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Przyjrzyj się scenie i opowiedz, co widzisz. Następnie napisz bądź narysuj tyle kropek ile 

elementów widzisz. Pokoloruj obrazek. 

 

 

  

 

     Witamy w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2020/21 

 

   PRZEDSZKOLACZEK 
Miesięcznik Przedszkolaka 

relacjonuje najnowsze wydarzenia przedszkolne 

z życia dzieci z Reńskiej Wsi 

 

 

NASZA WIZYTÓWKA: 

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W REŃSKIEJ WSI 

Ul. Raciborska 27, 

Tel.77 482 0150 

strona internetowa: www.zsprw.pl 
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„Jak karnawał to karnawał” 

 
Gdy muzyka w rytmie samby 

cała sala tańczy. 
Dzieci będą pląsać żwawo, 

póki sił im starczy. 
 

Już wirują serpentyny, 
tupią małe nóżki.  

A balony podskakują, 
obijając brzuszki, 

tylko jeden pulchny balon, 
siedzi w kącie Sali 

i odwagi mu brakuje. 
 

Jest bardzo nieśmiały. 
Nagle, co to? Balon wpada 

w rączki małej Zosi. 
Już dziewczynka, podrygując  

do tańca prosi. 
Jak karnawał, to karnawał  

- czas na huczne bale.  
A więc wszyscy, bez wyjątku  

bawią się wspaniale. 

 
 

 

 

Gazetkę redagowała: Sandra Wypich, Bożena Niewienda 

Koszt gazetki 1,0 zł  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy z zainteresowaniem i chęcią kupują 

gazetkę " Przedszkolaczek". Z pieniędzy zebranych ze sprzedaży gazetki                               

zakupimy pomoce dydaktyczne do przedszkola. 
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**************************************************** 

Uroczystości, uprzejmości, radości… 

 

 

 

KARTKA Z KALENDARZA 
 

 

 

Kalendarz świąt nietypowych 

 

2.02.2021 - Dzień Handlowca 

2.02.2021 Dzień Świstaka 

3.02.2021 Dzień Ciasta Marchewkowego 

5.02.2021 Światowy Dzień Nutelli 

9.02.2021 Dzień Pizzy 

11.02.2021 Tłusty Czwartek 

11.02.2021 Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 

14.02.2021 Walentynki 

17.02.2021Dzień Kota 

21.02.2021 Dzień Języka Ojczystego 

26.02.2021 Dzień Dinozaura 

27.02.2021 Dzień Niedźwiedzia Polarnego 

 

Wychowawcy indywidualnie w swoich grupach wybierają święta,               

które chcą przybliżyć przedszkolakom… 

 



Gazetka Przedszkolna nr 4 rok szkolny2020/2021 

 

 

Obowiązki małych/ dużych przedszkolaków 
 

Jakie obowiązki powinien mieć przedszkolak? Są rodzice, którzy wszystko robią za swoje 

małe dzieci, bo tak jest szybciej, prościej i bez awantur. Są 

też tacy, którzy uważają, że dzieciństwo jest od zabawy, a 

kilkulatek jeszcze zdąży się napracować w swoim życiu, 

więc należy go jak najdłużej we wszystkim wyręczać. 

Bywają wreszcie rodzice, którzy wymagają od 

przedszkolaka absolutnego porządku w pokoju i ciągłego 

pomagania w domowych obowiązkach. Prawda jest jednak 

zasadnicza: kilkulatek powinien mieć obowiązki, jednak 

dostosowane do jego wieku i możliwości. Trzylatek- może i powinien sprzątać po sobie 

zabawki, a także odkładać rzeczy na miejsce. Pamiętaj jednak, że od dziecka w takim wieku 

nie można wymagać, by sprzątało zabawki od razu po każdej zakończonej zabawie. Może np. 

umówicie się, że porządek w pokoju robicie pod koniec dnia? Na początek pokaż dziecku, jak 

ma on wyglądać (gdzie schować misie, jak poukładać klocki itp.). Czterolatek- może 

dodatkowo nakrywać do stołu, wkładać zakupy do lodówki i sztućce do odpowiednich 

przegródek, a także ścierać kurze. Pamiętaj, by te nowe zadania przydzielać mu stopniowo i 

pozytywnie go zachęcać. Pięciolatek- taki zuch spokojnie poradzi sobie ze sprzątaniem ze 

stołu po posiłku. Warto zrobić z tego rytuał, np. dziecko może sprzątać ze stołu zawsze po 

kolacji. Warto też teraz nauczyć dziecko, że ubrania należy odkładać do szafy .Sześciolatek- 

da sobie radę z podlewaniem kwiatów i przygotowywaniem prostych posiłków. Takie 

wspólne gotowanie to zresztą dla sześciolatka wielka frajda – czuje się pomocny, ważny, bo 

mama wierzy w jego siły, a samodzielnie zrobione kanapki smakują zupełnie inaczej niż te, 

które pierwszy raz widzi się dopiero na talerzu. Ten podział jest oczywiście bardzo umowny, 

bo jedne dzieci radzą sobie z wypełnianiem obowiązków lepiej, a inne gorzej. Najważniejsze 

jest to, by kolejne obowiązki przydzielać kilkulatkowi stopniowo i dostosowywać je do jego 

aktualnych umiejętności. Zbyt wysoko ustawiona poprzeczka zniechęca.(Źródło: 

https://mamotoja.pl/obowiazki-przedszkolaka-co-powinien-obowiazkowo-robic-przedszkolak,zasady-wychowania-

artykul,13856,r1p1.html) 
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Dzień Babci i Dzień Dziadka 
„To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, 

dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia.                                                                    

Oraz, co najważniejsze ciasteczka..  

                                                                                            (Rudolph Giuliani) 

 
Daty 21.01 i 22.01 są bardzo ważne w życiu dzieci. To właśnie w tych dniach 

przedszkolaki mogą wierszami i piosenkami wyrazić ogromną miłość jaką darzą swoje 

babcie i dziadków. Pandemia nie pozwoliła nam na zaproszenie babć i dziadków do 

przedszkola, jednak korzystając z dobrodziejstw internetu występ przedszkolaków został 

nagrany i udostępniony ich bliskim. Drogie Babcie, kochani Dziadkowie! Jesteście 

niesamowicie ważni w życiu Waszych wnucząt... Często opowiadacie im bajki, macie 

mnóstwo czasu i 

cierpliwości.. Życzymy 

Wam dużo zdrowia i sił 

oraz samych radosnych 

dni... Niech Wasze wnuki 

będą dla Was 

pociechą...Dziękujemy za 

to, że jesteście! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmamotoja.pl%2Fobowiazki-przedszkolaka-co-powinien-obowiazkowo-robic-przedszkolak%2Czasady-wychowania-artykul%2C13856%2Cr1p1.html%3Ffbclid%3DIwAR0Acj3pCgFVeSCnmma7Cvnv-ZOmVb6rDXS7jEQtSifsYiAnN6ujl2nmdHg&h=AT3-33wjw-7lfLrF442giHknQhSJqCJc6_WTmuakbrX97kA6e8wLGqDzYMIrrZbbCfW7lsMcrzKLHp2k18C2AqHSg_SUGufcOJg7ncthRmYhxkheonOOcMOoIzpQw4gA6wBqHw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmamotoja.pl%2Fobowiazki-przedszkolaka-co-powinien-obowiazkowo-robic-przedszkolak%2Czasady-wychowania-artykul%2C13856%2Cr1p1.html%3Ffbclid%3DIwAR0Acj3pCgFVeSCnmma7Cvnv-ZOmVb6rDXS7jEQtSifsYiAnN6ujl2nmdHg&h=AT3-33wjw-7lfLrF442giHknQhSJqCJc6_WTmuakbrX97kA6e8wLGqDzYMIrrZbbCfW7lsMcrzKLHp2k18C2AqHSg_SUGufcOJg7ncthRmYhxkheonOOcMOoIzpQw4gA6wBqHw
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„Niech żyje bal”- karnawał w przedszkolu 

Czas karnawału to niezwykle miła tradycja, bardzo lubiana przez każdego począwszy 

od tych najmłodszych, aż do tych w sile wieku. Bale karnawałowe, które 

przepełnione są huczną muzyką i świetną zabawą zwykle są bardzo wyczekiwane. 

Tak też i było tego roku. W naszym przedszkolu w tym wyjątkowym czasie sale 

zamieniły się w sale balowe, pełne różnobarwnych ozdób i balonów, a dzieci 

przeobraziły się w postaci z ulubionych bajek. Do przedszkola przybyły kolorowe 

wróżki, odważni rycerze, dzielni superbohaterowie, piękne królewny, straszni 

piraci  i wiele innych tajemniczych osób. Dzieci wspólnie tańczyły i brały udział w 

przygotowanych konkursach. Dzień ten był pełny wrażeń, uśmiechów i zabawy. 

Nasze maluszki „Krasnoludki” niestety z powodu absencji chorobowej musiały 

przełożyć ich bal przebierańców.  
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Nasze przedszkole realizuje projekt edukacyjny                                    

„Mały Miś w świetle wielkiej Literatury”. 

W związku z tym przedstawiamy Państwu kolejną z serii bajkę…  

ZIMOWA BAJKA 

Cicho, lekko i puszyście. Płatki śniegu spadają na parapet. Czasem 

łapią się za ręce, potem łączą przy oknie, układają jeden obok 

drugiego. Jak miło i ciepło być razem. Tworzy się poduszeczka ze 

śniegu. Lekki powiew wiatru strąca część płatków na ziemię. Niektóre 

z nich lecą dalej. Unoszą się, szybują i żeglują. Jeden płatek przyczepił 

się do skrzydełka małego ptaszka, który brodził w śniegu. Poleci zaraz do góry. Wróci do 

chmurki, a potem jeszcze raz spadnie kołysany wiatrem. Droga z nieba jest spokojna i 

bezpieczna. Śnieg otula świat. Przykrywa rozsypanymi obłoczkami. Czasem grubiej, 

czasem cieniej, czasem tu, czasem tam. Można się zatopić w puszystej, zimowej kołderce. 

Rozciągnąć ją i przytulić. Luli, luli, lu. Zmarznięte stopki kamieni odkrywa 

wiatr i przykrywa. Śpij, śpij. Twardo i bezpiecznie. Niech przyśni ci się 

wiosna i dzień, który obudzi mchy i żuczki. Teraz śpij. Niech przyśni ci się 

maj i sad pełen białych drzew, które urodzą jabłka i śliwki. Każda gałązka 

otulona ostrożnie faluje na wietrze. Patrzy z góry na zgubione liście. Zasnęły, posnęły, a 

są. Coś pod nimi pochrapuje. To jeż. Czy wiesz? Odpoczywa. Ciepło, miękko i dobrze, oj 

dobrze. Co będzie, gdy rozsypią się nocą gwiazdy na niebie? Zapalą lampki 

na płatkach śniegu i gałązkach. Uśpią ptaki w głębokich dziuplach. 

Zadzwonią na soplach pod dachem. Zamigocą na górce pod lasem. Pogadają 

z wiatrem i czasem, by płynął… Dzyń, dzyń, dzyń dzwoneczki u sanek, 

dzyń, dzyń, dzyń. Skrzypi mróz, skrzypi wóz, skrzypi czasem. Wiatr 

zamiata ślady pod lasem. A upierzone świerki szumią czasem. Jeden drugiego poklepuje 

po ramieniu. Poprawia puch albo strąca. Jest miło i spokojnie. Czas spać. Na śniegu jakaś 

uschnięta trawa rysuje źdźbło, potem je ściera i poprawia. Obok wysuszony kwiat pręży 

się od lodu, wygina do snu, spogląda w dół. Nuci kołysankę swoim snom. Rzuca cień. 

Gwiazdy migocą w mrok. To tu, to tam, to w bok. Cicho, miękko i puszyście. Cicho, 

miękko i sprężyście. To noc, by śnić, by spać .Śnieg jak mię kka poduszeczka. Lekko 

dotyka, otula, przytula, więc śnij, więc śpij. Już czas. (Źródło:https://miastodzieci.pl/bajki/zimowa-

bajka-relaksacyjna/?fbclid=IwAR1Tho0ghv43gCxDBuVQXa4AtTYLmDo6hloqetcr5u-j8FprMAZV6G4hQg 

Celina Zubrycka 
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