
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAZETKA PRZEDSZKOLNA 
          ZIMA – LUTY – MARZEC 2022R.  
              kwartalnik  

Rok 2022 został ogłoszony Rokiem  
Marii Konopnickiej 

 

            Maria Konopnicka – patronka naszego przedszkola. 
Najwybitniejsza poetka okresu realizmu, 
nowelistka, pisarka dla dzieci, 
krytyczka, publicystka, tłumaczka. 
Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, 
zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie. 

 
Maria Konopnicka – uważana jest za jedną z najwybitniejszych  
pisarek w polskiej historii. W 2022 roku przypada 180. rocznica  
jej urodzin. Była autorką takich dzieł jak „Rota”, „Pan Balcer w  
Brazylii”, „Mendel Gdański”, „Nasza szkapa” czy powieści i wiersze  
dla dzieci; jak „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” i „Na jagody”. Za pomocą utworów 
protestowała przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni, akcji potępiającej 
represje władz pruskich. Walczyła o prawa kobiet, o pomoc dla więźniów politycznych  
i kryminalnych. 
 
Utwory Marii Konopnickiej dostępne online: 
https://lustrobiblioteki.pl/…/maria-konopnicka-patronka-ro…/ 

https://lustrobiblioteki.pl/2021/10/maria-konopnicka-patronka-roku-2022/


 

 

 

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW – Gratulujemy!!  

 
 

 Laura Świgońska – gr. IV (5 lat) i Liliana Jankiewicz – gr. VI (6 lat) – 1 miejsce w konkursie 
plastycznym – „Namaluję kolędę”. 

 Lena Jankiewicz – gr. VI (6 lat) i Alicja Kowalczyk – gr. VII (6 lat) - 2 miejsce  w konkursie 
plastycznym – „Namaluję kolędę”. 

 Roxana Dzięgielewska – gr. VI (6 lat) i Amelia Lendzian – gr. VII (5 lat) - 3 miejsce w 
konkursie plastycznym – „Namaluję kolędę”. 

 Karol Kołakowski – gr. VII (6 lat) – 2 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym – 
„Bohaterowie utworów Kornela Makuszyńskiego” (SP6). 

 Nikola Betlińska – gr. VI (6 lat) – 1 miejsce w Międzyprzedszkolnym Konkursie Kolęd. 

 
CO CZEKA NAS W NAJBLIŻSZYM CZASIE? 
 

 31.01-11.02.2022 r. Ferie zimowe 

 Po feriach odbędzie się Bal Karnawałowy. 

 15 lutego zapraszamy rodziców na Zebrania grupowe. 

 Dzień Dinozaura (26.02.) 

 8 marca obchodzimy święto naszych dziewczynek. 

 Dzień Matematyki (14.03.). 

 21 marca powitamy Panią Wiosnę. 

 Rekrutacja dzieci do przedszkola i do klasy I. 

 

 
 

GRUDZIEŃ 
 6 grudnia przedszkole odwiedził św. 

Mikołaj. Przedszkolaki śpiewały piosenki, 
recytowały wiersze, otrzymały wspaniałe 
prezenty. 

 Przed świętami przedszkolaki ozdabiały 
pierniki. 

 22 grudnia przedszkolaki z grupy VI „Żabki” 
zaprezentowały Jasełka bożonarodzeniowe. 

 W każdej grupie odbyła się Wigilia.  

 
 

 

STYCZEŃ 
 Spotkanie z opiekunem Koła 

Wolontariatu przy SP1 (gr. VII). 
 21 stycznia przedszkolaki przygotowały 

prezenty i program artystyczny dla 
swoich Dziadków (wysłane nagrania). 

 Promowanie zdrowia – ćwiczenia 
gimnastyczne pod kierunkiem trenera 
Nazara (gr. VI), „Robimy smaczne i 
zdrowe kanapki” (gr. VI). 
 

 

 

 



     Bezpieczne ferie - rady dla dzieci i rodziców 

 

 Pamiętaj o cennych radach!!!!! 
 

 Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych. 

 W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami. 

 Nie doczepiajmy sanek do samochodu.  

 Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie 
celujmy w twarz drugiej osoby.  

 Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub 
stawie. 

 Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych. 

 Bądźmy widoczni na drodze. 

 Nie strącajmy zwisających z dachów sopli. 

 Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu. 

 Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze. 

 W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną. 

 Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny. 

 Unikajmy kontaktu z osobami chorymi. 
 

Od 31 stycznia  do  11 lutego  będą trwały ferie zimowe 

 
 
 

 

 
Nasze przedszkole realizuje 

w roku szkolnym 2021/2022 

Program „Przedszkole promujące zdrowie” 
 

Potrzebą naszych czasów staje się obok wychowania ekologicznego także wychowanie 
zdrowotne – kształtowanie wyobraźni i kultury zdrowotnej. Celem edukacji zdrowotnej jest nie tylko 
zmiana zachowań (np. dbałość o zdrowie), ale rozwijanie zdolności, umiejętności życiowych uczniów do 
świadomego działania w życiu na rzecz zdrowia swojego i środowiska, w którym żyją. Profilaktyka 
bowiem jest najlepszym sposobem na życie w dobrym zdrowiu. Wymaganiom tym odpowiada 
sformułowanie przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia. Brzmi ono następująco: zdrowie to nie 
tylko nieobecność choroby i niedołęstwa, ale stan dobrego fizycznego, psychicznego i 
społecznego samopoczucia. Jednak, aby wychowanie zdrowotne dało wyniki, należy je rozpocząć 
stosunkowo wcześnie. Pierwszym środowiskiem wychowawczym dziecka jest dom rodzinny. Tu 
powinny rozwijać się pierwsze nawyki i postawy zdrowotne. Dziecko to uważny obserwator. Zachowania 
rodziców są dla nich punktem odniesienia do własnego działania. Każdy rodzic powinien zadać sobie 
pytanie, czy jest dobrym przykładem dla swojej pociechy. 

Jak kształtować prawidłowe postawy prozdrowotne: 
• Dbaj o różnorodną dietę i unikaj produktów wysokokalorycznych. Każdy maluch lubi słodycze. 

Rodzice wykorzystują łakocie, jako środek uspokajający lub/i jako nagrodę. Postępując tak 
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nieświadomie robią im krzywdę. Zła dieta doprowadzi do otyłości, złego samopoczucia i chorób już 
w młodym wieku. Leczenie otyłości nabytej w dzieciństwie i młodości jest trudniejsze niż tej 
„dorosłej", ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zaburzenia fizjologicznego procesu wzrostu  
i rozwoju. Jednakże to od nas rodziców, zależy, jakie produkty nasze dziecko spożywa w ciągu 
dnia. 

• Znajdź czas na wspólną aktywność fizyczną. Mogą to być wspólne spacery, gry i zabawy ruchowe, 
które nie tylko zapewnią prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny , ale także wzmocnią więzi 
rodzinne. 

• Zadbaj o prawidłowy odpoczynek dziecka. To kluczowy element zdrowego stylu życia, o czym 
niektórzy rodzice zapominają. Dzieciństwo jest czasem zabawy, nie zabierajmy dzieciom jednego  
z najpiękniejszych okresów w życiu, okresu beztroski i fascynacji światem. 

• Zadbaj zatem o prawidłową organizację dnia dziecka, w którym będzie czas zarówno na obowiązki, 
jak i zabawę. 

• Zwróć też uwagę na higienę snu dziecka. Idealna temperatura do spania to około 17, 18°C. 
Pamiętaj, aby przed pójściem spać przewietrzyć sypialnię. Dźwięk i światło pobudzają mózg. 
Postaraj się więc, ulokować sypialnię dziecka w najcichszym miejscu w domu. Żaluzjami lub 
ciemnymi zasłonami ogranicz dostęp światła.  

 

    ZADANIA DLA PRZEDSZKOLAKA 
 

1. Jak dzieci będą bawiły się zimą?                                   2. Znajdź 7 różnic na obrazkach 
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http://www.zpo1.mlawa.pl/
https://www.sport.pl/Junior/1,132393,15065963,Wf_dla_kazdego__Rodzicu__pamietaj__ze_zdrowie_to_nie.html


Pokoloruj i wytnij maskę karnawałową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


