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Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka 

  

20 września to niezwykła data, 

obchodzony jest bowiem 

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. 

Tego dnia wychowawcy 

przygotowali dla najmłodszych 

wiele atrakcji.   Najpierw wspólnie 

zaśpiewano „Hymn przedszkolaka”, 

odczytano list Rzecznika Praw 

Dziecka Marka Michalaka z okazji Ogólnopolskiego 

Dnia Przedszkolaka oraz złożono dzieciom najlepsze 

życzenia. Następnie przedszkolaki uczestniczyły 

w zabawach przy muzyce, grach zorganizowanych 

z wykorzystaniem kolorowej chusty, pajączków. 

Dzieciom w Pokrzywnicy na pamiątkę rozdano medale 

i baloniki. U dzieci w Łężcach najwięcej radości wywołało 

pojawienie się „Ciszaków”, które będą towarzyszyć im 

podczas ich pobytu w przedszkolu. Serdecznie 

dziękujemy rodzicom przedszkolaków za przygotowanie 

poczęstunku. 

Kącik rodzica – Adaptacja 

Dziecka Przedszkolnego 

Miesięcznik Przedszkolaka 

relacjonuje najnowsze 

wydarzenia przedszkolne 

z życia dzieci 

z Pokrzywnicy i Łężec 
 

Figielek 
W tym numerze: 

Przedszkolne wieści –

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 

Dzień Chłopca 

Zadania dla Przedszkolaka 
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Integer metus. 

Lorem. 

byline 

[Imię i nazwisko] 

Szanowni Państwo, 

pracownicy oświaty nie tylko przekazują wiedzę i kształtują kompetencje społeczne, często stają się również powiernikami 

młodych ludzi – ich przyjaciółmi i nierzadko jedynymi dorosłymi osobami, którym dzieci ufają i na które mogą liczyć. 

Niekiedy muszą zmierzyć się z problemami, których nie chcieli lub potrafili rozwiązać rodzice. Najmłodsi potrzebują 

mądrych przewodników po świecie i zasadach nim rządzących, dlatego tak ważny jest czas poświęcony dziecku, wsłuchanie 

się z uwagą w jego głos i odpowiadanie na jego potrzeby. Każde dziecko jest inne i potrzebuje zindywidualizowanego 

podejścia, dostosowanego do jego możliwości, umiejętności i potrzeb. Jedynie takie działanie zapewni najmłodszym pełny 

i harmonijny rozwój. 

Szczególnie dzisiaj – w obliczu reformy edukacji – uczniowie potrzebują wyjątkowego wsparcia i zrozumienia. Wierzę, że nie 

zabraknie Państwu siły i determinacji, aby pomóc dzieciom przetrwać ten trudny dla nich okres. To od nas dorosłych zależy 

jak je przygotujemy do dorosłego życia i czy wyposażymy we wszystkie potrzebne umiejętności. 

W tym ważnym i uroczystym dniu, pośród podziękowań i życzeń, proszę również o refleksję nad kondycją polskiej szkoły 

i jakością oferowanego uczniom wsparcia edukacyjnego i wychowawczego. Proszę pamiętać, że każdy z Państwa w swoim 

najbliższym otoczeniu, korzystając z własnej wiedzy i doświadczenia, może niejednokrotnie zrobić więcej dla dziecka niż 

wynika to z ustalonych prawem powinności. 

Z całego serca dziękuję Państwu za zaangażowanie, cierpliwość i codzienny trud, jaki wkładacie w proces kształtowania 

młodych ludzi oraz rozbudzanie w nich ciekawości świata. Życzę  satysfakcjonującej pracy z dziećmi i młodzieżą, siły oraz 

wielu powodów do radości z podejmowanych działań. 

Z wyrazami szacunku, 

Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka 

 

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
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Dzień Chłopca w Publicznym Przedszkolu 

w Pokrzywnicy oraz oddziale przedszkolnym 

w Łężcach upłynął nam w miłej i radosnej 

atmosferze. Z racji święta, wszyscy chłopcy byli 

dzisiaj wyróżnieni, dziewczynki złożyły chłopcom 

najlepsze życzenia, zaśpiewały i zatańczyły. 

Każdy chłopczyk otrzymał medal oraz słodki 

upominek. Uśmiechy na twarzach chłopców były 

wyrazem radości i zadowolenia. Uroczystość 

w doskonały sposób posłużyła dalszemu poznaniu 

i zintegrowaniu całej grupy. 
 

Dzień Chłopca 
 

W tym dniu szczególnym – 

września trzydziestego, 

Witamy serdecznie 

chłopaka każdego. 

Dzisiaj święto Wasze, 

dzień prezentów, życzeń, 

Innych przyjemności już 

nawet nie zliczę! 

 



 

 

Figielek Numer 1/2018-2019 

4 

 

Adaptacja dziecko do przedszkola 

 

Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola 

jest ważnym  wydarzeniem w życiu całej rodziny. Dla 

wielu dzieci jest to pierwszy kontakt z grupą rówieśniczą  

i znaczna zmiana dotychczasowego trybu życia. Dzieci 

wstępujące do przedszkola różnią się między sobą 

poziomem zdolności przystosowawczych. Część dzieci 

przystosowuje się dość szybko, u innych okres adaptacji 

trwa bardzo długo. Przebieg procesu adaptacji zależy od 

ogólnego poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka i ma 

charakter indywidualny. 

Trudności, jakie napotykają dzieci w procesie adaptacji do 

nowego środowiska jakim jest przedszkole, wiążą się na 

ogół z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa. Zagrożeniu 

temu zwykle towarzyszy lęk, przytłaczająca ilość nowych 

bodźców, nowe trudne sytuacje. 

Dziecko przychodząc po raz pierwszy do przedszkola, 

pomimo spotkania tu życzliwych mu osób odczuwa nadal 

silną więź emocjonalną z mamą i innymi domownikami. 

Nowa sytuacja, nowe warunki, nowe otoczenie budzą  

w dziecku niepokój i niepewność. 

Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości 

przedszkolnej zależy w dużej  mierze od akceptacji  

i pozytywnego nastawienia rodziców. Jeśli rodzice 

akceptują wychowawców, ich metody pracy i samo 

przedszkole, to zwiększa się akceptacja nowej sytuacji 

przez dziecko. 

Pamietajmy o tym, że: 

• w przedszkolu dziecko zdobędzie wiele sprawności  

i umiejętności; 

• nauczy się współpracy z rówieśnikami,  

• nabierze odwagi i wiary we własne siły; 

• w sposób wszechstronny będzie przygotowywało się 

do szkoły; 

• pozna nowych kolegów 

Rady na 

pierwsze dni  

w przedszkolu: 

 

Nie śpiesz się rano 
Dziecko powinno bez 

pośpiechu rozpocząć swój 

dzień. Dobrze jest wstać 

wcześniej, by nie śpieszyć 

się za bardzo. Maluszki 

wykonują swoje czynności 

dużo wolniej, dlatego 

ponaglanie do wyjścia może 

powodować niepotrzebny 

stres. 

1 

2 

Nie przedłużaj 

pożegnań i nie 

roztkliwiaj się przy 

dziecku 
Nie zabieraj do domu gdy 

płacze przy rozstaniu, gdyż 

utwierdzisz je w 

przekonaniu, że łzami 

można wszystko wymusić. 

3 

 

„Wszystko, co naprawdę 

warto wiedzieć nauczyłem 

się w przedszkolu” 

Robert Fulghum - Filozof 

 

4 

Przestrzegaj godziny 

przyprowadzenia 

dziecka do 

przedszkola,  
gdyż może być mu smutno 

dołączać do grupy, gdy inne 

dzieci zaczęły się już z panią 

bawić. 

Nie poddawaj się po 

kilku trudnych 

dniach 
Trudne emocje są naturalne 

i trzeba i zaakceptować. 

Zaufaj wychowawcom 

przedszkolnym. 
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Adaptacja maluszków 
 

Zakończył się okres adaptacji maluchów w przedszkolu. Najtrudniejsze były rozstania  

z rodzicami. Wszystkie maluszki były bardzo dzielne, choć czasem zdarzyło się uronić kilka 

łez. Dzieci zdążyły się poznać, zaprzyjaźnić się z nowymi paniami i kolegami. Z każdym 

kolejnym dniem coraz lepiej odnajdują się w nowej sytuacji. Maluchy dużo bawią się  

w kącikach zainteresowań, rysują, układają puzzle, bawią się klockami, lalkami  

i samochodami, śpiewają i tańczą. Poznając Kodeks Przedszkolaka zapoznały się  

z zasadami panującymi w przedszkolu. Pamiętają, że po skończonej zabawie należy 

pozostawić porządek w swojej sali. Nauczyły się chodzić w parach. Starszaki natomiast 

dzielnie opiekują się młodszymi kolegami.  

Czeka nas jeszcze wiele ciekawych rzeczy, a każdy dzień przyniesie nowe doświadczenia. 

Kochane maluchy, trzymamy za Was mocno kciuki i cieszymy się, że jesteście z nami!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Publiczne 

Przedszkole 

w Pokrzywnicy 

ul. Szkolna 14a 

47-208 Pokrzywnica  

http://zsppokrzywnica.pl/ 

+48 77 4820147 

Dla Starszaka: 

Dokończ domek ślimaka, pokoloruj go. 

Rysuj po śladzie. 
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Dla Maluszka:  

Połącz obrazek z jego cieniem. 

 

Zadania 

dla 

przedszkolaka 

http://zsppokrzywnica.pl/

