
Dla wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej. 

 

TWÓJ PRZEDSZKOLAK 

 
Gazetka dla rodziców, ukazująca się od 2000 r. 

PAŹDZIERNIK 2018r. 
 

 

Kochane Dzieci i drodzy Rodzice! 

 

 

Mija drugi miesiąc nowego roku szkolnego 2018/2019. Dla niektórych z nas to kolejny 

rok, kolejne wyzwanie. Oczywiście znowu czeka nas jesień, uroczystości przedszkolne, dalej 

Gwiazdka, Nowy Rok i zanim się obejrzymy Wielkanoc, wiosna i koniec roku. Jednak  jak 

pisze w swoim wierszu Wisława Szymborska; „nic dwa razy się nie zdarza”. Każdy rok, choć 

wypełniony tymi samymi tradycjami i rytuałami, jest inny. Spotykamy innych ludzi na swojej 

drodze, mamy co roku nowe dzieci, planujemy nowe projekty, innowacje, wykorzystujemy 

nowe wiadomości zdobyte na kursach, warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli. Staramy się 

aby efektywność pracy była jak najwyższa, a dzieci jak najlepiej przygotowane były do 

rozpoczęcia edukacji w szkole.  

Zwracamy szczególna uwagę na nowe dzieci. Proces adaptacyjny jest dla nas bardzo 

ważny. Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci stawały się samodzielne i nabywały 

umiejętności społeczne. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez współpracy z Wami drodzy 

Rodzice.  Bo tylko wspólnym wysiłkiem można osiągnąć najlepsze efekty założonych celów.  

Niech wszystkim nam przyświeca jeden cel: dobro i rozwój dzieci. Nie zapominajmy o tym – 

jesteśmy tu dla naszych najmłodszych! 

Zatem jeszcze raz wszystkiego dobrego, wspólnego działania, ciągłej zgody, wytrwałości, 

zaangażowania i wspaniałej współpracy na nowy rok przedszkolny! 

 

Dyrektor przedszkola 

Beata Migacz 

 

 
   

 

 

 

 

 



"Edukacja regionalna - kultywowanie tradycji naszych przodków i rozwijanie 

patriotyzmu wśród dzieci w wieku przedszkolnym" 
 

,,Ojczyzna przedszkolaka jest blisko, 

na wyciagnięcie ręki - 

to ulica, dom, przedszkole” 

                                                                                     T. Różewicz 
 

 

      Edukacja regionalna w przedszkolu ma znaczenie dla zrozumienia, przez dzieci w wieku 

przedszkolnym, związków między teraźniejszością, a przeszłością. Warunkuje również 

świadomość dzieci kim są, gdzie mieszkają i skąd pochodzą. Uczy szanowania otaczającego 

świata i  miłości do MAŁEJ OJCZYZNY. 

Stworzony projekt pozwolił zebrać informacje i materiały oraz opracować plan działania, dzięki 

któremu możemy w systematyczny, ciekawy, bezpieczny i interesujący sposób zapoznawać 

nasze dzieci z tradycjami naszego narodu i regionu, z piękną mową ojczystą i gwarą, zabytkami 

Polski i naszego regionu, ze sławnymi Polakami oraz lokalnym środowiskiem.  Przedszkolaki 

będą uczyć się śląskiej gwary, spotykać z ciekawymi mieszkańcami Goczałkowic, zwiedzać 

okoliczne zabytki i poznawać ich historię, będą przygotowywać i degustować śląskie potrawy.  

Pierwszym etapem realizacji  projektu było wprowadzenie do menu przedszkolnego „ dnia 

śląskiego”, w którym to dzieci cały dzień spożywają posiłki  typowe dla  naszego regionu, a  

nazwy potraw napisane są w gwarze śląskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      We wrześniu  została zorganizowana wycieczka do części zdrojowej naszej gminy. Podczas 

wycieczki ,przedszkolaki zobaczyły ciekawe obiekty i miejsca : m.in budynek administracji  

Uzdrowiska. Jest to dawny hotel z 1880r. nazywany "Prezydent" lub "Cesarski".   Chłodząc  się 

w mgiełce wody rozpryskującej z fontanny, opisywały, co przedstawia rzeźba i   dowiedziały 

się, kto jest jej twórcą.  Zwiedziły Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny z zabytkową 

rzeźbą. Na przeciw niego stoi budynek w drewnianej konstrukcji muru pruskiego. To pawilon 

zdrojowy "Wrzos" z 1874 roku. Tutaj przedszkolaki zrobiły pamiątkowe zdjęcie. Kolejna 

budowla ,która przyciągnęła uwagę dzieci - to zabytkowy budynek dawnej Pijalni Wód. 

Wzniesiony w 1862 roku, w stylu architektury parkowej. Podczas wycieczki dzieci 

spacerowały  alejkami pięknego parku zdrojowego. W drodze powrotnej udały  się nad Staw 

Maciek, gdzie podziwiały panoramę środowiska przyrodniczego oraz pływające łabędzie. 

Ostatnią budowlą, jaką  zobaczyły był "Stary Dworzec", w którym można ciekawie spędzić 

czas czekając na pociąg. 

 
 

DZIEŃ ŚLĄSKI 

 
 

 

Chlyb wieloziarnisty  

z omastą;szałot: 

szynka, jajco, ogórek 

konserwowy, syr żółty, 

majonez domowy 

Malckawa z mlykiem 

niecukrowano 

Arbuz 

 

Polywka jarzynowa z 

kaszą manną 

Kluski z mięsem 

Surówka z marchewki i 

jabłka 

Napój malinowy 

 

 

Żymła z ziarnami 

słonecznika z omastą, 

pomidorem, syrem 

mozzarella i bazylią 

Tyj z leśnych owoców 

lekko cukrowany 

 



 

              
 

 

      Dzięki działaniom zaplanowanym w projekcie,  przekażemy  dzieciom treści, które 

zainteresują je życiem, kulturą i obyczajami mieszkańców naszej miejscowości. 

„Dożynki Przedszkolne 2018” zainaugurowały rozpoczęcie cyklu imprez i uroczystości z tej 

tematyki.  

W tym dniu sala przedszkolna zamieniła się w spiżarnię i mały skansen. Imprezę uświetniła 

obecność   gości – państwa Heleny i Gerarda Koska - członków Goczałkowickiego Zespołu 

Folklorystycznego, którzy przybyli przepięknie ubrani w stroje tradycyjne. Przedszkolaki z 

zaciekawieniem przyglądały się niecodziennym strojom gości i słuchały opowieści ,jak dawniej 

żyło się w Goczałkowicach. Podczas imprezy dzieci poznały  tradycje, obrzędy i zwyczaje, 

które wiążą się z dożynkami, np. zostawianie ostatnich kłosów na polu, wiązanie ich w kępkę, 

ozdabianie, a niekiedy nawet układanie pod nimi kawałka chleba w lnianej szmatce, które 

miało magicznie łączyć przyszły plon z już zebranym i zapewnić urodzaj na przyszły rok. 

Ziarna wykruszane z wieńca dożynkowego były natomiast używane do pierwszych zasiewów. 

Dzieci, przebrane w stroje nawiązujące do folkloru, recytowały wiersze i wniosły do sali chleb, 

a następnie przekazały go na ręce pani dyrektor. Specjalnie na tą okazję wypieczony chleb, 

został pokrojony i każde dziecko miało okazję go skosztować. 
 

 

                 
 

 

      Poprzez kontakt  z otoczeniem społecznym, chcemy  wpłynąć na  rozwój  zainteresowań 

dzieci najbliższym środowiskiem, życiem i pracą ludzi oraz jej wytworami. Kontakty z ludźmi 

różnych zawodów sprzyjają gromadzeniu wiedzy o ich pracy oraz mają wpływ na 

kształtowanie szacunku dla niej. Dzieci mogą zobaczyć wytwory ludzkiej pracy  oraz poznać 

cechy jakie trzeba mieć aby móc wykonywać dany zawód. 

 W ramach cyklu : zakłady pracy w naszej miejscowości,  przedszkolaki  odwiedziły gabinet 

stomatologa. A 3 października spotkały się z  policjantami z Komendy Powiatowej Policji w 

Pszczynie -  dzielnicowymi naszej Gminy -  asp.szt. Jackiem Szmukierem oraz asp.szt. 



Tadeuszem Pniokiem, którzy przyszli w towarzystwie policyjnej maskotki - psa Sznupka.    

Tematem spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo.  Policjanci opowiedzieli 

przedszkolakom o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy, opisali swój mundur oraz policyjne 

akcesoria.  
 

 
 

 

     W projekcie  podkreślamy, że najważniejszym miejscem w którym dziecko poznaje pierwsze 

informacje o świecie, uczy się zasad moralnych, którymi będzie się kierowało w dalszym życiu, 

jest dom rodzinny. Każda rodzina posiada swoją odrębność kulturową, podczas wielu 

codziennych wydarzeń dziecko w sposób naturalny poznaje panujące zwyczaje, kultywowane 

obrzędy związane z obchodami świąt czy rocznic. Bardzo duże znaczenie w kształtowaniu 

postaw patriotycznych dzieci ma wielopokoleniowość rodzin. Wzrastając w takich rodzinach, 

stają się one bezpośrednimi odbiorcami wspomnień i opowiadań rodziców i dziadków, a 

słuchając ich, uczestniczą w wydarzeniach historii z życia członków swojej rodziny. 

      W ramach współpracy z domem rodzinnym , zaproszeni do przedszkola goście- babcie 

dzieci , pomagały w przygotowywaniu kompotów oraz obieraniu jabłek na pieczki. 
 

                                                  
 

 

Małgorzata Władarz 

 

 

 

 

 

 

 



CO NOWEGO NA ZAJĘCIACH 

 Z J.ANGIELSKIEGO? 

 
” Nauka  powinna być prowadzona w taki sposób,  

aby dzieci uważały ją za cenny dar,  

a nie za ciężki obowiązek." 

 Albert Einstein 

 
     29.09.2018r. miałam okazję uczestniczyć w autorskim szkoleniu pani Katarzyny 

Niemiec w Krakowie. Pani Kasia to absolwentka pedagogiki przedszkolnej na Akademii 

Pedagogicznej w Krakowie i filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie. Wieloletni nauczyciel języka angielskiego w krakowskich 

przedszkolach.  Jej zainteresowania skupiają się wokół nauczania i przyswajania języka 

obcego przez małe dziecko. Autorka pracy na temat warunków uczenia się języka przez 

dzieci w przedszkolu, oraz tekstów piosenek wspomagających naukę języka angielskiego.  

Organizatorem szkolenia była "Akademia Edukacji" kierowana przez miesięcznik "Bliżej 

Przedszkola". 

 

     Szkolenie obejmowało tematykę kręgów: 

  kolorowych zabaw na rozpoczęcie roku przedszkolnego 

  "our rules" - czyli zabaw wprowadzających kodeks przedszkolaka, piosenki i   

rymowanki porządkujące grupę 

  "fruit and vegetables" - w warzywnym koszyczku  

  "me and my body" - ja i moje ciało 

  "it's cold" - jest zimno 

  "around the town" - wokół miasta 

 

    Spotkanie z panią Katarzyną Niemiec miało charakter warsztatów, na których 

otrzymałam mnóstwo nowych, ciekawych pomysłów prowadzenie zajęć, tak aby dzieci w 

najwyższym stopniu zaciekawić, aby dzieciom chciało się chcieć zapamiętywać różne 

słówka i zwroty w j. angielskim.  Stąd w grupie "Pszczółki" mamy "kod" do sali 

składający się z trzech co tydzień poznanych nowych słówek na zajęciach innowacyjnych. 

Będziemy się także na pewno bawić  w zabawę "fed the monster" czyli będziemy karmić 

potwora, a także wprowadzę "jajeczne" karty do gry memory. Już śpiewamy piosenki z 

płyt: "Sing along all year long" i "Come and play with me". Wróciłam z Krakowa 

bogatsza o nowe doświadczenia, wiedzę i pomysły, które na pewno wykorzystam w pracy 

z dziećmi. Bardzo chciałabym prowadzić zajęcia z języka angielskiego tak, aby dzieci 

były maksymalnie zainteresowane i nawet nie zauważały, że uczą się, a w przyszłości, 

aby doceniły cenny dar jaki otrzymały czyli zasób wiedzy z które będą mogły czerpać w 

przyszłości. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze uczestniczyć w szkoleniach 

prowadzonych przez panią Kasię, bo było ono nieocenioną skarbnicą inspiracji. 

 
                                                                                                            Anna Szmajduch 



Terapia ręki  

 
W dniu 2.09.2018r. uczestniczyłam w szkoleniu Terapia 

ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza- 

terapia – masaż  nadające uprawnienia do prowadzenia 

diagnozy i terapii oraz tytuł Terapeuty Ręki. Szkolenie przeprowadzała Pani Katarzyna 

Gromelska w ośrodku szkoleniowym ProCentrum w Katowicach. Składało się ono z część 

teoretycznej jak również warsztatowej . W części teoretycznej została przedstawiona 

budowa kończyny górnej, rozwój sprawności rąk, zostały również omówione zaburzenia 

integracji sensorycznej, a funkcje ręki, szczegółowo przybliżony rozwój umiejętności 

grafomotorycznych, samoobsługa oraz zaprezentowano arkusz diagnostyczny, który mogę 

wykorzystać w pracy z dziećmi. Następnie przeszliśmy do część praktycznej gdzie 

przedstawione zostały techniki i ćwiczenia w terapii ręki i zaburzeń motoryki małej, które 

mogliśmy przećwiczyć na własnej osobie. Terapia ręki ma za zadanie zaangażować całą 

kończynę górną w wykonywanie różnych ćwiczeń poprawiających jej funkcjonowanie i 

doskonalenie ruchów precyzyjnych w tym także przygotowanie ręki do jednej z 

najważniejszych funkcji jaką jest pisanie. Terapia ręki nie opiera się jedynie na zadaniach  

grafomotorycznych, ale głównie na ćwiczeniach gimnastycznych całego ciała w celu 

wzmocnienia mięśni grzbietu, brzucha oraz ramienia by osiągnąć stabilizację oraz 

swobodną pracę kończyny. Terapię ręki skierowana jest głównie dla dzieci z 

nieprawidłową postawą ciała, zaburzonymi napięciami w obrębie kończyny górnej, 

wykazującymi problemy z wykonaniem codziennych czynności, problemami 

grafomotorycznymi czy też zaburzeniami koordynacji ruchowej oraz wzrokowo – 

ruchowej. Każdy rodzic może pobawić się z dzieckiem w domu przy okazji wzmacniając 

mięśnie odpowiedzialne za prawidłową postawę.  

 

Anna Wrzoł 

nauczyciel  specjalista



M@Mo,Tato,  

PoB@w się ze mną 
 
 
 

Jesień w tym roku przynosi nam mnóstwo radości-ciepłe słońce, kolorowe 

liście, niebieskie niebo, to nam daje mnóstwo pięknego czasu spędzanego na 

świeżym powietrzu. 

 

 

ZABAWY PODCZAS JESIENNEGO SPACERU 

 
 
 

Jesienne spacery z dziećmi powinny być wpisane w każdy nasz dzień, a podczas nich niech nie 

zabraknie rodzinnych zabaw w berka, rzucania liśćmi, biegania po nich, przeskakiwania ich, gry w piłkę, 

jeżdżenia na rowerach, oprócz tego, że to świetna zabawa i alternatywa dla tabletów, komputerów i telefonów, 

to także rozwijanie wielu umiejętności naszych dzieci. Spróbujcie podczas spacerów nazywać drzewa-brzozy, 

dęby, klony, liczcie je, sprawdzajcie, których jest więcej, których mniej i o ile –wydają się to proste czynności, 

a dzięki nim ćwiczycie pamięć, uwagę, myślenie waszych dzieci, wzbogacacie ich wiedzę o świecie i 

słownictwo, umiejętności matematyczne. Ze spacerów przynieście do domu liście, żołędzie, kasztany, orzechy, 

jarzębinę i zacznijcie zabawę w domu. Przygotowałam parę pomysłów na zabawy z wykorzystaniem 

jesiennych skarbów oraz rzeczy, które każdy ma w domu.  

Do dzieła! 
 
 
 

DOMOWE ZABAWY ODDECHOWE 

 

 
 

1.Wycinamy z bloku drzewo, wokół rozsypujemy liście; dziecko ma za zadanie 

dmuchać na nie, tak by wszystkie znalazły się na drzewie lub na odwrót -układamy liście na drzewie, a dziecko 

ma je z niego zdmuchnąć 

            2. Kładziemy liść na otwartej dłoni i zdmuchujemy-czyj poleci dalej? Możemy zdmuchiwać, mówiąc 

mocno głoskę [p] 

            3. „Mecz” -układamy na stole bramkę-z kredek, klocków albo puste opakowanie po herbacie; 

przygotowujemy żołędzie; dziecko ma za zadanie, wdmuchać je do bramki-kto strzeli więcej goli? 

           4. Przygotowujemy słomki, nasze drzewo z pierwszego ćwiczenia i liście-dziecko ma za zadanie 

przenieść liść za pomocą słomki na rysunek drzewa-przybliża słomkę do liścia i wciągając powietrze, zasysa 

liść oraz przenosi go na drzewo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JESIENNA GIMNASTYKA JĘZYKA 

 

Kiedy poćwiczycie oddychanie, przygotujcie pionki –mogą nimi być figurki wykonane z kasztanów i 

żołędzi,  kostkę i zagrajcie w Jesienną grę. Wspaniałej zabawy! 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

      
 

  
 

 
  

     
   

 
 
   

 
 

Weronika Stasicka 
logopeda 

 
 



ZADANIE DLA CIERPLIWYCH 
 

Ala i Tomek wrócili z LASU. Przynieśli wiele jesiennych skarbów. Pomóż im je narysować i starannie 

pokoloruj.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Edyta Smejkal 



 
 

Tutaj można przeczytać o tym, co było i co jeszcze się wydarzy w naszym przedszkolu. 
 

WRZESIEŃ 

 12.09.2018r. – wycieczka  grupy średniej i grupy starszej do parku zdrojowego; 

 25.09.2018r. – udział dzieci w przedszkolnych dożynkach; 

 27.09.2018r. – teatrzyk w przedszkolu pt. „Bór i Gaik”; 

 

PAŹDZIERNIK 

 

 03.10.2018r. – udział przedszkolaków w spotkaniu z policjantem; 

 16.10.2018r. – spotkanie grupy starszej z Sędzią Anną Marią Wesołowską na hali 

sportowej Goczuś; 

 29.10.2018r. – teatrzyk w przedszkolu pt. „Baśń o smutnej królewnie”; 

 30.10.2018r. - pasowanie na przedszkolaka w grupie "Misie" 

 Na zajęcia otwarte zaprosiła Pani Agata Bajbuła, Pani Małgorzata Władarz;  

LISTOPAD 

 05.11.2018r. – „Hubertus” – święto myśliwych – spotkanie z myśliwym z Goczałkowic – 

Zdroju.  

 Udział dzieci w uroczystości 11 listopada – „100-lecie Odzyskania Niepodległości”; 

 15.11.2018r. - wyjazd do MDK w Czechowicach-Dziedzicach na teatrzyk profilaktyczny 

pt. „Dorotka po drugiej stronie tęczy” 

 „Andrzejki” – taneczna zabawa andrzejkowa w przedszkolu z wróżbami  

 Na zajęcia otwarte zaprosi pani Aleksandra Kołodziejczak 
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