklejanie), “Witra¿ z Dinkiem” 
(wypychanie i wycinanie bibu³ki i podklejanie, 
aby powsta³ witra¿), “Ma³y dinozaur” (ryso -
wany wierszyk, praca na du¿ych arkuszach 
papieru w parach).

Dinozaury s. Eligia Ryniak CSS
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10 Nasze ulubione baœnie i bajki 14-18 II

Pod takim has³em min¹³ trzeci tydzieñ lutego w grupie Maluszków. Wpisuje siê 
on w projekt realizowany w grupie „Zaczynamy od ksi¹¿ki” (wiêcej o tym by³o 
w numerze listopadowym). Tym razem dzieci pozna³y Czerwonego Kapturka, 
Królewnê Œnie¿kê i Trzy ma³e Œwinki. Zainspirowane opowiadaniem 
nauczyciela, dzieci same siêga³y po bajkowe postaci z przedszkolnego Atelier i 
odegra³y teatrzyk „Trzy ma³e Œwinki”. Nie zabrak³o tak¿e spontanicznych 
scenek w bajkowych strojach i przy odpowiedniej scenografii, aby odtworzyæ 
bajkê o „Czerwonym Kapturku”. Dzieci przenios³y siê równie¿ do krainy 
Królewny Œnie¿ki, gdzie oprócz zabaw dydaktycznych, czeka³a na nie s³odka 
niespodzianka. 
Tydzieñ z bajkami i baœniami pozwoli³ Maluszkom doœwiadczyæ ró¿nych 
emocji, wzbogaci³ wyobraŸniê, uczy³ koncentracji uwagi, dostarczy³ wiedzy z 
ró¿nych obszarów, otwiera³ na œwiat wartoœci. Ten czas pozwoli³ tak¿e 
dostrzec talenty teatralne wœród dzieci. 

s. Marlena Siuta CSS
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„Bale, bale w karnawale...”Karnawa³ to czas radoœci i zabawy. A najwiêcej radoœci i za -
bawy daje bal karnawa³owy. W grupie Maluszków w tym roku odby³ siê bal pod 
has³em „W krainie bajek i baœni”. Wiadomo, na tak¹ okazjê potrzebny jest odpowiedni 
strój, który zwróci uwagê wszystkich. Ka¿de dziecko z maluszkowej grupy przygoto -

23 lutego odwiedzi³ nas zaprzyjaŸniony teatr EDEN z Wieliczki 
ze spektaklem pt.: „Daniel w jaskini lwów”. Historia przed -
stawia³a panowanie trzech królów: Nabuchodonozora, Balta -
zara oraz króla Dariusza i ich tajemniczych snów, których nikt 

nie potrafi³ wyjaœniæ. Na dworze ¿y³ jednak Daniel, który mia³ dar t³umaczenia tych¿e 
snów, dlatego te¿ by³ bardzo ceniony w królestwie. Niestety nie wszystkim siê to 
podoba³o i za panowania króla Dariusza podstêpny s³uga da³ mu do podpisania de -
kret, który zawiera³ polecenie wrzucenia Daniela do jaskini lwów. Tak te¿ siê sta³o. 
Daniel trafi³ do jaskini, jednak Bóg zamkn¹³ paszcze lwów i nie zosta³ przez nie po -
¿arty. Dzieci z ogromnym zaanga¿owaniem nie tylko ogl¹da³y przedstawienie, ale 
równie¿ bardzo aktywnie i chêtnie odpowiada³y na pytania, dawa³y rady i wypowia -
da³y swoje zdanie. ZnaleŸli siê równie¿ ochotnicy, którzy weszli do jaskini i uwolnili 
Daniela z paszczy groŸnych lwów. Dzieci bardzo dobrze potrafi³y wskazaæ z³e postê -
powanie królów, a tak¿e powiedzieæ jak powinni to naprawiæ. Dosz³y równie¿ do 
wniosku, ¿e zazdroœæ mo¿e zniszczyæ drugiego cz³owieka oraz jak bardzo wa¿na w 
¿yciu jest modlitwa i ufnoœæ w Bo¿e mi³osierdzie. 

s. Stella Porêbna CSS

Karnawa³ - Maluchy
Agata Czy¿

Daniel w jaskini lwów 



Dzieñ karnawa³owy tak bardzo wyczekiwany przez wszystkie dzieci odby³ siê w 
naszym przedszkolu w T³usty Czwartek 24 lutego. Od samego rana, do sal przy -
chodzi³y ró¿ne postacie z bajek, piêkne i kolorowe. Karnawa³ najbardziej kojarzy siê 
dzieciom ze strojami, kolorowymi balonami, maskami na twarze, smako³ykami, ale 
przede wszystkim z radoœci¹ i dobr¹ zabaw¹. Tak w³aœnie by³o w naszym przedszkolu. 

Ró¿ne konkursy, tañce, œpiewy i radoœæ mo¿na by³o us³yszeæ w 
ca³ym przedszkolu. Zapyta³am dzieci co najbardziej im siê 
podoba³o w tym dniu i pad³y ró¿ne odpowiedzi. Na przyk³ad 
taniec na gazecie, czy konkurs „brakuj¹ce krzes³o”. Innym to, 
¿e by³y dwie Elzy czy dwóch piratów, a jeszcze innym w³aœnie 
te smako³yki. By³y równie¿ dzieci, którym podoba³o siê nie -
mal¿e wszystko. Na koniec pad³o okreœlenie, ¿e to by³ „Pyszny 
karnawa³”! 
Szkoda tylko, ¿e musimy czekaæ na niego ca³y rok. 

wa³o swoje wyj¹tkowe przebranie na tê 
okazjê. A wiêc mo¿na by³o spotkaæ Elsê  i 
inne ksiê¿niczki i królewny, a nawet Smoka 
Wawelskiego czy dinozaura. Nie zabrak³o 
równie¿ zawodów takich jak policjant czy 
lekarz. W trakcie poszczególnych zabaw i 
konkurencji dzieci musia³y wykazaæ siê szy -
bkoœci¹, sprytem, umiejêtnoœci¹ wspó³pra -
cy, a nawet... umiejêtnoœci¹ z zakresu tañca 
towarzyskiego. Nie zabrak³o takich konku -
rencji jak biegi z balonikiem, tañce na ga -

zecie, gor¹ce krzese³ka i inne. W przerwie na odpoczynek mo¿na by³o zjeœæ trochê 
smako³yków i nabraæ si³ do dalszej zabawy. Punktem kulminacyjnym by³ wybór króla i 
królowej balu i ich wspólny taniec. Zabawê zakoñczy³y swobodne tañce w rytm 
dzieciêcych przebojów. Teraz pozostaj¹ zdjêcia i mi³e wspomnienia. Kolejny bal 
karnawa³owy dopiero za rok.
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„Pyszny” karnawa³ s. Stella Porêbna CSS



W tym roku bal karnawa³owy u Starszaków odby³ siê pod has³em: Na dzikim Zacho -
dzie. Rodzice przygotowali dla dzieci stroje w tym klimacie - pozbawione elementów 
zwi¹zanych z przemoc¹ (pistolety, kajdanki, ³uki, toporki etc.). Ca³a grupa stawi³a siê 
przebrana za Indian, Indianki oraz kowbojów i kowbojki. Dzieci po wejœciu do sali ude -
korowanej przez nauczycielki przenios³y siê na Dziki Zachód. Tam czeka³y ju¿ na nich 
Szeryf: pani Ania i s. Mariola - nazwana przez dzieci Tañcz¹cy Spokój, jako ¿e mia³a na 
sobie strój indiañski. Starszaki dowiedzia³y siê, ¿e przed nimi szereg zadañ, które 
sprawdz¹ czy nadaj¹ siê na Indian i kowboi. Oto lista zadañ od Szeryfa: nauka okrzyku 
kowbojskiego „Iiiiiiihaaaa”, odszukanie na „Œcianie Szeryfa” listu goñczego ze swoj¹ 
podobizn¹, taniec kowbojski „Wio, koniku”, rzut lassem i z³apanie szalonej krowy, 
zaganianie œwinek do zagrody, zjadanie jab³ek zawieszonych na kiju, galop przez 
preriê. Po wykonaniu zadañ, dzieci uda³y siê na poczêstunek przygotowany przez 
Rodziców. By³o smacznie, s³odko, gwarno i weso³o. Po posi³ku dzieci przyst¹pi³y do 
zadañ od Wodza Indiañskiego: nauka indiañskiego okrzyku ”a aaaaaaaa aaaaaa”, 
wybór indiañskich imion, taniec indiañski, udzia³ w opowieœci ruchowej o plemieniu 
Tiki-Taka, skradanie: tor przeszkód, odtañczenie tañca deszczu, wype³nianie kart pra -
cy: Indiañskie barwy. Równie¿ i z tymi zadaniami Starszaki poradzi³y sobie doskonale - 

mog¹ od dziœ nazywaæ siê kowbojami oraz 
Indianami. Potem rozpoczê³y siê tañce. Wszy -
scy doskonale siê bawili i nawet nie zauwa¿yli, 
¿e przysz³a pora na obiad. A po nim nauczy -
cielki zaprosi³y dzieci na siestê i ogl¹danie 
bajki: Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie. 
Ten dzieñ na d³ugo zapadnie w pamiêci jako 
œwiêto radoœci i dobrej zabawy w stylu country.
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Na Dzikim Zachodzie Anna Drozdowska
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   Wspólne czytanie jest jedn¹ z piêkniejszych, ale te¿ wa¿niejszych czynnoœci, jakie 
doroœli mog¹ wykonywaæ razem z dzieæmi. Stanowi jedn¹ z pasji, jak¹ rodzice mog¹ 
zaszczepiæ w ¿yciu ma³ego cz³owieka. Niestety w rzeczywistoœci coraz czêœciej rezy -
gnujemy z tej formy spêdzania czasu z dzieæmi próbuj¹c zast¹piæ j¹ ekranem telefonu 
lub komputera.

Przedszkole jest czasem jedynym miejscem, w którym dzieci maj¹ stycznoœæ z 
czytaj¹cym doros³ym. Dlaczego warto pielêgnowaæ nawyk wspólnego, systematy -
cznego czytania? Oto kilka cennych argumentów:

- Budowanie s³ownika, poznawanie jêzyka ojczystego i ogólnie: rozwój mowy.

- Rozwijanie wyobraŸni i twórczego myœlenia.

- Budowanie wyj¹tkowej wiêzi z doros³ym daj¹cej mo¿liwoœæ dialogu.  

- Kszta³towanie koncentracji uwagi. 

- Rozwijanie wra¿liwoœci i empatii oraz umiejêtnoœci odró¿niania dobra od z³a.  

- Æwiczenie pamiêci. 

- Przygotowanie do samodzielnego czytania. 

- Zdobywanie wiedzy o otaczaj¹cym œwiecie. 

Jedn¹ z wartoœci wspólnego czytania jest budowanie bliskoœci i relacji z doros³ym, a 
przez to zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dziecka - mi³oœci, poczucia bezpie -
czeñstwa i akceptacji. Maj¹ one pierwszeñstwo w domu rodzinnym. Tego kontaktu 
nie zast¹pi nauczyciel w przedszkolu, ani zdawanie siê na tzw. elektroniczn¹ nianiê 
(telewizor, komputer, tablet, telefon). Pamiêtaj¹c o korzyœciach p³yn¹cych z czytania 
ksi¹¿ek, warto ka¿dego dnia poœwiêciæ choæ chwilê na lekturê z dzieckiem. 

Z ca³¹ pewnoœci¹ wp³ynie to na rozwój dziecka i wzmocni wiêzi emocjonalne z 
najbli¿szymi.

Cykl spotkañ nauczycieli z rodzicami

VI. Dlaczego (nie)czytamy? s. Marlena Siuta CSS





HUMOR PRZEDSZKOLAKAHUMOR PRZEDSZKOLAKA

Chwalê ch³opców:
- Zobaczcie, dzieci, jak oni ³adnie i cierpliwie czekaj¹ na 
swoj¹ kolej. 
Za jakiœ czas proszê dzieci, by pozbiera³y zabawki. Ponie -
wa¿ jakoœ nikt nie zbiera, powtarzam proœbê. Na to jedna z 
dziewczynek:
- Siostro, czy ty te¿ jesteœ cierpliwa?
- Chyba tak - odpowiadam. Na to dziecko:
- To nie mo¿esz chwilê poczekaæ, a¿ zaczniemy 
zbieraæ?   s. Marlena

Rozmowa dwóch sióstr pod koniec segregowa -
nia butów dla uchodŸców: 
- Siostro, czy te buty ju¿ mog¹ iœæ na górê?
- Raczej nie mog¹, musisz je zanieœæ... 

s. Franciszka

Jednemu z ch³opców zrobi³a siê ranka na palcu wiêc 
przynoszê plasterek, ¿eby j¹ opatrzyæ. “Ranny” patrzy na 
plasterek i wo³a: - O, nie! Tylko nie ró¿owy.          s. Eligia

Przygotowujemy siê do Wielkiego Postu i zapisujê 
postanowienia dzieci na karteczkach: 
- Ja nie bêdê jad³ s³odyczy - mówi jeden z ch³opców.
- Zastanów siê - mówiê - bo jak siê coœ postanowi, to trzeba 
spe³niæ.
- Dobrze - mówi ch³opak po chwili namys³u - proszê napisaæ tak: W Wielkim 
Poœcie bêdê jad³ trochê s³odyczy. Anna Drozdowska

Pytam na zajêciach u Starszaków:
- Jak siê nazywa pan, który hoduje pszczo -
³y? - Ularz.  s. Mariola

Smok u Starszaków
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