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Kochane Dzieci i drodzy Rodzice! 

 

 

Rozpoczęliśmy nowy rok przedszkolny 2019/2020. Wróciliśmy po wakacjach do 

przedszkola, by znów razem bawić się i uczyć. Wspólnie postaramy się, aby każdy dzień był 

wielką przygodą i baśniową wędrówką po krainie tajemnej wiedzy. 

Każde dziecko jest inne, ma swoje potrzeby i zainteresowania. Niektórzy lubią liczyć, 

inni poznawać literki, jeszcze inni śpiewać lub rysować. Każdy ma swój talent i wierzę, że 

każdego dnia pobytu w przedszkolu będzie mógł go rozwijać. Postaramy się wszystkim 

dzieciom w tym pomóc. Nasza praca wychowawczo-dydaktyczna zakłada nie tylko realizację 

podstawy programowej, ale również autorskie programy, które są wsparciem do programu 

głównego wychowania przedszkolnego. Proponujemy udział w innowacjach przedszkolnych i 

projektach edukacyjnych. A na godziny popołudniowe zaplanowaliśmy cykl „Ciekawe 

popołudnia w naszym przedszkolu”. Zaplanowanych jest również szereg ciekawych propozycji 

dodatkowych dla dzieci tj. warsztaty, spektakle, koncerty, imprezy rodzinne i środowiskowe.  

Wszystkie informacje o naszej pracy, przedsięwzięciach, imprezach i podejmowanych 

działaniach  umieszczamy na naszej stronie internetowej:www.przedszkole2goczalkowice.pl   

oraz na naszym facebooku: www.facebook.com/PP2GOCZALKOWICE,                                

a także w gazecie lokalnej „Wiadomości Goczałkowickie”. 

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

wytrwałości, zaangażowania i wspaniałej współpracy na trwający już rok przedszkolny! 

 

Dyrektor przedszkola 

         Beata Migacz 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.przedszkole2goczalkowice.pl/
http://www.facebook.com/PP2GOCZALKOWICE


Jak wpajać i kształtować wartości w młodym człowieku? 

W świecie, w którym więcej znaczy „mieć” niż „być”, w którym podstawową wartością staje 

się pieniądz i dobra materialne, trudno jest wychowywać do wartości wyższych - 

uniwersalnych. Czasami my, dorośli, gubimy się w pędzie życia, zapominamy o tym, co 

naprawdę ważne, stąd tym bardziej trudno jest młodym ludziom, których kręgosłup moralny 

jest w trakcie kształtowania. Poza tym jako rodzice „tak bardzo staramy się dać naszym 

dzieciom to, czego sami nie mieliśmy, że zapominamy o przekazaniu im tego, co 

otrzymaliśmy” (Miller, Krótkie lekcje życia. Gry i zabawy, s. 23). 

Postawy dzieci i młodzieży, ich świat wartości kształtuje dom rodzinny, szkoła, Kościół, grupa 

rówieśnicza, środki społecznego przekazu. Te środowiska wychowawcze o dużym znaczeniu 

winne wychowywać do wartości w sposób komplementarny, a tak często, niestety, nie jest. Jak 

w takim razie sprawić, by wartości uniwersalne stały się wartościami młodego człowieka, by 

kierował się nimi w swoim życiu? Młodym ludziom, poszukującym drogi, po której mogliby 

bezpiecznie i godnie iść, można pomóc umiejętnie wprowadzając ich w świat uniwersalnych 

wartości etycznych, zawierających w sobie wielowiekowe doświadczenia i refleksję. Jak tego 

dokonać? 

Obecnie wychowanie rozumie się najczęściej jako wspieranie rozwoju dziecka, by stał się 

osobą znającą swoją wartość, człowiekiem wypełnionym wartościami wzbogacającymi własne 

życie i życie innych, z którymi się kontaktuje. Każde dziecko ma w sobie coś wyjątkowego 

i wspaniałego, co może zaofiarować światu, a nikt lepiej niż rodzice nie ukaże mu jego 

mocnych stron, jego niepowtarzalnej wartości. W procesie wychowania należy również nadać 

wszelkim godnym uznania wymogom społecznym, normom, zasadom czy wzorcom 

postępowania rangę wartości nie tylko pożądanych i upragnionych, lecz także rangę wartości, 

którym dziecko dobrowolnie ulega i z którymi się identyfikuje, a czasem w wyniku 

uwewnętrznienia uważa je za część składową swych zachowań i postaw w życiu codziennym. 

Dzieci, jak każdy, uczą się więcej dzięki obserwacji dobrego przykładu niż, gdy im się mówi, 

jakie mają być, a jeszcze więcej przez doświadczenie. Pokaz działa skuteczniej niż mówienie 

zgodnie z chińskim przysłowiem: „usłyszałem - zapomniałem, zobaczyłem i pamiętam, 

zrobiłem i rozumiem”. To poprzez działanie, zaangażowanie wszystkich zmysłów chwytamy 

pełne znaczenie tego, co usiłujemy zrozumieć. Uczymy się stale w codziennym doświadczeniu, 

obejmującym chwile odkryć, planowane i nieplanowane zdarzenie i czyny oraz inspirujące, 

nieoczekiwane przygody. Przez obserwacje i działanie z rodzicem dzieci przyswajają sobie 

wiele wzorców: zachowań, sposobów mówienia, rozwiązywania problemów i porozumiewania, 

przekonań, wartości i postaw moralnych. Trudno jest być właściwym wzorem dla dziecka - 

wymaga to wielu przemyśleń i starań. Aby to się udało, należy być konsekwentnym. Dorosły 

może kształtować pożądane zachowania dziecka poprzez bycie wzorem na dwa sposoby: 

 pierwszy to nasz styl życia - sposób, w jaki funkcjonujemy, co robimy i co mówimy, jak 

reagujemy; by miało to moc wychowania ku wartościom należy zbadać swój system 

wartości, a następnie przyjrzeć się swoim zachowaniom, aby sprawdzić, jak dalece się 

tym systemem kierujemy, np. jeżeli spełniamy dawane obietnice, uczymy dziecko 

dotrzymywania zobowiązań; jeżeli mówimy do dziecka „Nie wolno kłamać”, a potem 

prosimy, by kryło nas przed kimś w rozmowie telefonicznej, to na pewno nie nauczymy 

prawdomówności; oto kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę, by nasze 

zachowanie spełniło swe zadanie: 



 bądźmy żywym, chodzącym przykładem właściwego działania, 

 bądźmy konsekwentni - róbmy to, co mówimy i mówmy to, co robimy, 

 żyjmy w zgodzie z tym, w co wierzymy i przekazujemy dzieciom, abyśmy byli 

wiarygodni dla swoich dzieci, 

 bądźmy świadomi, czego uczymy - autorefleksja nad tym, czy moje zachowanie jest 

zgodne z tym, co mówię dziecku; 

 planowe demonstrowanie wartości, które chcemy wpoić dziecku, np. jeżeli dziecko ma 

kłopoty z zawieraniem przyjaźni, zabieramy je ze sobą, kiedy sami przedstawiamy się 

nowym sąsiadom - nie mówiąc ani słowa uczymy ich inicjowania rozmowy i poznawania 

nowych ludzi. 

Warto wprowadzać też inne sposoby wpajania dzieciom różnych wartości. Poniżej prezentuje 

Państwu kilka pomysłów na uczenie dzieci wartości i rozwijania pozytywnych postaw: 

 przyłapujmy dziecko, kiedy jest grzeczne - zamiast przyłapywać je na złym zachowaniu, 

powinniśmy nastawić się na to, aby przyłapać je na robieniu dobrych rzeczy, 

 odgrywajmy z nimi scenki i role, rozmawiajmy 

 doceniajmy zachowania, które chcemy kształcić, np. odwagę moralną w przypadku 

mówienia prawdy, gdy kłamstwo byłoby łatwiejsze i wygodniejsze, 

 stawiajmy pytania, stosujmy metafory, obrazy zamiast wykładu, 

 napiszmy i wytnijmy aforyzmy, wartościowe cytaty, przyklejmy na lodówce czy ścianie 

regału, by przypominały nam i dzieciom o wartościach, które są dla nas ważne, 

 stosujmy jak najwięcej zabaw i gier - w trakcie zabaw, które skłaniają do aktywności, 

dzieci same odkrywają te ważne problemy (przykłady takich zabaw zamieszczam na 

końcu artykułu), 

 stosujmy konsekwentnie i adekwatne konsekwencje i nagrody - warto zwrócić uwagę na 

po pierwsze: jakiego typu stosujemy konsekwencje czy nagrody - jeśli głównie 

materialne, to być może ukształtujemy hierarchię wartości z materialnymi na jej czele, 

a po drugie: jakie zachowania przez nie wzmacniamy - karząc za przyznanie się do winy, 

uczymy, iż lepiej jest zrobić wszystko, by następnym razem to się nie wydało i np. 

kłamać niż mieć odwagę moralną i przyznać się do popełnionego błędu 

Przekazywanie dzieciom tych ważnych lekcji trwa przez całe życie i po części odbywa się 

automatycznie, kiedy dzieci czerpią z przykładu, jaki im dajemy jako rodzice i wychowawcy. 

Warto przy tym pamiętać, iż praca rodziców i wychowawców przynosi efekty po dłuższym 

czasie. Jednocześnie nie zapominajmy, iż pomimo starań postępować w tak spójny sposób, jak 

tylko się da, z pewnością będziemy popełniać błędy, jednak dzieci nie potrzebują idealnych 

rodziców. Dzieci oczekują od nas, że będzie nam o coś chodziło - że postawimy granice, 

ustalimy zasady postępowania, wskażemy właściwy kierunek. Wychowujmy tak młode 

pokolenie, by czyniło dobro, by szukało piękna w sobie i wokół siebie, by żyło w zgodzie 

z samym sobą i drugim człowiekiem. 

Literatura: „Wartości w życiu dziecka i dorosłego” – autor: Nina Olszewska 



 

Innowacje w naszym przedszkolu - 

 język angielski 
     

 

     W grupie starszej "Sowy" w roku szkolnym 2019/2020 od października realizowana jest 

innowacja metodyczna pt. "Learn how to draw". Zajęcia innowacyjne prowadzone są raz w 

tygodniu podczas zajęć popołudniowych z wykorzystaniem środków multimedialnych. 

Innowacja ma zachęcać i motywować dzieci do interesowania się językiem angielskim, 

przyswajania nowego słownictwa, a w szczególności rozwijać kompetencje rozumienia ze 

słuchu. Dodatkowo dzieci na każdych zajęciach wykonują prace plastyczne zgodne ze 

zrealizowanym tematem. W ramach realizacji innowacji wykorzystywane są krótkie filmiki ze 

strony internetowej: www.supersimple.com, której właścicielem jest SKYSHIP Entertainment z 

siedzibą w Toronto w Kanadzie - który z kolei udostępnia na Youtube piosenki i różne 

historyjki zachęcające dzieci do nauki języka angielskiego. SKYSHIP Entertainment jest 

bardzo popularny prawie w każdym zakątku świata - ma ponad 20 milionów subskrypcji i 

około 700 milinów odsłon miesięcznie. Jednym z ich stałych, cyklicznych programów jest 

m.in. "Caitie's Classroom". Miło mi poinformować, że 12.11.2019r podczas premiery nowego 

odcinka "Caitie's Classroom", pt. "Great Big World" zobaczymy prace dzieci z naszego 

przedszkola, które już zrealizowały innowację "Learn how to draw" - jest to dla nas wielki 

sukces i nie możemy się doczekać.  

                                                                                                                  Anna Szmajduch 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M@Mo,Tato,  

PoB@w się ze mną 
     Jak co roku jesień wita nas pogodą „w kratkę”- były słoneczne, ciepłe, piękne dni, były dni 

deszczowe i ponure, a także temperatury iście zimowe. Obojętnie jednak, z jaką pogodą 

musimy się zmierzyć, warto każdego dnia kreatywnie i mądrze pobawić się z dzieckiem. Taka 

zabawa ma same korzyści - oprócz realnego czasu spędzonego z własnym dzieckiem, co 

wzmacnia więzi i czyni rodzinę po prostu szczęśliwą, pomaga też w rozwoju dziecka. Dziś w 

dobie wysokich technologii -tabletów i smartfonów, które coraz częściej zastępują już 6 

miesięcznym dzieciom rozmowy i czas spędzany z rodzicem, kiedy dzieci coraz później 

zaczynają mówić, nie potrafią się skupić, celowa zabawa z dzieckiem jest naprawdę 

najważniejsza, można nawet powiedzieć, że jest lekiem na całe zł Zapraszam do skorzystania z 

zabaw, które łatwo przygotować i przeprowadzić w domu. Szczególne zachęcam do tego 

rodziców dzieci niemówiących czy mających inne rozwojowe trudności. 

Wieża ze zwierzątek 

Przygotuj: 

 kilka kubków jednorazowych, 

 obrazki ze zwierzętami - np. kot, pies, krowa, kura,  koń, świnia 

Jak się bawić?1. Rozłóż obrazki na stole, nazwij wszystkie przygotowane zwierzęta 

2.Zagadka. Zapytaj dziecko: Co to jest? (opisz jakieś zwierzę ) np. Ma dwa uszka, ryjek, 

zakręcony ogonek, mieszka w chlewiku i robi kwi, kwi  

3. Dziecko rozwiązuje zagadkę czyli pokazuje palcem właściwy obrazek i naśladuje odgłos 

zwierzęcia (jeśli mówi, to nazywa zwierzę) 

4.Następnie ustawiamy kubek do góry dnem i kładziemy na nim pierwszy obrazek-ten z 

wizerunkiem odgadniętego zwierzątka 

5. Tak samo robimy z resztą zwierzątek-(pies np. jest przyjacielem człowieka, jego dom to 

buda, szczeka, krowa np. daje nam mleko i mieszka w oborze) do momentu ustawienia wieży 

ze wszystkich obrazków! 

Tę zabawę można również wykorzystać podczas utrwalania głosek z zajęć logopedycznych-

wtedy przygotowujemy sobie obrazki z ćwiczoną głoską np. jeśli to [sz] to szafa, szalik, 

wieszak, i postępujemy tak samo jak w zabawie ze zwierzątkami!:)  

 

Pociąg sekwencyjny 

Przygotuj: 

 ok. 10 obrazków o dowolnej tematyce 

 wycięty z białej kartki kształt pociągu z wyciętymi 3 okienkami 

 czysta kartka  

 

 



Jak się bawić? 

1. Rozłóż obrazki na stole, nazwij wszystkie. 

2. Powiedz dziecku, że pociąg będzie wiózł różne towary, a ono musi je ułożyć w okienkach w 

takiej kolejności, w jakiej je usłyszy. 

3. Weź czystą kartkę, zakryj obrazki i powiedz np.”W pociągu jest banan, kubek”  

4.Odsłaniamy obrazki i dziecko musi zabrać odpowiednie i położyć je do wyciętych okienek, 

pamiętamy, aby zaczynało układanie od lewej strony!!! 

5. Po ułożeniu, wskazujemy palcem na okienko i nazywamy obrazek-w ten sposób dziecko 

sprawdza, czy dobrze ułożyło. 

6. Następnie powtarzamy zabawę z 2 obrazkami, a potem, jeśli dziecko sobie radzi, kolejno 

zwiększamy ilość-najpierw do 3, a potem-wtedy musimy przygotować sobie kolejny wagon z 

wyciętymi okienkami- do 4, 5, ze starszymi dziećmi można dojść nawet do 8-10! 

Jesienna - szumiąca krzyżówka 

Krzyżówki to także sposób na dobrą zabawę, a obrazkowe nadają się już dla małych dzieci. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

      
 

  
 

 
  

     
   

 
 
   

 
 

  
 

         Weronika Stasicka 

                logopeda 



ZADANIE DLA CIERPLIWYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 



 
 

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

WRZESIEŃ 

 

1.  24.09.2019 – wycieczka grup starszych na Koronę Zapory;  

2.  26.09.2019 – koncert muzyczny „Kocham cię, Polsko” grupy "Metrum-Forte"; 

 

PAŹDZIERNIK 

 

1. 08.10.2019 – spotkanie z policjantem; 

2. 08.10.2019 – alarm przeciwpożarowy;  

3. 16.10.2019 – teatr w przedszkolu „Piąta strona świata”; 

4. 22.10.2019 – spotkanie z autorką książeczek dla dzieci, Panią Izabelą Michta, 

zorganizowane we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Goczałkowicach – 

Zdroju;  

5. 24.10.2019 – spotkanie z Dziecięcym Zespołem Regionalnym ze Szkoły Podstawowej   

nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju;  

6. 29.10.2019 – pasowanie na przedszkolaka w grupie Maluszków;  

7. na zajęcia otwarte zaprosiła Pani Edyta Smejkal, zaprosi również Pani Iwona Maśka; 

 

LISTOPAD 

 

 wyjście na cmentarz parafialny – pamiętamy o bliskich zmarłych; 

 uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości;  

 Andrzejki w grupach;  

 29.11.2019 – wycieczka do Narodowego Teatru Edukacji w Czechowicach – Dziedzicach 

na spektakl „Doktor i jego zwierzęta”;  

 na zajęcia otwarte zaprosi Pani Bożena Rak; 

 

 

 

 
źródło grafik: Internet 

 


